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Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Start Week van de Amateurkunsten met Hotel Naturel, tentoonstellingen,
Natuurtalenten ... | zie pag. 12
wo. 1/5
Fiesta Creativa: 7 workshops voor kinderen | zie pag. 12
do. 9/5
Bloemenmarkt Zevergem | zie pag. 6
do. 16/5
Lezing communicatietechnologieën | zie pag. 20
za. 18/5, zo. 19/5 Cafeest | zie achtercover
zo. 26/5
Dag van het Park met picknick in Scheldevelde | zie pag. 10
do. 13/6
Zitdag belastingen | zie pag. 5
za. 15/6
Demo composteren | zie pag. 6

ZE T JE GEZONDHEID IN DE BLOEME TJES…

| meer info op pag. 29

Sluitingsdagen
Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
(gemeentehuis, OCP, containerpark, bibliotheek)
woensdag 1 mei 2013 (Dag van de Arbeid)
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag)
zaterdag 11 mei 2013 (bibliotheek gesloten)
zondag 19 mei 2013 (OCP gesloten)
maandag 20 mei 2013 (pinkstermaandag)

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

INFOkrant
mei - juni 2013

agenda
Agenda mei - juni 2013

2012

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
maart-april
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten in de UiTagenda (voor juli augustus 2013)? Voer ze ten laatste op 26 mei 2013 in via www.UiTdatabank.be.

vr.
26/4

WAK: Hotel Naturel met meer
dan 70 door kinderen versierde
nestkastjes langs een route in
De Pinte | zie pag. 12
(te.m. 5/5) - start aan het OCP?
- gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

za.
4/5

Bespreking Belgische
audiovisuele reeks | zie pag. 13
van 14 tot 17 uur - Baron de
Gieylaan 2
Fotoclub De Spiegel: 09 282 67
35, frbuysse@gmail.com

WAK: Fototentoonstelling in de
Pintse handelszaken

| zie pag. 13

(te.m. 5/5) - etalages De Pinte gratis
Fotoclub De Spiegel
www.depinte.be/wak2013.aspx

| zie pag. 12

van 14 tot 18 uur - OCP
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet:
09 280 98 50
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za.
4/5

Start Met Belgerinkel naar de
Winkel | zie pag. 8
(t.e.m. 8/6) - De Pinte
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

za. 4/5 Openstelling Museum Scheldeveld
zo. 19/5 za. van 14 tot 17 uur, zo. van
14 tot 18 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

Minivoetbaltornooi | zie pag. 23
za. om 9 uur jeugd, om 13 uur
volwassenen en zo. om 10 uur
jeugd, om 14 uur volwassenen Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 18/5
zo. 19/5

Muziekfestival Cafeest met The
Indian Cigars, Mojo ft Jonas Van
Geel, TLP AKA Troubleman, The
Sugar Free Big Band, Blow Trio,
Crystel and Runnin Wild, The
King of the Fugazis en Cookies
And Cream | zie achtercover
za. van 19 tot 1 uur, zo. van 11 tot
1 uur - Park Viteux - gratis
Cafeest
www.cafeest.be

zo.
19/5

Kaartenverkoop Sneukeltoer
(4/8) t.v.v. ‘Kom op tegen
kanker’
bellen tussen 8.30 en 10.30 uur afhalen kaarten in ’t Gildenhuis € 16 / € 10 (t.e.m. 12 j.)
Oud-KLJ DP
0474 68 23 54 en 0475 23 34 24
www.sneukeltoerdepinte.net

ma.
20/5

Trein+fiets Gezinsfietstocht met
barbecue | zie pag. 18
om 9 uur - station De Pinte - € 15
/ € 10
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Tentoonstelling Art-i-choque

Opening zomerseizoen
petanque | zie pag. 23
(tot 29/9) - om 15 uur Sijsjespark - € 10
Petanqueclub De Zonnebloem
julien.matthys@telenet.be
WAK: Fiesta Creativa met
workshops voor kinderen

za. 18/5
zo. 19/5

Bezoek aan het Reuzenhuis
om 14.30 uur - Miat, Gent - € 4
Gezinsbond DP
Hilde Milh-Baekelandt:
09 282 85 78

mei
wo.
1/5

Parochiale bedevaart - ophalen
van zieken
om 15.30 uur - Oostakker,
Lourdes
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

| zie pag. 14

(t.e.m. 12/5) met slothappening op
za. 11/5 om 18 uur - Gent
Art-i-choque
annart@hotmail.com
vr. 10/5
vr. 31/5
vr. 14/6

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

za.
11/5

Vakantiejobbeurs | zie pag. 6
14 tot 17 uur - OCP - gratis
ACV DP:
antvn@belgacom.net

di.
14/5

Vrouwenpraatcafé: ons brein;
wat we weten over onze
hersenen nu en wat brengt de
toekomst, door Elise De Vylder
om 20 uur - Begonia - € 3
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do.
16/5

Lezing ‘bedreiging nieuwste
communicatietechnologieën op
onze privacy’ | zie pag. 20
om 20 uur - CC Nova, Nazareth
- gratis
Zovla
Bibliotheek DP: 09 282 25 32

vr. 17/5
vr. 21/6

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

49ste Pinksterwielergala
13 uur: dames nieuwelingen
en junioren, 14.45 uur: dames
elite, 17.30 uur: parochianen en
sportievelingen - Groenstraat
(start en aankomst) - inschrijven in
het OCP, telkens een uur voor de
wedstrijd
Wielerclub DP
Chris Folens: 0479 33 99 37

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

vr. 24/5
vr. 7/6

vr.
24/5

Opluisteren mis om 10 uur Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
eddy.detemmerman@telenet.be
Verrassingsactiviteit
55-plussers
van 13 tot 17 uur - Boldershof,
Dorp 7
KVLV Zevergem: 09 220 84 51
Bezoek aan ’t Bijsterveld met
Nina Balthau
om 19 uur - Bijsterveld 5 /
Assenede - € 7 (leden) / € 9 carpooling mogelijk - inschrijven
nodig
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

za.
25/5

Lenteconcert Harmonieorkest
De Pinte en Youthband
om 20 uur - OCP - € 10 (VVK) /
€ 12 (ADK) / € 6 (6 t.e.m. 12 j.)
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

zo.
26/5

Bezoek Vlaamse Ardennendag:
wandelingen, avontuurlijke
activiteiten en standjes van
natuurverenigingen
om 14 uur - Kaaihoeve Meilegem
- gratis
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

di.
28/5

55+: Natuurwandeling
Bourgoyen
om 14 uur - kerkplein - € 2 / € 5
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

juni
za.
1/6

Open ecotuin - weekend Velt
Scheldevallei
za. van 14 tot 18 uur en zo. 2/6
van 10 u tot 18 uur - tuinen in De
Pinte, Nazareth en Merelbeke vrije bijdrage (steun goede doel:
Borgwal in Vurste)
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

zo.
2/6

Wel- en knelpuntenfietstocht
langs veilige en minder veilige
plekken in Zevergem
van 14.30 tot 17 uur - Boldershof,
Dorp 8
Fietsersbond DP
hanssderuyter@gmail.com
Fietstocht naar het land van
Raveel | zie pag. 18
om 14 uur - Kerkplein - € 2 / gratis
(kind)
Pasar DP-Z
www.pasar.be/Depinte

do.
6/6

| zie pag. 26

di.
11/6

Bezoek met rondleiding
vegitarisch voedselbedrijf food
en freedom ‘De Hobbits’
om 9.30 uur - Nijverheidslaan 7-9
/ Maldegem - € 2 (leden) / € 4 carpooling mogelijk - inschrijven
nodig
Velt scheldevallei
Annemie de Kocker: 09 384 66 97
Bezoek met rondleiding
Biologisch dynamisch
tuinbouw- en voedselbedrijf
‘Ourobouros’
om 19 uur - Dikkelsebaan, Dikkele
(Zwalm) - € 2 (leden) / € 4
Velt scheldevallei
Christine Deboel: 09 385 60 03
Vrouwenpraatcafé: grote
vrouwen uit het Gentse - ken jij
er? door Tina de Gendt
om 20 uur - Begonia - € 3
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e
voor meer info.

Demo composteren
van 14 tot 17 uur - containerpark,
Nieuwstraat - gratis
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

zo.16/6

Natuurwandeling ‘merkwaardige
bomen’ o.l.v. een gids
om 14 uur - Provinciaal domein
Puyenbroeck / Wachtebeke gratis - inschrijven voor 10/6
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za.
22/6

Eetfestijn JV-Supportersclub en
spelersvoorstelling
om 18 uur - Sportwegel - € 16,
kinderkorting
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Meetjeslandse Gordel Fietstocht: 7 routes tussen 10
en 50 km langs trage wegen vol
verrassingen
vanaf om 14 uur - € 3 p.p. of € 7
per gezin
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

Mama en papa uit elkaar: Wat
gebeurt er nu met mij?
20 uur - ‘t Bommeltje - € 3
Opvoedingspunt en Gezinsbond DP
Karolien Claes: 09 242 93 42

za.
15/6

vr.
14/6

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

Barbecue als afsluiting
scoutsjaar
vanaf 18.30 uur - scoutslokaal De
Havik, Sportwegel 7 - € 10 / € 8
(kinderen)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19
zo.
23/6

Nationale dag v/d mantelzorg
- Week v/d thuiszorg:
rondbrengen van geschenken
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

di.
25/6

55+: Bezoek museum v/d
Wetenschappen
om 14 uur - kerkplein - € 2 / € 5
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr.
28/6

Dagfietstocht
OCP - gratis
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

zo.
30/6

Eetfestijn en opendeur Home
Thaleia | zie pag. 28
vanaf 11.30 uur - Domein Begonia
en Nachtegalenpark 1
Home Thaleia: 09 280 23 10
Fietstocht in en rond
Kruishoutem
Velt Scheldevallei
Geert Declercq: 09 384 33 48
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Ruimtelijke ordening &
Werken
Wegomleggingen naar aanleiding van activiteiten
Vinkenzettingen De Hofzangers Zevergem

Een deel van de straat Mieregoed zal afgesloten worden voor het verkeer voor het organiseren van
vinkenwedstrijden op 27 april en 1 mei 2013, telkens vanaf 9 tot 11 uur.

Cafeest op 18 en 19 mei 2013

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei
2013 zal het centrum van De Pinte
verkeersvrij gemaakt worden in de
Groenstraat, Pintestraat, Polderdreef, Baron de Gieylaan en het
kerkplein en dit naar aanleiding van
het evenement Cafeest (meer info
op de achtercover).
Op zaterdag 18 mei 2013, van
18.00 uur tot en met 01.00 uur,
en op zondag 19 mei 2013, van
14.00 uur tot en met 01.00 uur,
wordt het centrum verkeersvrij gemaakt (verboden toegang in beide
richtingen voor iedere bestuurder,
uitgezonderd plaatselijk verkeer),
meer bepaald op volgende plaatsen:
Groenstraat tussen centrum en Groenpark;
Pintestraat tussen centrum en Eeuwfeestlaan;
Baron de Gieylaan tussen centrum en Koning Albertlaan;
Polderdreef tussen centrum en Eeuwfeestlaan.
Er zal een omleidingsplan voorzien worden via: Bommelstraat - Eeuwfeestlaan - Polderbos Stationsstraat - Koning Albertlaan - Vredestraat.
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De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject volgen via de Eeuwfeestlaan.
In de Eeuwfeestlaan zal een parkeerverbod gelden aan beide zijden van de weg.
Om de doorgang voor het verkeer te vergemakkelijken zullen de bloembakken in de Eeuwfeestlaan
weggehaald worden.
Parkeerverbod achterzijde gemeentehuis
Op de parking gelegen achter het gemeentehuis, zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden op
zaterdag 18 mei 2013 van 18.00 tot 23.00 uur en op zondag 19 mei 2013 van 14.00 tot 23.00 uur.
Deze parking zal enkel toegankelijk zijn op vertoon van een uitnodiging/parkeerkaart, uitgereikt door
de organisatie.

Wielerwedstrijden op maandag 20 mei 2013

Op maandag 20 mei 2013 zullen er tussen 12.45 uur en 18.45 uur drie wielerwedstrijden plaatsvinden in De Pinte met volgende omloop: Groenstraat, Stationsstraat, Koning Albertlaan, Baron de
Gieylaan, Vredestraat, Polderdreef, ’t Kruisken, Heirweg, Nieuwstraat en Pintestraat.
Er zal een parkeerverbod gelden op de volgende wegen: Groenstraat, Koning Albertlaan (vanaf
de kruising met Koning Leopoldlaan tot aan de kruising met Baron de Gieylaan), Vredestraat,
Polderdreef, ’t Kruisken, Heirweg en Nieuwstraat.
Op het hele parcours zal er eenrichtingsverkeer gelden, uitgezonderd in de Pintestraat tussen de
Bommelstraat en de Eeuwfeestlaan, waar het verkeer geregeld zal worden door de politie.

www.depinte.be

Leven & Wonen
Errata Infogids - De Klapper
In het gedeelte Infogids:
p. 7 - Het telefoonnummer van gemeenteraadslid Chantal De Vriese is
09 282 49 83, gsm: 0478 58 44 04. U kunt haar het best bereiken via haar gsmnummer.

Infogids 2013

In het gedeelte De Klapper:
p. 74 - Het Consultatiebureau Kind & Gezin is niet langer gevestigd in Polderbos,
maar in Bommelstraat 33 bus 22.
De bedeling van de Infogids - De Klapper is gebeurd in de hele gemeente half maart 2013.
Dank aan alle adverteerders.

Zitdag belastingen op donderdag 13 juni 2013
Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?

De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte
vindt plaats op donderdag 13 juni 2013 van 9 tot 12 uur en van 13
tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, in het gebouw Zuiderpoort, Gasten Krommenaas 6, 9050 Gent. Dit kan vanaf 2 mei tot 31 mei 2013 (van 9
tot 12 uur) en van 3 juni tot 28 juni 2013 (van 9 tot 15 uur). De uiterste datum voor het indienen van
de aangifte is 30 juni 2013.
Federale Overheidsdienst Financiën - Controle Personenbelasting Gent 12
Gasten Krommenaas 6 bus 509, 9050 Gent
tel. 02 579 21 50

Aangepaste prijzen administratieve stukken
Elektronische identiteitskaart			18 euro
Gratis
1ste identiteitskaart 12-jarige			
						
Kostprijs wordt betaald door de gemeente
Spoedprocedure				
120 euro
Dringende spoedprocedure			
185 euro
Elektronische vreemdelingenkaart		
1ste elektronische kaart na kartonnen		
Spoedprocedure				
Dringende spoedprocedure			

18 euro
10 euro
120 euro
185 euro

Kids-ID					6 euro
Spoedprocedure				
109 euro
Dringende spoedprocedure			
173 euro
Duplicaat PIN/PUK				

5 euro

Rijbewijs bankkaartmodel			
Voorlopig rijbewijs (papier)			
Duplicaat voorlopig rijbewijs (papier)		
Internationaal rijbewijs (papier)			

25 euro
9 euro
7,5 euro
16 euro

Reispassen					
ongewijzigd
Volwassene					
76 euro
Spoed volwassene				
245 euro
-18-jarige					46 euro
Spoed -18-jarige				
215 euro
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Nieuw model rijbewijs
De gemeente De Pinte is gestart met het uitreiken van het rijbewijs
in bankkaartmodel, zoals voorgeschreven door de federale overheid.
Het nieuwe rijbewijs lijkt op een bankkaart en heeft een administratieve geldigheid van tien jaar. De kostprijs bedraagt 25 euro. De
leveringstermijn voor deze kaart bedraagt maximum vijf werkdagen.
Uw papieren rijbewijs blijft geldig tot 2033.
Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er voorlopig niets.

Bloemenmarkt Zevergem
We zetten u en Zevergem naar goede gewoonte in de bloemetjes.
Donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaart) van 9 tot 12.30 uur.
In en om Het Wijngaardeke, palend aan de Molenstraat.
Met steun van lokale handelaars en verenigingen.
De gemeente zorgt voor (gratis) potgrond voor wie een bloemetje
koopt.

Vierde ACV vakantiejobbeurs
Na het grote succes van de vorige vakantiejobbeurzen richt de ACV jongerenkern van ACV De Pinte
voor de vierde maal een vakantiejobbeurs in op zaterdag 11 mei 2013 van 14 tot 17 uur.
Jongeren vanaf vijftien jaar kunnen er kennismaken met vakantiejobs aangeboden door de omliggende bedrijven. Tegelijk zal er een infostand aanwezig zijn waar meer informatie gegeven zal
worden over de rechten en plichten bij studentenarbeid.
Plaats van het gebeuren: OCP De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Iedereen is van harte welkom.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:
Antoine van Nieuwenhuyze, antvn@belgacom.net
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Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Extra ophaling
huisvuil
Op woensdag 26 juni
Op donderdag 27 juni
Meer info op
www.depinte.be

Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro

www.depinte.be

L
T

De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.
Demonstratie composteren: op zaterdag 15 juni van 14 tot 17 uur op de demoplaats op het containerpark. Méér info volgt op www.depinte.be.

Herbruikbare goederen
Leve moeder/vader
Toffe geschenkideeën
voor Moederdag
en Vaderdag in de
Kringwinkel

De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt hen contacteren op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare
goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met
vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan
korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken. Meer info op www.uwkringwinkel.be.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 14 juni van 9 tot 12 uur
op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 15 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde
van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2013 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en
Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender
van IVM om de ophalingen in De Pinte - Zevergem op te vragen.
U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Indien u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar krijgen bij de milieudienst. De
ophaalkalender 2013 is verschenen als onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine.

Inzameling plastic folies op het containerpark
Op het niet-betalende gedeelte van het containerpark kan je plastic folies gratis deponeren in de
speciale zakken. De folies worden verwerkt tot plastic korrels, een secundaire grondstof voor de
aanmaak van nieuwe folie.
Zonder dat het je veel inspanning kost, kan je zo je hoeveelheid restafval verminderen en het milieu
en je portemonnee varen er wel bij.
Opmerkingen:
Het moet gaan om propere, doorzichtige of gekleurde folies.
De folies moeten vrij zijn van ander afval (zoals papier).
Wat wel?
Zuivere (verpakkings)folies (met een (kleine) plakband)
Zakken van turf, bemestingsproducten
Krimpfolies (rond paletten), noppenfolies (luchtkussentjes)
Potgrondzakken, zandzakken
Folies van cementzakken, baksteenfolies
Plastic mapjes, plastic rond sigaretten
Plastic warenhuiszakjes
Wat niet?
Harde plastics (potjes, deksels, speelgoed)
Folies van verfwerken, folies vervuild met bloed
Folies van vleeswaren, zuivel, gevogelte, verse groenten
Diepvrieszakken, chipszakken, aardappelzakken
Landbouwfolies, tuinbouwfolies, vijverfolies
Badmutsen, douchemutsen, zwembaden en -banden
Folies met karton, folies met gevarenteken
Plantentrays en bloempotjes
Plastic tafellakens, regenjassen, dekzeilen
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Fiets je kerngezond in De Pinte
Met Belgerinkel naar de Winkel 2013

Van 4 mei tot 8 juni
Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel in een gezonde gemeente. Dat is het doel van
Met Belgerinkel naar de Winkel 2013. Naar de winkel fietsen, bezorgt niet alleen fietsers extra zuurstof, maar ook
de hele buurt. Samen met gezondheidsconsulente Martine
Prenen gaan we voor een kerngezonde gemeente!

Elk jaar stijgt het succes van deze campagne. In 2012 deden 16 000 handelaars en bijna 80 000 klanten mee.
Met Belgerinkel naar de Winkel?
Wie van 4 mei tot 8 juni 2013 boodschappen doet met de
fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op
de spaarkaart. Met een volle spaarkaart maak je kans op
mooie prijzen.
Hoe deelnemen?
Vanaf 4 mei 2013 krijg je bij de hierna vermelde deelnemende handelaars een spaarkaart. Die handelaars herken
je ook aan de affiche in de etalage.
Voor elk fietsbezoek krijg je een stempel. Na zeven keer
winkelen met de fiets heb je een volle spaarkaart en maak
je kans op mooie prijzen uit de Belgerinkel tombola in onze
gemeente. De hoofdprijs bestaat uit een fiets van Achielle.

Ontstress
Beweeg in de
buitenlucht

koop
lokaal

Fiets je

d
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e
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n
r
e
K
Blijf fit

Stoot
minder
CO2 uit

MAAK KANS
OP EEN
STIJLVOLLE
FIETS VAN
ACHIELLE

Verminder
de files

V.U.: BBL, Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond
Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar De Pinte graag aan
meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets
of te voet naar de winkel te gaan. En dat heeft zo zijn
voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van
onze buurtwinkels.

Waardevolle prijzen te winnen!
Met Belgerinkel naar
de Winkel
een andere
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars waardebonnen
van
20 ineuro
en 10 euro ter
gemeente? Er wacht een fiets op je in het station.
beschikking, die op de slotdag verloot zullen worden onder de klanten die volle spaarkaarten hebben
binnen gebracht. Bovendien zullen deze prijzen nog verder aangevuld worden dankzij de financiële
steun van de gemeente De Pinte, die opnieuw twee fietsen schenkt aan deze actie.
Voor meer informatie en het laatste nieuws over de campagne kan je surfen naar www.belgerinkel.
be.
EEN INITIATIEF VAN

SPONSOR

PARTNERS
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MET EEN DUW IN DE
RUG VAN JE GEMEENTE

W W W. B E L G E R I N K E L . B E

Slotevenement met gemeentelijke fietstocht
De actie wordt afgesloten met een gemeentelijke fietstocht die zal plaatsvinden op zondag 23 juni
2013. Bij deze gelegenheid zal de lijst met de winnaars bekendgemaakt worden.
We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis)
en vertrekken om 10.00 uur stipt voor een fietstocht (met een afstand van 20 à 25 km) aan een rustig
tempo op het grondgebied van de gemeente.
De aankomst is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een verfrissing wordt aangeboden door
de gemeente.
Welke handelaars doen mee aan deze actie?
Carrefour Market
Standaard Boekhandel
Optiek Het Oog
Reiscenter Selectair – 4Disa Travel
Lingerie Agnes
Axa Bank BVBA Peggy Meiresonne
Bakkerij Rutsaert
Louis Delhaize
Fotografie Maes
Authentic Flowers
Frietkasteel
Record Bank – Verzekeringen

www.depinte.be

Aan de Bocht 22
Baron de Gieylaan 1
Baron de Gieylaan 5
Baron de Gieylaan 6
Baron de Gieylaan 11
Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 32
Baron de Gieylaan 33
Baron de Gieylaan 34
Baron de Gieylaan 53

Bookshop Marian 					
Baron de Gieylaan 63
Voeding Vyncke 						
Baron de Gieylaan 65
Bakkerij Van Hecke 					
Baron de Gieylaan 69
Bakkerij Aernoudt					
Baron de Gieylaan 72
Slagerij Notebaert 					
Baron de Gieylaan 74
Fietsen/bromfietsen Koen 				
Baron de Gieylaan 105 A
Deauville sports en classics				
Europaplein 4
KidsOnLine						
Europaplein 4 bus 2
Slagerij De Clercq					
Hemelrijkstraat 2
Boeket De Pinte						
Kasteellaan 27
VDK Spaarbank 						
Kerkplein 4
CM De Pinte 						
Kerkplein 5
Juwelier Edelgedacht 					
Kerkplein 7
Tuincenter Thienpont					
Langevelddreef 8
Bakkerij Olivier 						
Langevelddreef 67
Bakkerij Hanssens					
Pintestraat 1
Heyse Kitchen Art					
Pintestraat 5
Mari-Mile Fashion Store					
Pintestraat 6
Keltra							Pintestraat 8
Schoenmakerij – Nieuwkuis Multi Shop 			
Pintestraat 9
Portobello 						Pintestraat 18
A propos 						
Pintestraat 37
De Wilde E. schilderwerken 				
Pintestraat 53
Lingerie Dinou						
Pintestraat 57
Slagerij André Haerinck					
Pintestraat 85
Oxfam Wereldwinkel 					
Polderbos 2 A
mmMidi 							
Polderdreef 2/2
Electro Chris Dhondt 					
Polderdreef 123

Bekijk jij de toekomst door een roze bril?
Heb je je gedrag en huis aangepast, dan kan je nog een stapje verder gaan. Zo zet je in op een
leefbare toekomst voor de volgende generaties bij ons en elders. Zo is algemeen geweten dat onze
aarde te lijden heeft onder het broeikaseffect en dat de fossiele brandstoffen eindig zijn. Bovendien
leven we in het westen boven onze ‘natuurlijke’ stand.

Groene of hernieuwbare energie

De energievoorraden op basis van fossiele brandstoffen zijn eindig. Via het zelf opwekken van groene energie of door groene energie aan te kopen speel je al in op de slinkende energievoorraad. Het
gebruik van groene energie mag echter geen reden zijn om er niet meer zuinig mee om te springen.

Mobiliteit

Naast je woonst is het gebruik van een wagen of ander transport een grote producent van CO2 en
gebruiker van fossiele brandstoffen. Door vaker het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken be9
spaar je heel wat fossiele brandstoffen en zorg je voor een beter milieu.

Vlees versus vegetarisch

De productie van vlees zorgt voor een groot landgebruik en een
grote uitstoot van CO2. Toch kan een goed stuk vlees wel eens
smaken. Maar misschien is het niet nodig om elke dag die behoefte te bevredigen en kan je best eens een dag per week je
portie vlees achterwege laten.

Materiaalgebruik

Zowel bij de (ver)bouw(ing) van je huis als bij je dagelijkse aankopen heb je een grote keuze uit materialen. Maar niet al deze
materialen zijn even milieuvriendelijk. Je kunt er bijvoorbeeld op
letten of het van ver moet komen, hoe milieuvriendelijk het geproduceerd wordt, of het leidt tot afval ... Dit kan je keuze van
aankoop mee bepalen.

Solidair met het zuiden

Wij komen in ons leven niet al te veel te kort. Meer nog, eigenlijk verbruiken we veel meer van de
natuurlijke materialen dan zou mogen. Zo moeten de mensen in het zuiden het met veel minder stellen. We kunnen enerzijds er op letten dat we zelf zo weinig mogelijk boven onze ‘natuurlijke’ stand
leven en we kunnen ook de mensen in het zuiden op zoveel mogelijk manier steunen. De aankoop
van ‘eerlijke’ producten (Fair Trade) is dan een eerste stap in de goede richting.

Hoe zit het met jouw impact?

Je kunt de impact van je eigen manier van leven meten aan de hand van de ecologische voetafdruk. Bedoeling is dat deze voetafdruk gelijk verdeeld wordt over alle mensen aanwezig op
aarde. Nieuwsgierig naar je eigen voetafdruk? Surf naar www.ecolife.be/bereken-je-ecologischevoetafdruk.

Dag van het Park

Investeer in groen, winst verzekerd!
Op zondag 26 mei 2013 tussen 11 en 17 uur wordt opnieuw een
Dag van het Park georganiseerd in onze gemeente, meer bepaald
in park Scheldevelde. Het thema van deze editie is ‘Investeer in
groen, winst verzekerd’.
Allerlei interessante, spannende, uitdagende, grappige, lekkere ... activiteiten worden tijdens deze
dag georganiseerd voor jong en oud. Een tipje van de sluier: Place Global: een-wereld-doe-plein,
muzikaal vertier, infostanden ...
Om de honger te stillen organiseren we in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel de ‘groenste
picknick van Vlaanderen’, een lekkere Fair Trade-picknick. De keuze voor een Fair Trade-picknick
kadert in de actie van Oxfam om in zoveel mogelijk gemeenten een ‘eerlijke’ picknick te laten plaatsvinden, omdat elke hap telt: zie www.fairtradeday.be.
Het volledige programma zal in de loop van mei te vinden zijn in de brochure Duurzaamheid & Milieu,
via de gemeentelijke elektronische nieuwsbrieven, op www.depinte.be en via Oxfam Wereldwinkel
De Pinte.
De toegang en deelname aan alle activiteiten is volledig gratis.
Wie wil genieten van de picknick, moet wel inschrijven!
Dit kan door onderstaande bon ten laatste op donderdag 16 mei 2013 te bezorgen aan Mariska
Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, of via mariska.samyn@depinte.be.

Inschrijving Fair Trade-picknick - Dag van het Park - 26 mei 2013
Naam:
................................................................................................................................
Adres:
................................................................................................................................
Telefoon:
................................................................................................................................
E-mail: 		
..................................................................................................................
Aantal personen: ..... volwassenen + ..... kinderen
(gratis picknick, drank niet inbegrepen)
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Kies voor goedkopere, groene energie
De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop 100 % groene stroom.
Ook de gemeente De Pinte steunt deze campagne. Inwoners kunnen zich vrijblijvend inschrijven op
die groepsaankoop via de website www.samengaanwegroener.be.

Wil je op de hoogte blijven van de start van de groepsaankoop?

Laat dan je gegevens achter op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 19 april tot en met
15 mei, iedere woensdag van 9 tot 12 uur en op volgende maandagavonden: 22 april en 13 mei van
17 tot 19 uur kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar in het gemeentehuis.
Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te
helpen (tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be).
Breng ook je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen
bij de hand hebben.

www.depinte.be

Infoavond op 7 mei

Op dinsdag 7 mei vindt een infoavond plaats in Merelbeke om 20 uur in GC ‘t Groenendal
(Brandegems Ham 5, Merelbeke). Op deze avond krijg je meer uitleg over de groepsaankoop en de
mogelijkheid om in te schrijven (breng dan je laatste jaarafrekening van elektriciteit en gas mee). Op
deze avond is er ook iemand van Gemeente De Pinte aanwezig.

Milieuvriendelijk op weg
Je kunt er niet omheen, het verkeer wordt steeds drukker. Niet alleen het aantal wagens stijgt, maar
ook het gebruik ervan kent een sterke groei.
Deze evolutie heeft een enorme impact op het milieu. De uitstoot van fijn stof, CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor de verdere opwarming van het klimaat en voor gezondheidsproblemen.
Autowegen doorkruisen het landschap, waardoor de natuur versnipperd wordt en dieren slachtoffer
zijn van het verkeer op die wegen. Het vele autoverkeer vermindert de leefbaarheid. Lawaai en geurhinder zorgen voor stress. Alle afgedankte wagens vormen een reusachtige afvalberg.
Een ander gevolg van het drukke verkeer zijn de ongevallen. Elk ongeluk is er een teveel en is traumatisch voor de betrokkenen en nabestaanden.
Alle autoverkeer zomaar gaan bannen is onmogelijk. Anderzijds kun je je de vraag stellen of je een
brood zo nodig met de wagen moet gaan halen en
of je die 3 km naar het werk niet per fiets kunt afleggen in plaats van met de wagen.
Een meer verantwoord gebruik van de wagen kan
veel problemen vermijden of beperken.

Enkele alternatieve vervoersmiddelen op een
rijtje

Niet al je verplaatsingen hoef je met de wagen te
doen. Voor korte afstanden kun je de fiets overwegen, of misschien kun je wel te voet gaan. Met de
fiets kun je vlot een afstand van 5 km overbruggen.
De helft van al onze verplaatsingen gaat niet eens
zo ver!
Je bespaart flink wat centen: geen benzine, geen parkeergeld, geen abonnement op de fitness want
al die kleine fietsritjes houden je fit! Voor korte afstanden is de fiets de snelste optie: geen omwegen,
geen files, geen zoektocht naar een parkeerplaats.
En uiteraard is fietsen of te voet gaan goed voor het milieu.
Probeer eens de bus of de trein. Laat je voeren en geniet van je krant terwijl je op weg bent. Neem de
11
fiets naar je bushalte of naar het station. Neem eens een kijkje op www.delijn.be of op www.nmbs.be.
Is het openbaar vervoer, de fiets of te voet gaan toch geen optie voor jou? Probeer dan samen te
rijden. Hoe meer passagiers samen rijden, hoe voordeliger en hoe kleiner de belasting voor het milieu. Carpoolen is nog gezellig ook! Neem een kijkje op www.carpool.be en zoek een carpoolpartner.

Het Belbos

Geef uw oude gsm een nieuw, groen leven
Alle ingezamelde gsm’s worden helemaal ontmanteld en tot op het bot gerecycleerd. Per gerecycleerde gsm ontvangt Curieus een euro. Met dit geld worden er vijf unieke Belbossen aangeplant.
De actie loopt nog tot eind mei 2013. Op de dag van de natuur in november worden de bossen
aangeplant.

De inzamelbox staat op de volgende plaatsen:

van 22 tot 26 april in de Vrije Basisschool van Zevergem
op 6 en 7 mei in De Kleine Prins
van 13 tot 16 mei in de Gemeentelijke Basisschool
op 14 mei om 20 uur in het Vrouwenpraatcafé zaal Begonia

Gedurende de hele periode:
in de postbus van het secretariaat van Curieus, Rembrandtstraat 7, tel. 09 282 75 15

Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
Mei 2013: Erik
Erik De Meyer startte zijn ‘artistieke loopbaan’ als fotograaf, als dertiger
volgde hij aan het Gentse Sint-Lucas instituut een vierjarige opleiding in de
fotografie. Bij de kunstvereniging ‘Vrienden van 9840’ spitste hij zich toe
op schilderen, hij nam er deel aan cursussen van Dolf Stock, wijlen Roland
Bracke en Igor Preys. Toen hij in 2005 de boetseercursus ‘koppen
naar levend model’ volgde was de nieuwe passie geboren. Sinds 2010
volgt hij aan de kunstacademie van Deinze de opleiding ‘Keramieken glazuurtechnieken’. Als beeldhouwer begon hij te experimenteren
met hout en beeldplaaster. Later kwam daar speksteen en Franse
zandsteen bij. Hij koos er uiteindelijk voor om zich verder te bekwamen in keramiek.
Juni 2013: Hotel Naturel
Ongeveer 70 door kinderen versierde nestkastjes worden gedurende de maand juni tentoongesteld
in de inkom van het gemeentehuis. Meer info vind je in het artikel ‘Hotel Naturel’ hierna.

Cultuurprijs 2013: Laatste kans!
Elk jaar reikt het gemeentebestuur op advies van de Cultuurraad een
Cultuurprijs uit. Tot 1 mei kan je je kandidatuur nog indienen of iemand voordragen. Ben of ken je iemand die zich verdienstelijk inzet
voor het lokale culturele leven? Grijp dan deze kans om een kandidatuur in te dienen!
Meer info bij de cultuurbeleidscoördinator Degenhard De Smet (tel.
09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be).

Hotel Naturel
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Net als vorig jaar (Van Baksteen tot Waksteen) willen we in De Pinte en Zevergem opnieuw de scholen
betrekken bij de Week van de Amateurkunsten. Dit
jaar gaven we aan elke klas een nestkastje dat kan
aangekleed worden (met verf, foto’s, textiel, etc...). De
nestkastjes worden tijdens de WAK (van 26 april tot en
met 5 mei) aan verschillende bomen opgehangen op
een route tussen De Pinte en Zevergem. Op die manier spelen we ook in op het thema waarbij aandacht
wordt aangevraagd voor natuur, ecologie ...
De exacte locaties kom je te weten via www.depinte.be/wak2013.aspx.
In juni zullen de nestkastjes te zien zijn in de inkomhal van het gemeentehuis.

Fiesta Creativa
Woensdag 1 mei wordt dé feestdag voor de creatieve jongens en meisjes van De Pinte. Met maar
liefst zeven workshops in de aanbieding vinden jullie heus wel een leuke workshop waarin je je volledig kunt laten gaan! We starten om 14 uur op het grasplein naast het OCP en sluiten om 17 uur af
met een showmoment!
Kunstig tafelen meets feesttafel
Leeftijd: 6 tot 16 jaar
Wat: creatief met recyclagemateriaal
Aantal: maximum 15 kinderen
Organisatie: Kinderatelier art-i-choque

www.depinte.be

‘Natuur naturel’: verrassende kidsWorkshop met pastel en aquarel
Leeftijd: 4 tot 10 jaar
Wat: experimenteren met pastel en aquarel
Aantal: drie volwassenen geven hun ervaring door aan maximum 12 kinderen
Organisatie: art@depinte
RecyKLEREN
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Wat: Recycleren is hip en recyKLEREN is nog hipper! Tover oude kleren om in nieuwe leuke modeaccessoires! Voor meisjes én jongens.
Aantal: maximum 5 kinderen (+ 3 met naai-ervaring)
Organisatie: Les petits projets de Caro
Muziektheater
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Wat: Heb jij ook al eens de hoofdrol willen spelen in een musical? Of sta je thuis dikwijls voor de
spiegel te zingen? Schrijf je dan in voor de workshop muziektheater: je leert er zingen, acteren
en dansen.
Aantal: maximum 12 kinderen
Organisatie: Vlinders en Vuurvliegjes
Kriebelbeesten
Leeftijd: 6 tot 9 jaar
Wat: ‘Kriebelbeesten’ is de workshop waarbij je van heel dichtbij kennis maakt met allerlei insecten,
spinnen, duizendpoten ... We ontdekken de prachtige verscheidenheid aan soorten en ondervinden dat we van de meeste kriebelbeesten helemaal niet bang hoeven te zijn.
Aantal: maximum 20 kinderen
Organisatie: Kinyonga vzw
De WASDA’s
Leeftijd: 6 tot 9 jaar
Wat: Bedenk je eigen poppenkastfiguurtjes en verzin daarbij een leuk verhaaltje. Creëer vervolgens
je poppetjes met papier, stof en/of plasticine en laat je nieuwboren personages opdragen in je
zelfgeschreven scenario. We kijken en luisteren naar elkaar en laten ons meeslepen door de
mafste verhalen!
Aantal: maximum 20 kinderen
Organisatie: Kinyonga vzw
Fotogram
Leeftijd: 9 tot 12 jaar
Wat: Een fotogram is een afdruk van een voorwerp dat
in de donkere kamer direct op fotopapier is gelegd
en vervolgens belicht wordt. Het is dus fotograferen zonder gebruik te maken van een camera. We
duiken in de doka (donkere kamer), doen de rode
lampen aan en gaan foto’s maken zonder camera.
Op de foto hiernaast kan je een voorbeeldje zien …
Aantal: maximum 15 kinderen
Organisatie: Kinyonga vzw
Het inschrijvingsformulier en bijkomende informatie kan je vinden op
www.depinte.be/fiestacreativa.aspx.

Week van de amateurkunsten: tentoonstellingen
Fotoclub De Spiegel
Wat: Tentoonstelling in de handelszaken
Wanneer: 27 april tot en met 22 mei
Waar: De precieze locaties kan je vinden op www.depinte.be/wak2013.aspx of via de flyer bij de
deelnemende handelaars.
Wat: Belgische Audiovisuele Reeksen
Wanneer: 4 mei, van 14 tot 17 uur
Waar: raadzaal van het gemeentehuis
Info: 0470 64 45 88 (Freddy Buysse)
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art@depinte
Wat: NATUURlijk art@depinte! De leden van art@depinte verzamelden al hun werken waarop de
natuur tot uiting komt.
Wanneer: Op 4 en 5 mei open van 14 tot 18 uur.
Waar: raadzaal van het gemeentehuis
Wat: VIRUSSEN en andere kwibussen! Tentoonstelling bij apothekers van De Pinte.
Waar: De precieze locaties kan je vinden op www.depinte.be/wak2013.aspx.
Info: karina.alisch@skynet.be (Secretariaat art@depinte.be)
Kunstkring Centaura
Wat: Historische natuurtalenten. Kunstkring Centaura ging op zoek naar de grondleggers van de
Pintse kunst. Met onder andere werken van Juul De Boos, Arthur Van Wassenhove, Roger
Deruyck, Roger Battiau, Georges Leroy, Julien Buysse, Germain Lema, August Du Caju, Jef
Vandenheede, Jaklien Moerman en René De Boever.
Wanneer: 27 en 28 april, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Waar: raadzaal van het gemeentehuis
Info: 09 282 68 67 (Germain Schiettecatte)
art-i-choque
Wat: Tijdens de krokusvakantie knutselden de kinderen van art-i-choque een week lang in Gent. Het
resultaat kan je van 4 tot en met 12 mei gaan bewonderen op verschillende locaties in Gent.
Slothappening mét overnachting: 11 mei om 18 uur. Na een rondleiding wordt gezellig nagekaart
met een hapje en drankje.
Waar: ‘Hostel Uppelink’ (start van de rondleiding)
Info: annart@hotmail.be (Ann Van Durme)

Natuurtalenten
Niet alleen de Pintse kunstverenigingen tonen hun talenten tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Ook zeven lokale kunstenaars laten je kennis maken met hun werk. Op een eenmalige tentoonstelling kan je het werk bewonderen van:
Jordy Bracke: “De schoonheid en rustgevendheid van de natuur inspireren me om het fototoestel
ter hand te nemen en (voornamelijk) landschappen vast te leggen.”
Karel Vanpraet: “Vleugels” (fotografie)
Christel Arens: “Het tedere van mensen in relatie tot hun stille werkelijkheid schilder ik geduldig tot
het vormende beeld jou en mij gelukkig bekijkt.”
Maria Gelaude en Henriette Vanden Bulcke: “De mooie natuur van de Vlaamse Ardennen in beeld
gebracht.” (schilderen)
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Erik De Meyer: “Groeien in bescherming” (keramiek) - zie ook ‘Kunstenaar van de maand’ (mei 2013)
Conny Roels: “Ik schilder om te kunnen ontsnappen aan de realiteit, om op te laden. Maar evengoed om te kunnen ‘ontladen’.”
Wanneer: 27 en 28 april, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Waar: Cultuurzaal van het OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte

Warme oproep voor het indienen van projecten cultureel erfgoed
De gloednieuwe Erfgoedcel van het Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) doet een
oproep aan verenigingen, scholen, buurtcomités, personen … uit Deinze, De Pinte,
Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte om dit jaar tegen 15 mei een project in te
dienen op vlak van cultureel erfgoed. Wanneer uw project wordt goedgekeurd, is een
financiële steun van 1 tot 60 % van de kosten mogelijk, met een maximum van 2 500 euro.
Een kleine tentoonstelling, digitaliseringsactie, brochure, boek bijvoorbeeld zijn zeker
mogelijk.
Wat is cultureel erfgoed precies?
Het gaat om elementen die men wil overdragen aan de volgende generaties. Roerend erfgoed is al
het erfgoed dat verplaatsbaar is: schilderijen, juwelen, beelden, relikwieën, munten, zegels, meubels, tapijten, boeken, foto’s, films, muziekinstrumenten, literatuur, documenten … Dat roerend
erfgoed wordt onder andere bewaard in musea en archiefinstellingen, maar ook bij particulieren als
verzamelobject of erfstuk.

www.depinte.be

Immaterieel erfgoed is dan weer het niet-tastbare: rituelen, verhalen, stoeten, gebruiken, recepten,
feesten, talen, rites, ambachten, technieken, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sporten en
spelen …
We raden u aan om uw projectidee of initiatief te bespreken met een medewerker van de Erfgoedcel
Leie Schelde voor tips en advies. Hij of zij zal u ook het reglement en de invulfiche bezorgen, dat u
overigens ook zelf kunt downloaden via www.depinte.be (kijk onder Cultuur > Erfgoed). U kunt een
afspraak maken via 0471 88 51 01 of degroost@gmail.com.
Iedere aanvrager krijgt een vaste contactpersoon bij de Erfgoedcel, die gedurende de hele procedure zorgt voor advies en begeleiding.
De projecten worden eerst besproken door een intergemeentelijke reflectiegroep cultureel erfgoed
en goedgekeurd door de raad van bestuur van POLS.

VlaanderenFeest! – Maak kans op een feestcheque
Vertegenwoordigt u een bewonersgroepering, een buurtcomité, een lokale vereniging, een andere plaatselijke
instelling, centrum of dienst? Gaat het niet om (een lokale
afdeling van) een politieke partij en evenmin om een horecazaak of een bedrijf? Dan kunt u met een initiatief kandideren
voor Vlaanderen Feest! en in aanmerking komen voor een
feestcheque tot 170 euro als tussenkomst.
Ook in 2013 plant Vlaanderen Feest! weer een zo groot mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier ter gelegenheid van het
Feest van de Vlaamse gemeenschap, als aanloop naar de
Vlaamse feestdag en met 11 juli zelf als orgelpunt.
Gaat u zo’n verenigingsactiviteit, straat- of wijkinitiatief in de steigers zetten in De Pinte of Zevergem? Wilt u deze activiteit in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
gemeenschap? Dan kunt u zich kandidaat stellen om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen
Feest! te worden … met uitzicht op een feestcheque!
Via die cheque kunnen organisatiekosten (zoals huur van materiaal en infrastructuur, aanmaak van
uitnodigingen, vergoedingen voor optredens…) gerecupereerd worden tot maximaal 170 euro.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te
leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderefeest.eu.
U vindt hier ook de aanvraagformulieren. Voor een vlotte opvolging bezorgt u ook best een kopie
van de aanvraag aan de cultuurbeleidscoördinator. Elk jaar overtreft de vraag het aanbod. Er zeer
snel bij zijn is de boodschap!
Per gemeente kunnen een tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Neem hiervoor contact op met de 15
cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be).

De Pinte, de slimste gemeente van Vlaanderen?
Grote kans dat u het zag of hoorde: De Pinte
heeft zich in de tv-quiz ‘De Slimste Gemeente
van Vlaanderen’ geplaatst voor de finaleweek!
Onze lokale kandidaten Michèle en Maarten,
bijgestaan door onze burgemeester wisten op
3 april de gemeenten Maaseik en Bonheiden
te verslaan. In de weekfinale, op 4 april, kwamen ze uit tegen de ‘grote kanonnen’: de steden
Brugge en Dendermonde. Ook hier wist ons trio
zich raad met de vragen én zenuwen.
Hoe onze kandidaten het ervan af brengen in de finaleweek kan
je binnenkort zien op VIER, hou daarom www.depinte.be of de
lichtkranten in de gaten.
Meer info op de Facebookpagina:
www.facebook.com/depintedeslimste

Verleden zoekt toekomst: erfgoedraad zoekt leden
Erfgoed staat voor alles wat we erven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden.
De erfgoedraad is een gemeentelijke adviesraad die adviseert over dat rijke verleden van onze gemeente, en meer
bepaald over het onroerend erfgoed: gebouwen, landschappen, dorpsgezichten …
De erfgoedraad was tot op vandaag een werkgroep binnen de Cultuurraad. Het is de bedoeling om de erfgoedraad
te laten evolueren naar een volwaardige, zelfstandige adviesraad. Hierover later meer. Hou zeker de gemeentelijke
website in de gaten.
Oproep deskundigen
Om zijn adviserende rol te kunnen vervullen is de erfgoedraad op zoek naar deskundigen.
Een nogal zware term waarmee eigenlijk geïnteresseerden bedoeld worden die enige deskundigheid en/of affectie
hebben met de (onroerend) erfgoedmaterie, deskundigheid via beroepsactiviteit, opleiding of engagement in de sector. Al kan die kennis even goed het gevolg zijn van een specifieke interesse of
ervaring met de materie en/of de geschiedenis van onze gemeente.
Kandidaat? Graag!
Kandidaturen (schriftelijke motivatie via brief of e-mail) worden verwacht vóór 14 mei 2013 bij
Degenhard De Smet, cultuurbeleidscoördinator, Polderbos 20, 9840 De Pinte,
cultuurbeleid@depinte.be, tel. 09 280 98 50.

Heemkring Scheldeveld zoekt …
Heemkring Scheldeveld zoekt videobeelden, filmfragmenten, foto’s, documenten, verhalen, objecten … uit het verre en nabije verleden van De Pinte én Zevergem.
Soms worden deze zaken gebruikt ter stoffering van het Jaarboek, soms voor de een of andere
tentoonstelling, een presentatie … Dit over kermissen, stoeten, processies, familiebijeenkomsten,
straatzichten, sportevenementen, de beide Wereldoorlogen, officiële plechtigheden …
Bezit je nog iets dergelijks? Kom je op zolder nog dergelijke zaken tegen? Gooi ze niet weg! Geef
ons een seintje. Wij komen bij jou ter plaatse, wij kopiëren/scannen de documenten, fotograferen de
objecten en bezorgen je alles netjes terug. Filmfragmenten en videobeelden worden gedigitaliseerd
en de eigenaar krijgt het origineel terug.
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Contact: Johan Van Twembeke, Hugo Verriestlaan 57, De Pinte, tel. 09 282 70 42,
johan.vantwembeke@skynet.be

Straatfeest en krulbollen in Het Wijngaardeke
Recreatief krulbollen
Start vanaf dinsdag 7 mei tot en met dinsdag 24 september. We spelen elke dinsdag vanaf 18.30
uur op de baan in Het Wijngaardeke. Bij slecht weer proberen we op donderdag te bollen. Het is
recreatief: gratis, geen prijzen te verdienen en iedereen is welkom. We hebben krulbollen in reserve
voor wie geen bol bezit.
Jaarlijkse straatfeest op zondag 23 juni
We starten om 9 uur met een ontbijt (einde om 12 uur). Inschrijven voor 18 juni is verplicht. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen vanaf 7 jaar: 5 euro, jonger: gratis. Maximum 150 deelnemers.
Schrijf dus tijdig in!
In de namiddag (vanaf 14 uur) wordt er een tornooi krulbollen georganiseerd. Deelname is gratis,
inschrijven kan tijdens het ontbijt. Lottrekking per ploeg. Er zijn prijzen voorzien voor de winnaars.
Het hele gebeuren staat open voor alle bewoners van de gemeente.
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof - Het Wijngaardeke 32 - tel. 09 336 27 50
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Harmonieorkest De Pinte zoekt m/v met instrument
je speelt muziek
fijn, wij ook
je bent houtblazer, koperblazer of slagwerker
maakt niet uit
je ziet zo’n grote, gezellige bende wel zitten
dat treft
je popt, klassiekt, rockt of filmmuziekt wel eens graag
wie niet
je bent niet bang van een randactiviteitje
natuurlijk niet
je wekelijkse donderdagavonden zij nog vrij
ideaal
Dan hebben we jou gevonden!
Neem gerust contact op via
yves.gazelle@skynet.be
0476 28 55 07
Bij de YOUTHBAND ben je eveneens welkom want:
je bent een drietal jaar aan het instrumenteren
de youthband wacht op jou
samen musiceren trekt je aan
yep, kom dan bij ons
op vrijdagavond nog even wegwippen
om 19 uur beginnen wij er aan
Aarzel niet, neem contact op met
Myriam Dietens
0473 75 25 86
myriam.dietens@skynet.be

Mandriale zingt voor NONA op 15 juni
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De vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen, nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse
benefietconcert dat op zaterdag 15 juni 2013 om 20 uur plaatsvindt in de parochiekerk van De Pinte.
Mandriale is de oud-Italiaanse term voor madrigaal, een verfijnde versmelting van meestal poëtische
teksten met subtiele stemschakeringen. Mandriale is eveneens de naam van een vocaal ensemble
uit Gent, dat al meer dan 25 jaar concerteert en dit jaar een benefietoptreden geeft voor de vzw
NONA.
In dit concert zullen ze al zingend een brug leggen tussen Hendrik VIII en Sting; zij brengen immers
composities uit de renaissance van onder meer Lassus, Janequin, Dowland en Hendrik VIII himself,
meerstemmige bewerkingen van diverse volksliederen tot recentere
nummers van Gershwin en – jawel – Sting.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de ingang), lagereschoolkinderen: 5 euro, en zijn te krijgen bij het secretariaat van de
vzw, Serafien de Rijckelaan 21, tel 09 282 85 78, e-mail:
nonamechild@telenet.be en bij de bestuursleden van de vzw NONA.
Zie ook de website van de vzw NONA: www.nonamechild.eu

Fietstocht naar het land van Raveel
Zondag 2 juni 2013

We rijden vanuit De Pinte langs rustige wegen, van fietsknooppunt naar fietsknooppunt, richting
Machelen-aan-de-Leie. Via Deinze en de Leiestreek fietsen we zo naar het land van Raveel en we
keren terug via Nazareth.

Praktisch

Vertrek:
Afstand:
Prijs:		
		
Info: 		
Organisatie:

Kerkplein, De Pinte, vrije start tussen 14 en 14.30 uur
35 km
2 euro (volwassenen), kinderen (- 12 jaar): gratis
Inbegrepen: drankje bij aankomst, verzekering
Guy De Geyter, tel. 09 282 52 48, www.pasar.be/Depinte
Pasar De Pinte - Zevergem

Art@De Pinte in mei-juni 2013
Creatie op doek ‘ongeremd’

Op woensdag 8 mei wordt gestart met een creatie op doek van 60 x 60 cm. Het onderwerp is ‘ongeremd’. Er zal zowel met olieverf als met acryl geschilderd worden. Wie interesse heeft om hieraan
deel te nemen, kan zich alsnog inschrijven.

Tentoonstelling ‘tijd’

De hele maand mei stelt Art@De Pinte tentoon op de Westerbegraafplaats te Gent. Het thema ‘tijd’
wordt weergegeven door tien tikkende klokjes die verwerkt zitten in tien schilderijen. Van 9 tot 16 uur
zijn deze werkjes te bezichtigen in de ‘rouwkamer’ aan de ingang van het kerkhof, Palingshuizen 143.
De lessen vinden plaats op woensdag van 19 tot 22 uur in de kelder van het Kasteel Scheldevelde.
De docent is Chris De Clercq (www.chrisdeclercq.be).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris:
karina.alisch@skynet.be, 0473 93 48 33

Trein+fiets Gezinsfietstocht met barbecue
Doe mee aan de trein+fiets - gezinsuitstap van Gezinsbond De Pinte naar de Denderstreek met ...
barbecue, op pinkstermaandag 20 mei 2013 naar
Aalst en omgeving.
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We starten met een ontspannende treinreis naar
Aalst. Van hieruit verkennen we met onze eigen fiets
de omgeving van Aalst en ontdekken we onder ander
Schoonaarde, Mespelare, Woumen, het natuurgebied De Blankaart … Onder de middag vertoeven we
in Herdersem, waar we aanschuiven voor een gezellige barbecue.

Programma

U maakt de fietstocht met uw eigen fiets, die op
maandagmorgen per vrachtwagen wordt overgebracht naar Aalst. De fietsen zullen op zondag 19
mei vanaf 19 uur opgeladen worden, op een plaats, die we u later zullen meedelen in functie van uw
woonplaats. U wordt hieromtrent persoonlijk ingelicht.
 ertrek uit De Pinte om 9.03 uur met de trein naar Aalst, waar aan het station de vrachtwagen
V
zal klaarstaan met de fietsen.
Daar vertrekken we voor een gezins-fiets-dag-trip aan gezinstempo van ongeveer 45 km in de
omgeving van Aalst langs rustige en vlakke wegen. Tijdens de fietstrip zal indien nodig de bezemwagen van Willy De Clercq de eventuele onfortuinlijke of vermoeide fietsers oppikken.
Onder de middag vertoeven we in Herdersem, aan de oevers van de Dender, waar we ons aan een
heuse gezinsbarbecue naar hartenlust kunnen te goed doen.
Het eindpunt van onze fietstrip is opnieuw het station van Aalst, waar we onze fietsen terug inladen
en vanwaar we natuurlijk via ‘de ijzeren weg’ terug naar De Pinte sporen (aankomst om 18 uur).
Wij bieden u dit aantrekkelijk milieuvriendelijk programma aan tegen een aantrekkelijke gezinsvriendelijke ‘forfait’prijs.
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vanaf twaalf jaar en Bondslid: € 15 (€ 10 met vrijbiljet), niet leden: + € 3
van zes tot twaalf jaar en Bondslid: € 10 (€ 5 met vrijbiljet), niet leden: + € 2
min zes jaar: gratis
Alles inbegrepen: treinreis, vervoer van de fiets, verzekering en barbecue naar hartelust.
Inschrijven en betalen vóór 5 mei bij (overschrijving op Gezinsbondrekeningnummer
BE21 7370 1254 7803 van Frans Naessens, met vermelding ‘trein+fiets’ en aantal personen)
Frans Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

Tentoonstelling MAEKV

Mérite Artistique Européen - Europese KunstVerdienste
Op uitnodiging van Kunstkring Centaura

Europese Kunstverdienste

Kunstkring Centaura wenst de bekendheid van de Europese Kunstverdienste (EKV) nader toe te
lichten. De EKV is een vzw die voornamelijk en bijna uitsluitend een plastische kunstenaarsgroepering is; voor het ogenblik stellig een van de voornaamste van ons land.
De vereniging, gesticht op 8 mei 1979, is volledig zelfstandig en onafhankelijk van alle politieke,
syndicale, religieuze en filosofische overtuigingen.
De kunstenaars die zich aanbieden bij de Hoge Raad en geselecteerd worden, mogen zich ‘Gezel’ 19
noemen.
Regelmatig worden gewestelijke of regionale tentoonstellingen ingericht zodat de Gezellen in eigen
streek de confrontatie met eigen publiek kunnen aangaan en zich verder ontplooien.
Enkele leden van Kunstkring Centaura maken al deel uit van MAEKV.

Tentoonstelling

Er loopt een tentoonstelling van 11 tot 20 mei 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Open op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Wijngilde ‘Vinum Amici’ zoekt enthousiaste medewerkers
Ben je wijnliefhebber?
Wil je graag mee instaan voor de oprichting en het bestuur van onze wijngilde?
Het is de bedoeling om dit jaar een kwalitatieve wijngilde op te richten in
De Pinte.
Na een jaar effectieve werking zal een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij de Cultuurraad.
Interesse? Info bij sommelier Bart Vanderstraeten, 0494 50 15 53,
bart499@hotmail.com

Bibliotheek
Jeugdboekenweek 2013
Tijdens de jeugdboekenweek, die dit jaar ‘tijd’ als thema had, speelden
opnieuw heel wat klassen het spel van ‘Loewie en het mysterieuze boek’
in de bib.
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e-wijs met Zovla: maak kennis met nieuwe media!
Zovla organiseert in het kader van het project ‘e-wijs met Zovla’ nog de lezing ‘de bedreiging van
de nieuwste communicatietechnologieën op onze privacy’ door Paul de Hert, professor aan de Vrije
Universiteit van Brussel.
Deze lezing vindt plaats op 16 mei 2013 om 20 uur in CC Nova in Nazareth.
Gratis deelname, inschrijven via bibliotheek@depinte.be of 09 282 25 32.
ZOVLA is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem,
Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm.
De digitale week is een initiatief van LINC vzw.

Prentenboeken ZIZO
Het werd al een tijdje geleden aangekondigd maar we maken er nu concreet werk van. De prentenboeken voor peuters en kleuters worden gesorteerd per thema.
Er zijn zeven algemene thema’s:
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mens/
lichaam

avontuur/
fantasie

natuur

dagelijks
leven

vrije tijd

lekker slim

gevoelens/gedrag

Elk van deze thema’s komt overeen met een bepaalde kleur en een symbooltje die ook op de
prentenboeken zelf zullen terugkomen. Binnen deze hoofdthema’s zullen de boeken dan nog eens
specifieker onderverdeeld worden, zodat het veel gemakkelijker zal worden om een bepaald prentenboek terug te vinden!

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
donderdag 9 mei (Hemelvaart)
zaterdag 11 mei (extra sluitingsdag)
maandag 20 mei (pinkstermaandag)

Sport
Sportdienst De Pinte organiseert
Sportdienst De Pinte organiseert in samenwerking met de vzw Sportbeheer De Pinte sportkampen
tijdens de zomervakantie. U kunt ook gaan joggen op de omloop in Scheldevelde of deelnemen aan
een petanquetornooi. Meer info vind je in de artikels hierna.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kan je terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportkampen
Zomer 2013
Kamp 1: van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 7 mei
Kamp 2: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli 2013
(geen kamp op donderdag 11 juli)
 Inschrijven kan op woensdag 8 mei
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Kamp 3: van maandag 19 tot en met vrijdag 22 augustus 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 14 mei
Kamp 4: van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2013
 Inschrijven kan op woensdag 15 mei
Tijdens deze vier periodes in de zomer zullen zowel de kleuters
als de kinderen van de lagere school kunnen sporten en spelen
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is telkens opvang
voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur. De kampen voor de kleuters
vinden plaats in de gemeentelijke basisschool (ingang via de
school). De kampen voor de lagere school vinden plaats in het Ontmoetingscentrum Polderbos
(OCP). Vanaf 17 uur gaan ook de kleuters naar de opvang in het OCP.
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen en de inschrijvingsprocedure kan je vinden
in de folders die uitgedeeld zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen
ook aangevraagd worden via sportpromotie@depinte.be of zijn te raadplegen via de gemeentelijke
website (www.depinte.be).

Jogging op de loopomloop Scheldevelde
Met de zomer in aantocht wordt het weer tijd om
aan de conditie te werken. Dat kan in de prachtige omgeving Scheldevelde op de loopomloop.
Haal je loopschoenen uit de kast en geniet
samen met je vrienden van de gloednieuwe
looproute. Een ideale kans om op een sportieve
manier in een prachtige natuurlijke omgeving
het mooiste plekje van De Pinte te ontdekken.
Deze omloop werd op 7 september 2012 officieel
ingelopen door heel wat sportieve Pintenaren.
Samen met Bloso, de provinciale sportdienst,
joggingclub De Pinte en de gemeentelijke sportdienst werd de omloop van 5,8 km op de kaart gezet. Deze is verdeeld in
twee lussen: een korte lus van om en bij de 3,4 km en een lange lus van
5,8 km. Het parcours vertrekt aan Woonzorgcentrum Scheldevelde. Een
kleine 70 % van de paden is onverhard.
Wandelt u liever? De omloop is ook een perfect wandelparcours. Wandelpockets met heel wat
wandeltips en een wandelschema zijn te krijgen in het OCP.

Petanquetornooi
22

Op donderdag 30 mei 2013 organiseert de Burensportdienst Leiestreek zijn jaarlijks recreatief
petanquetornooi. Deze activiteit is een organisatie van IV Burensportdienst Leiestreek in samenwerking met de petanqueclub van Gavere. Er wordt telkens gespeeld in teams van drie personen.
Gedurende de volledige dag moet het triplet ongewijzigd blijven. Folders en inschrijvingsformulieren
kan je krijgen in het OCP of op www.depinte.be.
De kostprijs bedraagt twee euro per persoon (zes euro per triplet).
Inschrijven dient te gebeuren per triplet vóór 24 mei 2013.
Voor andere activiteiten, surf ook eens naar www.sportelen.be.

Tafeltennis met een beperking?
Vast en zeker! Met of zonder beperking, iedereen kan pingpongen!
Op eigen tempo en onder deskundige begeleiding, kunnen mensen met
een beperking kennismaken met deze fantastische sport. ‘Recreas TTC
De Pinte’ is een unieke samenwerking tussen TTC De Pinte en Recreas
Oost-Vlaanderen.
Recreas?
Recreas vzw is een door Bloso erkende, recreatieve sportfederatie en tevens de grootste sportfederatie voor personen met een beperking. Ze voorzien een ruim en gevarieerd sportaanbod voor jong
en oud ongeacht de aard van de beperking, leeftijd of overtuiging. Naast hun uitgebreide clubwerking organiseren ze tal van aangepaste activiteiten, sportvakanties, -weekends, tornooien …
Neem gerust een kijkje op de website www.recreas.be en abonneer je snel op hun nieuwsbrief!
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Waar en wanneer?
Kom gerust eens langs om kosteloos te proberen! Materiaal en begeleiding staan steeds ter beschikking. Graag een
seintje vooraf via onderstaande gegevens.
TTC De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur (geen trainingen tijdens schoolvakanties)
Kostprijs
€ 50 voor een volledig jaar
Info en inschrijvingen
Plaetevoet Dries
Recreas Oost-Vlaanderen
o-vl@recreas.be
tel. 09 333 57 56

Tennis in De Pinte
Wie nog dit seizoen wil aansluiten bij de tennisclub kan dit iedere zaterdag van 11 tot
12 uur in het clubhuis (Polderbos 3, De Pinte).
Meer info: www.tkdepinte.be (algemeen) en www.tsdp.be (lessen).

Petanqueclub De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte, die dit jaar al 27 jaar bestaat, speelt
vanaf woensdag 2 mei tot eind september drie maal per week op zes terreinen in het Sijsjespark
(zijstraat Geelgorslaan) in De Pinte. Bij slecht weer speelt men op vijf binnenterreinen - dus het hele
jaar door.
Er zijn ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen. Voor nieuwe
leden geeft men de voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die
geen officiële petanquecompetitie beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.

Voor alle info

secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail:
rogervanderghote@gmail.com
of bij voorzitter Julien Matthys, tel. 0472 01 35 47, e-mail:
julien.matthys@telenet.be

13de Minivoetbaltornooi
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei 2013 heeft op het voetbalterrein aan de
Sportwegel in De Pinte het dertiende Minivoetbaltornooi Bodysol Patrick Cup
plaats. De toegang is gratis.
Zaterdag start het tornooi om 9 uur met de jeugdwedstrijden; om 13 uur zijn
de volwassenen aan de beurt. Zondag begint men om 10 uur met de jeugd;
om 14 uur volgen de wedstrijden van de volwassenen. De finale wordt verwacht zondagnamiddag
rond 17.30 uur.
Jeugdploegen nemen gratis deel; volwassenen betalen per ploeg 125 euro.
Er wordt gespeeld op gras. Voetbalschoenen zijn echter verboden! Indoors zijn wel toegelaten. Er
wordt gespeeld vijf tegen vijf. Elke wedstrijd duurt twee maal dertien minuten. De finale duurt vier
maal tien minuten. Er zijn zestien spelers per ploeg toegestaan. Alle ploegen spelen zeven wedstrijden volgens de regels van VMF.
Er is voor 2 500 euro aan prijzen in natura en waardebons te verdelen onder alle deelnemende
ploegen. Speciale prijzen voorzien voor recreatieve ploegen: prijs ambiance, prijs eerste inschrijver,
prijs fair play …
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Maximaal 24 ploegen kunnen inschrijven: in de kantine van JV De Pinte en Budapest, bij Luc
Vermassen, Baron de Gieylaan 42, 9840 De Pinte, fax 09 282 38 16; tel. 0495 16 73 75, e-mail:
bodysol-cup@in-depinte.be.
Meer info ook op www.jvdepinte.be.

Open Deur Dans Dagen
Maak gratis kennis met Hiphop, BreakDance, JazzDance, ClipDance, Modern Dance, KnuffelDance
en andere dansstijlen. Kom naar de groep waaraan je het volgende schooljaar wenst deel te nemen,
dus als je nu in het tweede leerjaar zit, kom dan naar de choreo voor het derde leerjaar …
Vereniging		 www.DanceReaction.be
Locatie 			
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Wanneer? 		
Zaterdag 25 mei tot vrijdag 31 mei
			Uren en dagen afhankelijk van de dansstijl en
leeftijdsgebonden; meer info op www.DanceReaction.be, klik op ‘Nieuwsbrief’.
Voor wie? 		
Kleuters geboortejaar 2008 en 2009
			
Jeugd: lagere en middelbare school
Inschrijven 		Vóór je naar activiteit naar keuze komt, via
INFO AANVRAAG op www.DanceReaction.
be.
			
Vanaf 25 mei kan je ook inschrijven voor het
			schooljaar 2013-2014.
Rita Termote, 0475 94 42 91
Verantwoordelijke

Inschrijvingen kleuterturnen turnseizoen 2013 - 2014
TK Olympia De Pinte

U hoeft niet te wachten tot uw kind zes jaar is om het te laten
kennismaken met turnen. Ook in het komende turnseizoen (startend vanaf september 2013) biedt TK. Olympia De Pinte kleuters
(geboren in 2008 en 2009) de kans om zich op een creatieve
en leuke manier lichamelijk te ontwikkelen. Onder deskundige
begeleiding leren ze spelenderwijs hun eigen lichaam kennen,
en doen dit samen met leeftijdsgenootjes. Het kleuterturnen is
ook een uitstekende voorbereiding op het jeugdturnen. Bij TK
Olympia De Pinte staan we garant voor een kwalitatieve begeleiding.
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Informatie en inschrijvingsmodaliteiten:
www.tkodepinte.be/index.php/aanvraag-inschrijving

Jeugd
Speelpleinwerking zomer 2013
Tijdens de zomerperiode opent de gemeentelijke speelpleinwerking zijn deuren gedurende volgende periodes:
- maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli
- maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli
- maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus
- maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus
PRAKTISCH

Voor wie?

Elke dag voor kinderen tussen drie (geboortedatum telt) en twaalf jaar, die al naar school gaan en
zindelijk zijn.
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag voor tieners van het eerste en tweede middelbaar.

www.depinte.be

Start en einde van de activiteiten?

Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd
te brengen en ze niet voortijdig op te halen.
Er wordt telkens opvang voorzien vanaf 7.30 uur tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18
uur.

Waar?

Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1 (voor eventuele wijzigingen: kijk op www.depinte.be).

Inschrijven?

Vanaf 2013 moet een inlichtingenfiche vooraf ingevuld en afgegeven worden aan de jeugddienst in
het Ontmoetingscentrum Polderbos. Deze fiche bevat informatie over het kind, de ouders, fiscale en
medische gegevens.
U hoeft dus niet vooraf te zeggen wanneer uw kind naar Amigos komt. U dient enkel dat ene document vooraf af te geven of in de brievenbus van het OCP te stoppen. Op die manier kan het
inschrijven op de dag zelf vlot verlopen.

Prijs?

Kinderen van Pintse gezinnen betalen deze tarieven:
(Prijs per kind per halve dag)
Gezinnen met een kind:				
€ 3,00
Gezinnen met twee kinderen:			
€ 2,75
Gezinnen met drie kinderen:			
€ 2,50
Gezinnen met vier kinderen of meer: 		
€ 2,00
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en de verzekering
Kinderen van niet-inwoners, ongeacht of ze in De Pinte naar school gaan of niet, zijn ook welkom op
het speelplein maar betalen het dubbele tarief.
De opvang is bijna altijd gratis.
Enkel voor de opvang van 17 tot 18 uur betaalt u een euro per kind per dag.
Infoavond voor ouders
Op donderdag 16 mei organiseren de jeugddienst en de animatoren van de speelpleinwerking een
infoavond voor ouders. Deze zal plaatsvinden in vergaderzaal 2 (naast de cafetaria) van het OCP.
Op deze infoavond zullen praktische zaken zoals openingsuren, lokalen, inschrijven en betalen, de
activiteiten … besproken worden. Indien je zelf nog met enkele vragen zit, kunnen die zeker ook
gesteld worden. Dus voor wie speelpleinwerking Amigos nog nieuw is, is deze infoavond zeker een
aanrader.
De folders met meer informatie zullen begin juni 2013 verdeeld worden via de scholen in De Pinte en
Zevergem. Voor andere geïnteresseerden, leggen we een adressenlijst aan, zodat je ook de nodige
folders kunt ontvangen. Geef gerust je gegevens door aan de jeugddienst
(e-mail: jeugddienst@depinte.be).

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste animatoren
Ben je 16 jaar of ouder?
Wil je de Pintse kinderen en jongeren enkele leuke vakantiedagen bezorgen?
Ben je goed in het organiseren van activiteiten? En heb je zin om deel uit te maken van een fantastische leidingploeg?
Stel je dan kandidaat om speelpleinanimator te worden! Voor meer informatie kan je terecht bij de
jeugddienst, tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be.
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De Kunstenfabriek op 12, 13 en 14 augustus
Een creatief kamp voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar

Als je soms ’s nachts wel eens naar buiten kijkt of de GVR (Grote Vriendelijke Reus) niet op komst is
met mooie dromen, als je soms in je chocoladereep op zoek gaat naar een gouden ticket, als je soms
wel eens net als Matilda probeert om je speelgoed op te ruimen zonder een vinger op te lichten, dan
ken je Roald Dahl wel.
In onze Kunstenfabriek maken we muziek, theater én kunstwerkjes met zijn boeken als thema. We
eindigen met een tentoonstelling én een toonmoment.
De Kunstenfabriek vindt plaats op 12, 13 en 14 augustus van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan op donderdag 16 mei 2013. Verdere info en de inschrijvingsprocedure kan je vinden
in de folders die uitgedeeld zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook
aangevraagd worden via cultuurbeleid@depinte.be en zijn te vinden op www.depinte.be.
Info: Cultuurbeleidscoördinator Degenhard De Smet, OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 50,
e-mail: cultuurbeleid@depinte.be

Mama en papa uit elkaar: “Wat gebeurt er nu met mij?”
In het kader van de Week van de opvoeding nodigen Gezinsbond en Opvoedingspunt De Pinte u uit voor de voordracht ‘Mama en papa uit elkaar: Wat gebeurt er
nu met mij?’ op dinsdag 28 mei 2013 om 20 uur in ’t Bommeltje - Huis van het
Kind, Bommelstraat 33 bus 22 in De Pinte.
Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn, hebben veel vragen in verband met
hun kinderen.
Wat vinden onze kinderen belangrijk?
Hoe kunnen apart wonende ouders zich best organiseren zodat de kinderen
zich goed voelen?
Wat kunnen we doen om hen niet te belasten?
Hoe kunnen we hen buiten onze conflicten houden?
Ook grootouders zijn welkom!
Luc Becqué die verbonden is aan het
VCOK (Vormingscentrum Opvoeding
en Kinderopvang) laat ouders op deze
avond kijken door de ogen van hun kinderen om een antwoord te vinden op
deze en andere vragen.
Kostprijs: 3 euro per persoon. Inschrijven is nodig, want het aantal deelnemers
is beperkt.
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Inlichtingen en inschrijvingen
Karolien Claes, Bommelstraat 33 bus
22, De Pinte, tel. 09 242 93 42, e-mail:
karolien.claes@ocmwdepinte.be

Gezocht: vrijwilliger (m/v) Jeugdhuis Impuls vzw
Jeugdhuis Impuls staat op de rand. Aan het gebouw zijn er grondige renovatiewerken nodig. Er
wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Eenmaal deze werken gedaan zijn kunnen wij met een
schone lei starten. Momenteel komen wij echter handen te kort om deze spreekwoordelijke schone
lei optimaal te benutten.
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde jongeren die deel willen uitmaken van het nieuwe Jeugdhuis
Impuls. Jongeren die ideeën hebben omtrent de nieuwe inrichting van het gebouw en hun frisse kijk
op de zaak willen laten horen, zijn meer dan welkom tijdens de volgende vergadering van het jeugdhuis. Deze vindt plaats op dinsdag 14 mei om 20 uur in het OCP (Polderbos 20, De Pinte). Geef
jouw naam vooraf door via jeugddienst@depinte.be indien je aanwezig wilt zijn.
Tot dan!
vzw Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be

www.depinte.be

Welzijn
Week van de Valpreventie: dans je leven lang
Van 22 tot 28 april vindt de tweede Week van de Valpreventie plaats. De
focus ligt deze editie op bewegen, een van de belangrijkste manieren om
vallen te voorkomen.
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Zo’n val kan
nare gevolgen hebben. De Vlaamse overheid wil ouderen laten stilstaan
bij de gevaren van vallen. De Week van de Valpreventie geeft nuttige tips
en richtlijnen zodat breuken voorkomen kunnen worden.

Danesn
je levg
lan

Ontdek bijvoorbeeld de activiteitenpiramide die u helpt om niet te vallen.
Die piramide maakt iedereen wegwijs in het samenstellen van een actief
weekprogramma. Belangrijk om te weten is dat elke (bijkomende) beweging, hoe klein ook, te verkiezen is boven niet actief zijn.

We e k van de Valpr e ve n tie

.be

aff13_valpreventie_finaal.indd 1

31/01/13 08:14

Nog een tip om te bewegen: dansen! Tijdens de Week van de Valpreventie wordt iedereen uitgenodigd een dansevenement te organiseren of eraan deel te nemen, onder het motto ‘dans je leven lang’.
Voor meer informatie kunt u surfen naar www.valpreventie.be.

Wachtlijsten
maandag 29 april 2013: Dr. M. De Smet
woensdag 1 mei 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 2 mei 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 4 mei 2013: Dr. P. Van Renterghem
zondag 5 mei 2013: Dr. Van Renterghem
maandag 6 mei 2013: Dr. S. Moisse
dinsdag 7 mei 2013: Dr. W. Standaert
donderdag 9 mei 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 11 mei 2013: Dr. P. Moisse
zondag 12 mei 2013: Dr. P. Moisse
maandag 13 mei 2013: Dr. I. Lampens
dinsdag 14 mei 2013: Dr. S. De Rekeneire
woensdag 15 mei 2013: Dr. J. Ossieur
donderdag 16 mei 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 18 mei 2013: Dr. M. De Smet
zondag 19 mei 2013: Dr. M. De Smet
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maandag 20 mei 2013: Dr. J. Dossche
dinsdag 21 mei 2013: Dr. A. Van Hecke
woensdag 22 mei 2013: Dr. I. Lampens
donderdag 23 mei 2013: Dr. G. Dujardin
zaterdag 25 mei 2013: Dr. P. Moisse
zondag 26 mei 2013: Dr. P. Moisse

maandag 10 juni 2013: Dr. M. De Smet
dinsdag 11 juni 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 12 juni 2013: Dr. S. Moisse
donderdag 13 juni 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 15 juni 2013: Dr. L. Van Poucke
zondag 16 juni 2013: Dr. I. Lampens

maandag 27 mei 2013: Dr. K. Vanderlinden
dinsdag 28 mei 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 29 mei 2013: Dr. F. Pieters
donderdag 30 mei 2013: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 1 juni 2013: Dr. S. Moisse
zondag 2 juni 2013: Dr. S. Moisse

maandag 17 juni 2013: Dr. L. Van Poucke
dinsdag 18 juni 2013: Dr. S. De Rekeneire
woensdag 19 juni 2013: Dr. E. Weytens
donderdag 20 juni 2013: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 22 juni 2013: Dr. S. De Rekeneire
zondag 23 juni 2013: Dr. G. Dujardin

maandag 3 juni 2013: Dr. G. Van de Casteele
dinsdag 4 juni 2013: Dr. P. Van Renterghem
woensdag 5 juni 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 6 juni 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 8 juni 2013: Dr. E. Weytens
zondag 9 juni 2013: Dr. W. Standaert

maandag 24 juni 2013: Dr. J. Dossche
dinsdag 25 juni 2013: Dr. A. Van Hecke
woensdag 26 juni 2013: Dr. I. Lampens
donderdag 27 juni 2013: Dr. G. Dujardin
zaterdag 29 juni 2013: Dr. W. Standaert
zondag 30 juni 2013: Dr. E. Weytens

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

Openingsuren en sluitingsdagen Sociaal Huis
Iedere inwoner van De Pinte - Zevergem kan met zijn vragen rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid
en wonen terecht in het Sociaal Huis.

Openingsuren

maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en in de namiddag volgens afspraak
Het Sociaal Huis met oplaadpunt Eandis is gesloten op:
donderdag 25 april 2013
woensdag 1 mei 2013
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaart)
vrijdag 10 mei 2013
maandag 20 mei 2013 (pinkstermaandag)
Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69 (in het voormalige ‘t Pyntken)
tel. 09 280 93 03
e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be
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Eetfestijn en opendeurdag ten voordele van Home Thaleia
Home Thaleia vzw is een woonproject voor zestien personen met een verstandelijke/motorische
beperking, gelegen in het Nachtegalenpark in De Pinte (dicht bij het station). Vele
inwoners van De Pinte kennen inmiddels vele van onze bewoners onder andere
door hun vrijwilligerswerk bij diverse instanties in de buurt en/of door hun lidmaatschap bij verschillende organisaties. Binnen Home Thaleia worden de bewoners
centraal geplaatst: wij streven samen naar een volwaardige woonvorm!
Wij nodigen u graag uit op zondag 30 juni 2013 om deel te nemen aan onze inmiddels vijftiende
editie van de opendeurdag!

Eetfestijn

Vanaf 11.30 uur kunt u terecht in de Domein
Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte waar er
gelegenheid is tot aperitief, barbecue ‘à volonté’
of vegetarisch en een grote keuze aan dranken.
Vooraf inschrijven is verplicht (tel. 09 280 23 10,
e-mail: algemeen@homethaleia.be).
Volwassenen: € 20 (inclusief een gratis kopje koffie in Thaleia), kinderen > 6 jaar: € 10, kinderen
< 6 jaar: gratis
Ter gelegenheid van deze vijftiende editie kunnen
we, dankzij een gulle sponsor, elk inschrijvend
gezin een cadeau aanbieden ter waarde van
30 euro!

www.depinte.be

Opendeurdag

Vanaf 13.00 uur kunt u in Home Thaleia (Nachtegalenpark 1) terecht voor de opendeurdag. Er is
voor elk wat wils: een drankje op ons gezellige terras, koffie met gebak, ijssalon, reuze-tombola, kinderanimatie met onder andere springkasteel, djembé- en zumba-initiatie, clown, kunsttentoonstelling
Tha-ART en verkoop van atelierproducten en plantjes …
De bewoners en het personeel hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

Wereldwinkel De Pinte ontvangt Phiona uit Oeganda
Op 2 maart 2013 ontving de wereldwinkel van De Pinte we het bezoek van Phiona uit Oeganda. Phiona is actief in een coöperatieve van 7 000 boeren waar de wereldwinkels het grootste deel van hun
koffie afnemen. Phiona toonde ons hoe we de boeren daadwerkelijk helpen door hun een eerlijke en
stabiele prijs te betalen.
De lijst van de realisaties van de coöperatieve is indrukwekkend: nieuwe opslagplaatsen, elektriciteitsvoorziening, uitbreiding van de kliniek, bouw van drie basisscholen en een middelbare school,
twee gezondheidscentra ...
Daarenboven staan de vrouwen centraal in de gemeenschap, wat belangrijk is in een land dat geteisterd werd door etnisch en godsdienstig geweld, ontvoeringen, verkrachtingen, aids ... Zo zijn vier
van de zeven directeurs vrouwen. Een zoveelste illustratie en aanmoediging voor alle vrijwilligers en
klanten dat fairtrade daadwerkelijk de producenten in het Zuiden helpt om zelf in te staan voor de
verbetering van hun levenskwaliteit.
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte-Zevergem is gevestigd onder het jeugdhuis Impuls, Polderbos 2, en
open elke woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Zet je gezondheid in de bloemetjes …
… en draag zorg voor je borsten

In België ontdekt men jaarlijks 9 500 nieuwe
gevallen van borstkanker. Dat zijn 26 vrouwen
per dag. Daarom ondersteunt de gemeente in
samenwerking met Logo Gezond+ een sensibiliserende campagne over borstkanker en
borstkankeropsporing.
Leef borstbewust. Contacteer je arts bij plotse
veranderingen aan je borsten of bij twijfel.
Ben je tussen 50 en 69 jaar? Dan kan je om
de twee jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen. Je huisarts of gynaecoloog
vertelt je hier graag meer over. Zo draag je
maximaal zorg voor jezelf!

ZE T JE GEZONDHEID IN DE BLOEME TJES…

De Pinte zet je graag in de bloemetjes. Omdat alle vrouwen en mama’s het waard zijn.
Breng van 2 tot 30 mei een bezoekje aan de interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten
kijken’ in Brielpunt, Mouterijdreef 22, Deinze.
Meer info op www.bevolkingsonderzoek.be

Politie
Politie Schelde-Leie voert anti-inbraakcontroles op
Naast hun deelname aan de grote anti-inbrakenacties binnen het arrondissement Gent en de acties
die ze nu al geregeld binnen de zone organiseren, wil Politiezone Schelde-Leie de komende maanden nóg meer politie inzetten om de inbraken in te dijken. Door nog meer in het straatbeeld zichtbaar
aanwezig te zijn, trachten ze inbrekers te ontraden en te onderscheppen.
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Concreet zetten ze op bepaalde plaatsen in onze zone een controlepost op. Hierbij gaat hun bijzondere aandacht uit naar verdachte voertuigen en personen. In deze controlepost worden ieder
voertuig en de inzittenden grondig gecontroleerd. Deze acties worden meermaals per week georganiseerd.

Wat kan je zelf doen?

Eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
Laat geen ladders of gereedschap in de tuin slingeren.
Berg ze slotvast op.
Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen makkelijker op de eerste verdieping geraken door ze op te
stapelen.
Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
Laat lampen branden met een timer zodat de woning bij
het vallen van de avond een bewoonde indruk geeft.
Maak vandaag nog een afspraak met onze diefstalpreventieadviseur voor een gratis nazicht van jouw woning. Neem contact op met inspecteur Melissa Beulens, tel. 09 321 76 97,
melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Ga je op weekend of op vakantie? Vraag dan gratis woningtoezicht aan. Onze politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid. Een aanvraag voor woningtoezicht
kan je indienen via www.scheldeleie.be, in de commissariaten of via 09 321 76 60.
Sluit je aan bij één van de 27 BIN’s in onze zone. Deze buurtinformatienetwerken worden
voornamelijk opgestart bij het opmerken van verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan
geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn.
Meer info vind je op www.scheldeleie.be

Een verdacht persoon of voertuig? Bel onmiddellijk 101!

Voel je aan dat er iets niet klopt? Of zie je personen of auto’s die niet in jouw straat horen te zijn?
Aarzel niet en bel het telefoonnummer 101. Handel snel en zonder twijfel. Het is de snelste manier
om een politieploeg ter plaatse te sturen om de personen of het voertuig te controleren.
Met deze info kan je de politie al een heel eind op weg helpen:
de locatie, weg en rijrichting die de persoon volgt
het aantal personen in het voertuig
informatie over het uiterlijk van de persoon
de nummerplaat van het voertuig
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Overtredingen veiligheidsgordel
zwaarder bestraft

en

kinderbeveiligingssysteem

Sinds 1 maart 2013 staan er zwaardere straffen op het niet naleven
van de regels op het gebruik van
de veiligheidsgordel. Ook wie geen
kinderbeveiligingssysteem gebruikt,
riskeert een zwaardere sanctie.
De boetes voor het niet gebruiken
van de veiligheidsgordel bedragen
sinds maart 100 euro (in plaats van 50). Als de boete voor de rechter wordt uitgesproken bedraagt
ze 120 tot 1 500 euro.
De boetes voor het niet gebruiken van een geschikt kinderbeveiligingssysteem gingen sinds maart
aanzienlijk naar omhoog. Voor inbreuken van die graad voorziet de Wegcode een geldboete van 30
tot 500 euro. De lijst met overtredingen wordt aangevuld met veertien inbreuken waaronder:
in auto’s die aan het verkeer deelnemen, moeten kinderen van minder dan achttien jaar en kleiner
dan 135 cm vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem;
op zitplaatsen die niet uitgerust zijn met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd die
jonger zijn dan drie jaar. Op zitplaatsen voorin waarvoor geen veiligheidsgordel is voorzien, worden geen kinderen vervoerd jonger dan achttien jaar en kleiner dan 135 cm;
in taxi’s waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden kinderen jonger dan achttien
jaar en kleiner dan 135 cm op een andere zitplaats vervoerd dan een zitplaats voorin;
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k inderen jonger dan achttien jaar worden niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem op een passagierszitplaats met voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of
automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld;
op een tweewielige bromfiets of motorfiets met een maximale cilinderinhoud van 125cm³, moeten
kinderen van drie jaar of ouder en jonger dan acht jaar worden vervoerd in een geschikt kinderbeveiligingssysteem;
kinderen onder de drie jaar mogen niet worden vervoerd op een tweewielige bromfiets of motorfiets;
kinderen van drie jaar en ouder, maar jonger dan acht jaar mogen niet worden vervoerd op een
motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm³;
het aantal inzittenden jonger dan achttien jaar en kleiner dan 135 cm van een auto mag niet meer
bedragen dan de som van het aantal plaatsen dat is uitgerust met een veiligheidsgordel of een
goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem en van het aantal plaatsen die daarmee niet moeten uitgerust zijn;
het is verboden kinderbeveiligingssystemen te gebruiken die niet beantwoorden aan de vanaf 1
september 2006 van toepassing zijnde normen.

Sluitingsdagen politiezone Schelde-Leie
Hoofd- en wijkcommissariaten:
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
donderdag 9 mei (Hemelvaart)
vrijdag 10 mei (brugdag)*
maandag 20 mei (pinkstermaandag)
* Op vrijdag 10 mei 2013 is het hoofdcommissariaat (Florastraat 19, De Pinte) wel open (van 8 tot
20 uur).

Nieuws uit de raden
Wilt u kinderopvang in De Pinte mee vorm geven?
Gezocht: voorzitter en geïnteresseerde ouders voor LOKO

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO) is een gemeentelijke adviesraad, die bestaat uit afgevaardigden van de gemeente, het OCMW, de kinderopvanginitiatieven,
de jeugdwerking, Kind & Gezin, de ouders, de opvoedings- en werkwinkel en de scholen. Deze raad
adviseert het plaatselijk bestuur over het lokale beleid kinderopvang en over de uitbouw en/of ondersteuning van kinderopvang binnen onze gemeente.
Voor deze raad zijn we op zoek naar een voorzitter, geïnteresseerde ouders en/of gebruikers van kinderopvang.
De voorzitter bereidt samen met de secretaris de vergaderingen
voor en volgt de genomen beslissingen op. De voorzitter mag
geen binding hebben met een voorziening in de gemeente die
een opvangfunctie vervult. De functie van voorzitter wordt normaalgezien aangeduid voor een periode van zes jaar.

Voelt u zich geroepen om het opvangbeleid van De Pinte mee vorm te geven?

Stel u ten laatste op maandag 13 mei 2013 kandidaat, als voorzitter of als lid (geïnteresseerde
ouder en/of gebruiker van kinderopvang). U kunt zich mondeling of schriftelijk kandidaat stellen bij
de jeugddienst van De Pinte: jeugddienst@depinte.be, tel. 09 280 98 51, Sharon Delabie, Polderbos
20, 9840 De Pinte.

Samenvatting van de gemeenteraad van 5 november 2012
 oedkeuring aangepast ontwerp met bestek en raming voor de aanleg van een parking in de
G
Julien Anthierenslaan. Gunning via openbare aanbesteding.
Herinrichting kruispunt Begoniastraat en N60: goedkeuring koepelmodule 44048/5 met module
18a op vraag van Vlaams Gewest.
Goedkeuring reglement tot de gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingsgelden voor het project
Go4Fit, waarbij er gewerkt wordt rond gezonde voeding en beweging bij kinderen. De gemeente
ontvangt een toelage via Logo Gezond+ voor de uitwerking van acties in dit kader.
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 oedkeuring wijzigingen aan het reglement projectsubsidies cultuur.
G
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2008 – 2013 van de kerkfabriek OLV- Hemelvaart.
Kennisname budgetwijziging 1/2012 en budget 2013 van de kerkfabriek OLV-Hemelvaart in
Zevergem.
Aanpassing politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen.
Goedkeuring politiereglement op het plaatsen en gebruiken van een sleutelkluis.
Goedkeuring politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard.
Ontbinding gemeenteraadscommissie gemeentelijke verzelfstandiging.
De compensatiedagen voor het gemeentepersoneel worden vastgelegd op: 16 augustus 2013 en
27 december 2013.
Goedkeuring addendum Digitaal Basispakket voor de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Samenvatting van de gemeenteraad van 3 december 2012
 aststelling grondinnames voor aanleg riolering en wegenis – Nazarethstraat en Leeuwerikstraat,
V
goedkeuring voorgestelde vergoedingen geraamd op 48 456,50 euro voor de grondinnames, ondergrondse innames, vergoedingen voor erfdienstbaarheden, vergoedingen voor de werkzones
en vergoedingen voor beplantingen en afsluitingen.
Vaststelling financiële ondersteuning voor noodhulp:
o 650 euro aan het Rode Kruis voor het noodhulpfonds
o 650 euro aan Unicef België voor het behandelen van cholerabesmettingen
o 700 euro aan Broederlijk Delen voor de slachtoffers van de aardbeving in Guatemala
Goedkeuring uitleenreglement herbruikbare bekers (meer info op www.depinte.be).
Kennisname budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
Goedkeuring omvorming vzw’s Sportbeheer De Pinte, Jeugdhuis Implus en Programmatie tot EVA
Sportbeheer, EVA Jeugdhuis en EVA Programma-vzw en principiële goedkeuring statuten. EVA
staat voor Extern Verzelfstandigd Agentschap.

Samenvatting van de gemeenteraad van 17 december 2012
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 rojectsubsidies Cultuur 2013: aanvaarding aanvraagdossier De Kleine Kantorij (1 070 euro),
P
weigering aanvraagdossier Scouts en Gidsen De Pinte.
Vaststelling 950 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting op 7,2 % van het volgens
artikel 466 van het Wetboek van de inkomensbelasting 1992 berekend gedeelte van de aan het
Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde personenbelasting.
Goedkeuring budgetwijziging 2012/2.
Vaststelling jaarrekening 2011:
o Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2011 wordt vastgesteld op 7 043 858,82 euro
o Het overgedragen overschot bedraagt 331 875,26 euro en bestaat uit een operationeel
tekort van 88 755,78 euro, een financieel overschot van 505 414,98 euro en een uitzonderlijk tekort van 84 783,94 euro.
o De balans op 31 december 2011 wordt vastgesteld op 45 633 822,17 euro in activa en
45 633 822,17 euro in passiva.
Goedkeuring budget 2013.
Kennisname budget 2013 van het OCMW De Pinte.
Vaststelling dotatie 2013 voor de politiezone ‘Schelde-Leie’: 839 635,17 euro voor de gewone
begroting en 33 700,80 euro voor de buitengewone begroting.
Afvaardigen verbod oplaten wensballonnen (vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier,
gevuld met hete lucht - opgewarmd door een vlam).
Principebeslissing hernieuwen schoolraad gemeentelijke basisschool, organisatie verkiezingen.
Goedkeuring begroting 2013 van de Interlokale Vereniging Zovla. Zovla is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem,
Zingem, Zulte en Zwalm.

Samenvatting van de gemeenteraad van 2 januari 2013
 ennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 door de Raad voor
K
Verkiezingsbetwistingen.
Benoeming en eedaflegging burgemeester Hilde Claeys met ingang van 1 januari 2013.
Kennisname ontslag verkozen gemeenteraadsleden An Defloor en Martin Van Peteghem.
Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging: Blomme Guy, Comhair Ferry, De PoorterMaes Jeanine, De Schryver Eva, De Vos Dieter, De Vriese Chantal, Dejonghe Trudo, Demunck

www.depinte.be

Benedikte, Lekens Lieven, Minoodt Marleen, Naessens Frans, Nijs Annemie, Rombaut Willem,
Suys Simon, Van Lancker Lieve, Van Neste Mark, Van Nieuwenhuyze Antoine, Van Peteghem
Vincent, Vanbiervliet Wim en Vermeyen Lutgard. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden.
Verkiezing Wim Vanbiervliet als voorzitter van de gemeenteraad.
Verkiezing schepenen en eedaflegging:
o 1ste schepen: Ferry Comhair
o 2de schepen: Mark Van Neste
o 3de schepen: Benedikte Demunck
o 4de schepen: Trudo Dejonghe
o 5de schepen: Wim Vanbiervliet tot 31 december 2015, vanaf 1 januari 2016 Annemieke
Nijs
Vaststelling fracties:
o Open VLD (lijst nummer 1)
o N-VA (lijst nummer 2)
o CD&V (lijst nummer 7)
o Ruimte (lijst nummer 8)
Verkiezing van negen OCMW-raadsleden (Blomme Guy, De Schryver Eva, De Poorter Antoine,
Ghyselinck Kathleen, Minoodt Marleen, Pieters Odette, Strybos Godelieve, Turf Jan, Vlieghe
Hans). Afkondiging van de verkiezingsuitslag van de leden van het OCMW.
Verkiezing vier leden politieraad (De Schryver Eva, Nijs Annemieke, Vanbiervliet Wim, Van
Nieuwenhuyze Antoine). Afkondiging van de verkiezingsuitslag van de leden van de politieraad.
Ambtshalve aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder.

Samenvatting van de gemeenteraad van 18 februari 2013
 ennisname ontslag raadsleden Guy Blomme, Eva De Schryver en Marleen Minoodt als titelvoerend
K
gemeenteraadslid. Eva De Schryver blijft als OCMW-voorzitter wel zetelen in de gemeenteraad.
Aanstelling kandidaat-opvolgers gemeenteraadslden – verklaringen van afstand: Odette Pieters
en Peter Dick doen afstand van hun mandaat als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van opvolgende gemeenteraadsleden
Laure Reyntjens, Gilbert Strumane en Roxane de Giey.
Kennisname aanvraag van verhindering gemeenteraadslid Roxane de Giey wegens studieredenen. Zij zal voor de duur van de verhindering opgevolgd worden door Marijke Eeckhout. Onderzoek
geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van plaatsvervangend gemeenteraadslid Marijke
Eeckhout.
Kennisname bevoegdheden en taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen
(zie pagina 35).
Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Vaststelling voorwaarden eretitels burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.
Aanpassing belasting- en retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken (zie
pagina 5).
Hersamenstelling gemeentelijke commissie afvalbeheer.
Oprichting gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering en oprichting algemene ge33
meenteraadscommissie.
Kennisname rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2012.
Data gemeenteraadszittingen in 2013: 18 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni, 2 september, 21 oktober,
18 november en 16 december 2013.
Definitieve benoeming Virginie Meurisse als financieel beheerder in statutair verband.
Punten aangevraagd door raadsleden:
Bespreking voorstel nieuwe bestemming huidige bibliotheek, via inventarisatie wensen geïnteresseerde verenigingen.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
MINA-raad 2012-11-22:
Advies aanvraag stedenbouwkundige vergunning CVBA Colim - Okay, Polderbos
Stand van zaken geluidsschermen E17
Stand van zaken beplanting sportpark Moerkensheide
Advies aanvraag tot bouw twee middelgrote windmolens op particuliere terreinen in Zevergem

Jeugdraad 2012-11-06:
Opfrissen Speelplein Polderbos
Voetbalvelden Sportwegel/Jeugdwegel
MINA-raad 2013-02-21:
Adviezen over Milieujaarprogramma 2013, Plan–MER Ruilverkaveling Schelde-Leie, verkaveling
Begoniapark, verkaveling uitbreiding Matexi Moerkensheide …
Cultuurraad 2012-10-25:
Overzicht adviezen en activiteiten 2012
Bespreking werking erfgoedraad
Inrichten foetusweides De Pinte en Zevergem

Meldingen
Contactformulier
Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be. Het is voortaan ook mogelijk om (elektronisch) foto’s mee te sturen.

Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:...................................................................................................................................................
Nummer:...............................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats:...................................................................................................................

Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam:...............................................................................................................................
Straat + nummer:..................................................................................................................................
Postcode + gemeente:.........................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij: Gemeente De Pinte - Meldingen, t.a.v. Isabel
Coppens, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

www.depinte.be

College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw,
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, sport, landbouw
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, ereWim Vanbiervliet
diensten en politie
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
Schepenen
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
Ferry Comhair
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken, leefmitel. 0479 65 86 24
lieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercom- Eva De Schryver
Keistraat 135
munales
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorenmark.vanneste@depinte.be
beleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
Gemeentesecretaris
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken, financiën en Veerle Goethals
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
meentelijk patrimonium
secretaris@depinte.be
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, gelijke kansen

Gemeenteraadsleden
(in alfabetische volgorde)
Jeanine De Poorter - Maes, Dryhoek 16, 09 282 44 00, jeanine.maes@depinte.be
Dieter De Vos, Nazarethstraat 22, 0485 34 60 03, dieter.devos@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Annemie Nijs, Nieuwstraat 9 bus 2, 0475 77 26 93, annemie.nijs@depinte.be
Laure Reyntjens, Jasmijnstraat 1, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Gilbert Strumane, Mieregoed 33, 09 222 73 31, gilbert.strumane@depinte.be
Simon Suys, Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de gemeenteraad.
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ZATERDAG 18 MEI 2013

ZONDAG 19 MEI 2013

Cafeest wil ook duurzaam zijn,
via:
- herbruikbare bekers
- geluidsnormhantering met
permanente meting, gratis oordopjes

www.cafeest.be

info@cafeest.be

