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Op de agenda

Wekelijkse ophaling restafval tijdens de zomer
Tot 1 augustus 2013 wordt de afval]ak restafval wekelijks opgehaald. | zie pag. 5

vr. 5/7
vr. 9/8 - za. 10/8
vr. 16/8 - zo. 18/8
di. 20/8
vr. 23/8 - za. 24/8
zo. 1/9
Openingsuren gemeentehuis
 Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
 0aandagavond
van 1 tot 19.30 uur
 Woensdag
van 13.30 tot 1 uur
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Vlaanderen Feest in Zevergem | zie pag. 7
Zeverrock | zie pag. 9
Kermis in Zevergem | zie pag. 9
-eugdavonturensportdag | zie pag. 13
Tienerweekend ‘End of summer’ | zie pag. 13
6peelstraat | zie pag. 20

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
donderdag 11 juli 2013 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 1 augustus 2013 2./.V.-tenhemelopneming
vrijdag 1 augustus 2013 brugdag
Het OCP is ook gesloten van ]aterdag 13 juli tot en met ]ondag 28 juli 2013.
Het containerpark is ook gesloten van maandag 22 juli tot en met ]aterdag 2 juli 2013.
De bibliotheek is ook gesloten van ]aterdag 20 juli tot en met ]aterdag 4 augustus en
op ]aterdag 1 augustus 2013.

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

juli-augustus 2013

agenda
Agenda juli - augustus 2013

2012

0eer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.8iTindepinte.be, ]ie
maart-april
ook www.uitinvlaanderen.be. -ouw eigen activiteiten op de]e
online 8iTagenda’s"
Voer ]e in via www.8iTdatabank.be. -ouw activiteiten in de]e infokrant" Geef ]e door
via communicatie@depinte.be.

1
t.e.m.
19

Zomerzoektocht in het
Hageland
Davidsfonds
0arie-/ou Agache - /auwers:
09 282 8 1

22
t.e.m.
48

Tentoonstellingen
Kunstkring Centaura
| zie pag. 10
diverse locaties
Kunstkring Centaura:
09 282 8 

]a. 29, Musical Iedereen Beroemd?
]o. 30 om 1 uur - 2CP - ¼ 12

¼ 8 -18 j.
Vlinders en Vuurvliegjes
6askia Vanrafelghem:
042 0 28 21

]o.
30

2

Aperitiefconcert
Harmonieorkest De Pinte
met barbecue om 12.30 uur
11 uur - Domein 6cheldevelde
Harmonieorkest DP
\ves.ga]elle@sk\net.be
04 28  0

ma. 1, Bloedcollecte
van 1 tot 19.30 uur - 2CP
di. 9

]a.


Culturele Ecotuinavond:
cultuurbelevenis in de
natuur met muziek, poëzie
en kunstwerken, biodrankje
en hapje
19.30 tot 23.00 uur - Ten
Edestraat 10  1a]areth ¼ 8 leden  ¼ 10 - Inschrijven
vyyr 3 door overschrijving
op %E93 0010 822 82 met
vermelding: ecotuinavond,
naam en aantal deelnemers
Velt 6cheldevallei
1icole Vermaercke:
09 384 31 3
]o.


vr.
12

Vriendenkring Vrijwillige
%loedgevers DP
Chris Afschrift:
09 282 3 42

do. 4, Fietstocht (ca. 30 km, 1
do. 228 tussenstop)

19 uur - Dorp Zevergem
KV/V Zevergem
Kathleen Ghyselinck:
048 20  3
vr.


Vlaanderen Feest in
Zevergem | zie pag. 7
19 uur - Dorp Zevergem - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De 6met:
09 280 98 0

www.depinte.be

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 1 uur - Drapstraat
1  1a]areth - gratis
Heemkring 6cheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 0 42

vr. 12,
vr. 2,
vr. 98,
vr. 308

Grote barbecue op het
kampterrein v/d scouts in
Lutremange nabij %astogne,
om 12 uur
om 8.30 uur - scoutslokaal De
Havik, 6portwegel  ¼ 1  -12 jaar: ¼ 8 - eigen
wagen
Eenheidscomité De Havik
%runo Van Wilder:
04 41 89 19
Avondjogging Zevergem
| zie pag. 15
om 20 uur - %oeregemstraat
- deelname: ¼   ¼ 10
ge]innen
Atletiek DP-Z
Antoine 0athys:
09 282 0 3

do.
18

Zomeravondwandeling (8
km) naar het Doornhammeke
om 19 uur - De Veldblomme
- gratis leden  ¼ 3  ¼  per
ge]in
Pasar DP-Z
Eric De Dapper:
09 282 0 12

vr. 98,
]a. 108

Zeverrock | zie pag. 9
%lijpoel Zevergem - ¼ 1
dagticket, VVK  ¼ 2
combiticket
www.]everrock.be

do.
18

3e dauwtrip en ontbijt,
aansluitend parochiale
startviering
om 9.30 uur - Zevergem
info@parochiedepinte]evergem.be
www.parochiedepinte]evergem.be

vr. 18
t.e.m.
]o. 188

Kermis in Zevergem
met Streekbierenavond,
Curieuzeneuzen, vuurwerk,
duatlons ...
| zie pag. 9
Dorp Zevergem - gratis
WeZe/
www.dewe]el.be

vr. 18
t.e.m.
]o. 188

Mieregoedfeesten met
jogging ... | zie pag. 10
0ieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke, tel.
09 221 41 9

]a. 18,
]o. 188

Jeugdtornooi JV De Pinte
vanaf 9 uur - 6portwegel - ¼ 3
Voetbalclub -ong Vlug DP
www.jvdepinte.be

]o.
188

Kastelenloop Zevergem
| zie pag. 16
om 14 uur: Kidsrun, 14.30 uur:
volwassenen - kasteeldomein
Welden - gratis deelname
Ge]insbond Zevergem
Guido Van Poucke:
09 38 3 81

di.
208

Jeugdavonturensportdag
| zie pag. 13
om 9 uur - Dein]e - ¼ 10
Gemeente De Pinte
6portdienst: 09 280 98 40

Fietsen ± 35 km
om 14 uur - 2CP - gratis
2kra De Pinte
Arnold Hanssens:
09 281 10 

do. 19, Fietsen ± 25 km
vr. 18 om 14 uur - 2CP - gratis

2kra De Pinte
Arnold Hanssens:
09 281 10 

vr. 238, Tienerweekend ‘END OF
]a. 248 SUMMER’ | zie pag. 13

di.
28

55+: Geleid bezoek a/h
natuurreservaat ‘het Zwin’
Ge]insbond De Pinte
A. Van Raemdonck:
09 282 8 88

wo.
288

Cursus instructeur in het
jeugdwerk
om 1 uur - 0oerkensheide,
1ieuwstraat 8 - ¼ 10
Vlaamse dienst speelpleinwerk
wwww.speelplein.net

om 18 uur - 2CP - ¼ 30
Gemeente De Pinte
2CP: 09 280 98 40
di.
28

Dagwandeling
Inschrijving vereist
2kra De Pinte
Danisl De %ie:
042 81 8 3

vr.
308

Wandeling landschapsverkenning
Scheldevelde in
landschapsecologische en
cultuurhistorische context
| zie pag. 10
om 19 uur tot 21 uur parking 6cheldevelde - gratis
1atuurpunt %ovenschelde
Walter Galle: 0499 94 90 8

Z i e w w w. 8 i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

Leven & Wonen
Bushalte station tijdelijk niet beschikbaar
De bushalte van de lijnen 34, 3 en 3 aan het station tunnel /angeveld ]al tijdelijk niet beschikbaar ]ijn. De]e halte fungeerde eveneens als rustplaats voor de chauffeurs van De /ijn. De eigenaar
van het perceel waarop de halte ]ich bevond, liet via aangetekend schrijven aan De /ijn weten dat
de halte diende te verdwijnen.
De gemeente trad hierop in overleg met De /ijn en stelde enkele alternatieven voor. De /ijn ]ag op
haar beurt slechts één alternatief waarin het gemeentebestuur ]ich niet kon vinden, met name het
vestigen van de halterustplaats in de Kastanjestraat met keerpunt aan de rotonde Kastanjestraat Acacialaan - Eikelstraat - Vlierstraat .
Dit ]ou immers een aan]ienlijke impact hebben op de]e woonstraten. Het laten stationeren van
bussen op de rijweg en op geringe afstand van de kruising met de /angevelddreef ]ou de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Het gemeentebestuur betreurt de]e drastische gang van ]aken
en de gevolgen voor de rei]igers. Hierdoor ]ullen de lijnen 34, 3 en 3 De Pinte tijdelijk niet meer
bedienen.
Het gemeentebestuur hoopt alsnog tot een oplossing te komen in verder overleg met de betrokken
partijen.

Gemeente beschermt persoonsgegevens inwoners
Adressenlijsten
Volgens de wet op de privacy is het niet toegelaten om gepersonaliseerde campagnes te voeren,
bijvoorbeeld in het kader van het werven van leerlingen of leden. De gemeente kan dus niet ]omaar
gegevens uit het bevolkingsregister ter beschikking stellen. Wel is de gemeente bereid om mee te
]oeken naar werkbare en wettelijke oplossingen, die haar inwoners, scholen en verenigingen ten
goede komen.
Zo kan speci¿eke informatie opgenomen worden in het geboortepakket dat ouders kunnen afhalen
bij de gemeente. 2ok kan gebruik gemaakt worden
van de gemeentelijke infoborden en de Infokrant.
Ook namen of adressen kunnen niet zomaar
meegedeeld worden
De gemeente kan ook geen namen en adressen
van inwoners geven als er iemand hierom vraagt
wet bescherming persoonlijke levenssfeer .
%epaalde ¿rma’s staan ]elf in voor het ver]amelen
van adresgegevens De Klapper en Infobel voor
de Infogids, Infobuild voor wie een bouwaanvraag
heeft ingediend « . De gemeente be]orgt geen
adresgegevens aan de]e instanties. Het vergunningenregister is echter wel openbaar waardoor de
gemeente niet kan verbieden om gegevens over te
schrijven.

3

Afgifte van uittreksels en getuigschriften
De afgifte van uittreksels en getuigschriften kan enkel gebeuren aan de betrokken persoon of aan de
wettelijke vertegenwoordiger bijvoorbeeld een ouder van een minderjarig kind, voogd « .
2pgelet: ook de partner heeft een handgeschreven volmacht voor]ien van datum en gehandtekend en een kopie van de identiteitskaart nodig om documenten te krijgen. De]e volmacht dient
uitdrukkelijk te vermelden welk attest mag aangevraagd worden.
Het volstaat niet om enkel een kopie van de identiteitskaart voor te leggen.

Regenboogbeleid
Het gemeentebestuur maakt werk van
een regenboogbeleid. 0et enkele kleine
maatregelen draagt on]e gemeente haar
steentje bij aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s.
In ons land is gelukkig al een lange weg
afgelegd om holebi’s gelijke kansen en
rechten te geven. 0aar we ]ijn er nog niet,
]eker niet op internationaal vlak.
0et enkele kleine initiatieven wil de gemeente een duidelijke signaal geven:
2p 1 mei 2013, de internationale dag tegen homo- en transfobie, wapperde de regenboogvlag
voor de eerste keer aan het gemeentehuis.
Het holebi- en transgendermaga]ine Zi]o wordt opgenomen in de collectie van de nieuwe bibliotheek.
Het meldpunt discriminatie www.gent.bemeldpuntdiscriminatie, tel. 09 28 21 8 heeft een
plaatsje op de gemeentelijke website.

Te Deum 21 juli 2013
Ter gelegenheid van de 1ationale Feestdag, op ]ondag 21 juli 2013, ]al na de mis van 11 uur in de
kerk van De Pinte het Te Deum ge]ongen worden.
De]e aankondiging geldt als uitnodiging. Er worden geen persoonlijke uitnodigingen meer verstuurd.

Dringende oproep voor PWA-werknemers
m/v gevraagd

4

PWA is de afkorting van ‘plaatselijk werkgelegenheidsagentschap’. 8 vindt het in elke gemeente.
De werking ervan kunt u het best vergelijken met een interimkantoor. Voor gebruikers die bepaalde
taken willen laten uitvoeren, ]oekt het PWA een geschikte PWA-werknemer. Gebruikers die ]elf al
iemand op het oog hebben, kunnen dit melden aan het PWA. Praktische ]aken ]oals dagen en uren
waarop gewerkt wordt, kunnen onderling afgesproken worden. Het PWA is dus een eenvoudig en
soepel systeem.
2m on]e werking te kunnen optimaliseren en verbeteren hebben wij nog steeds een grote nood aan
werk]oekenden die graag in de tuin werken of kleine klussen willen uitvoeren.

Wie kan zich hiervoor opgeven?
Werk]oekenden jonger dan 4 jaar die twee jaar of langer werkloos ]ijn
Personen die een leeÀoon krijgen
Werk]oekenden die ouder ]ijn dan 4 jaar en minimum ]es maanden werkloos ]ijn
Werk]oekenden die ouder ]ijn dan 0 jaar en vrijgesteld ]ijn van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Bent u geïnteresseerd?
Vraag dan gerust volledig vrijblijvend informatie in het PWA-kantoor.
Het PWA-kantoor is gevestigd in het 6ociaal Huis, Pintestraat 9,
De Pinte
tel. 09 383 8 , e-mail: pwa@pwadepinte.be
2pen op maandag, dinsdag, donderdag van 9 tot 12 uur.
Laat iets horen, wij steken graag een handje toe!

www.depinte.be

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Wekelijkse ophaling
restafval tijdens de
zomer
| zie volgend artikel

Het containerpark is gesloten op vrijdag, ]ondag, op wettelijke feestdagen, op donderdag 11 juli
en van maandag 22 juli tot en met zaterdag 27 juli 2013.
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
]aterdag


9 tot 12 uur


9 tot 12 uur

13 tot 18 uur ]omeruurregeling
13 tot 1 uur
13 tot 1 uur
13 tot 18 uur ]omeruurregeling
13 tot 1 uur

%ij een be]oek aan het containerpark dient u ]ich steeds een kwartier vyyr sluitingstijd te registreren.

Actie inzameling taxussnoeisel
Er wordt opnieuw jong en ]uiver ta[ussnoeisel inge]ameld van 1 juni tot 31 augustus 2013 ten
voordele van kankerbestrijding. 0eer info kunt u le]en in het artikel ‘Ta[usin]ameling op het containerpark’ op pag. 6.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak" %estellen kan bij de milieudienst tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be .

Herbruikbare goederen
De v]w Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op elektro mag defect ]ijn . 8 kunt hen contacteren via 09 224 0 1 elke werkdag van 8.30 tot 1.00 uur . 8 kunt de herbruikbare goederen
ook brengen naar de Kringwinkel, 6lachthuisstraat 18 in Dein]e van maandag tot en met vrijdag van
10 tot 1.30 uur en op ]aterdag van 10 tot 1.30 uur .
8 kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan
korte tijd erna om een de¿nitieve afspraak te maken.
0eer info op www.uwkringwinkel.be.

Wijziging inzameling restafval
6inds de in]ameling van het GFT-afval groente-, fruit-, en
tuinafval is het gemeentelijk afvalcijfer sterk gedaald. Dit
was nood]akelijk om te voldoen aan de normen opgelegd
door de Vlaamse regering.
De ophaling van het GFT-afval ]orgde voor een vermindering van de ophaling van het restafval om de twee weken
ge]ien gemiddeld 30  van het restafval bij het GFT-afval
hoort.

Wekelijkse inzameling restafval tijdens de zomer
In de ]omermaanden blijkt de tweewekelijkse ophaling van
het restafval een probleem voor een aantal inwoners, daarom besliste het schepencollege om in 2013 het restafval
wekelijks op te halen tijdens de periode van 15 juni tot 15
augustus.
Alle ophalingen die voor]ien ]ijn op de afvalkalender blijven ongewij]igd. Het gaat om een extra inzamelronde
voor de huisvuilzakken.
Voor het GFT-afval blijft de ophaling om de veertien dagen.



2p volgende data kan je je huisvuil]ak buiten ]etten tijdens de e[tra huis-aan-huis in]ameling.
Ophalingen woensdag
10 juli
24 juli
 augustus

Ophalingen donderdag
11 juli
2 juli
8 augustus

Het gaat om een proefproject dat in het najaar gesvalueerd ]al worden. 1a de]e evaluatie, en afhankelijk van de ¿nancisle meerkost, ]al bekeken worden of de e[tra ophaalrondes tijdens de ]omer
]ullen behouden worden.

Taxusinzameling in het containerpark
2ok dit jaar levert het snoeien van ta[ushagen een bijdrage voor het goede doel.
Ta[ussnoeisel levert immers grondstof
voor kankerremmende medicijnen, daarom
wordt het in de ]omermaanden inge]ameld
in het containerpark.
Breng het snoeisel tussen 15 juni en
1 september naar het containerpark
%ovenop de hoeveelheid inge]amelde
ta[us, waarmee medicijnen worden gemaakt, wordt nog een e[tra bijdrage gestort
ten voordele van een goed doel in de sfeer
van de kankerbestrijding. Reden te meer
om ta[ussnoeisel naar het containerpark te
brengen.
Let wel, het taxussnoeisel moet aan enkele voorwaarden voldoen:
Alleen de ta[us baccata bevat de basisgrondstof. De]e is te herkennen aan de
donkergroene, niet prikkelende naaldjes.
Alleen de jaarlijkse nieuwe aangroei lichtgroen van kleur is geschikt als basisgrondstof. 2udere,
dikke takken worden niet inge]ameld in het kader van de]e actie.
6noei op momenten waarop het niet regent en de haag droog is. Zorg dat het snoeisel nadien ook
droog wordt verpakt.
Zorg ervoor dat er geen ]and, steentjes en andere planten in het snoeisel terechtkomen. Gebruik
daarom bijvoorbeeld een laken of ]eil om het snoeisel op te vangen.



Inzameling harde plastics containerpark
6inds een tweetal jaar worden op het betalende gedeelte van het container harde plastics af]onderlijk inge]ameld.
Volgende afvalsoorten mogen dus niet meer in de klasse II-container, maar moeten af]onderlijk
inge]ameld worden in de container van de harde plastics:
plastic bui]en
emmers
rolluiken
speelgoed
tuinmeubelen
wasmanden
bierbakken
dakgoten
planchetten

Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieuambtenaar Ingrid 6cheerlinck bereikbaar tijdens de
kantooruren tel. 09 280 80 24 . 8 kunt ook contact opnemen met de lokale politie]one tijdens tel.
09 321  0 en buiten 101 de normale diensturen.

www.depinte.be

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten
6inds 1 januari 2013 gelden in
Vlaanderen geluidsnormen voor mu]iekactiviteiten. De]e regelgeving geldt
voor alle mu]iekactiviteiten die toegankelijk ]ijn voor het publiek en waar
elektronisch versterkte mu]iek wordt
gespeeld.
Hoe hoger het geluidsniveau van de
mu]iek, hoe meer maatregelen genomen moeten worden om het geluid te
beheersen en gehoorschade te voorkomen. 2m die reden wordt gewerkt met
drie geluidsniveaus. Welke ma[imale
geluidsniveaus er toegelaten ]ijn bij welke evenementen vind je op
www.depinte.be/hinder.aspx.

Christian Bertrand / Shutterstock.com

De gemeente kan ]elf e[tra beperkingen opleggen. Voor de gemeentelijke ]alen gelden volgende
ma[ima: De Veldblomme: 90d% A /aeT1min, Cultuur]aal 2CP: 90d% A /aeT1min.
Indien jouw activiteit in het 2CP of de Veldblomme hierboven ]al gaan, moet je een afwijking aanvragen door het formulier ‘Afwijking geluidsnormen voor mu]iekactiviteiten’ volledig in te vullen en te
vermelden hoeveel d% je wenst.
Dit formulier en de brochure ‘Geluidsnormen voor mu]iekactiviteiten’ kan je vinden op
www.depinte.behinder.asp[.
0et vragen kan je terecht bij milieuambtenaar Ingrid 6cheerlinck,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24.

Cultuur & Vrije tijd
Vlaanderen Feest in Zevergem
Feest voor jong en oud!
Er is toch niets ge]elliger dan op een ]omeravond te
genieten van een goede pint, mu]iek en een leuke
sfeer" /aat dit nu net ]ijn wat de Cultuurraad en de
gemeente voor u in petto hebben ter gelegenheid van
de Vlaamse Feestdag!
Kom op vrijdagavond 5 juli vanaf 19 uur naar het
dorp van Zevergem en vier met ons mee.
2p het programma:
Hans Mortelmans en groep
Animatie voor jong … (springkasteel, ballonplooien) … en oud (Vlaamse kermis - volksspelen)
En meer!
Het programma is te vinden op www.depinte.be
vlaanderenfeest2013.asp[ en www.facebook.comcultuurdepinte.
De toegang is gratis
Dit programma is een initiatief voor het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap.



Kunstenaar van de maand
Juli – Manon Desmedt
In een vroegere fase, kopieerde 0anon Desmedt talrijke impressionisten
en dit met een ]eer kleurrijk palet van pastelkrijt. Drie jaar geleden begon ]e vrouwelijke, naakte modellen te portretteren bij kunstenaar Thierry
%onnaffé in Gent. Vandaag combineert ]e beiden en gaat ]e op ]oek naar
mogelijke dragers: kunstfoam, ple[iglas, dibond of ]elfs een lichtkast. Tevens e[perimenteert ]e met fotobewerking.
Augustus
In augustus geniet de ‘Kunstenaar van de maand’ even van de vakantie!
Terug in september!

Finale Slimste Gemeente
8 hebt het wellicht gehoord,
gele]en of ge]ien « De puike
prestatie van on]e gemeente
in ‘De 6limste Gemeente’ van
Vlaanderen.
2p 18 april speelden 0ichqle,
0aarten
en
burgemeester
Claeys de ¿nale van de tv-Tui]
tegen de toppers Aarschot en
/euven. Een indrukwekkende
delegatie, getooid in de Pintse
kleuren, gaf vocale en morele steun tijdens de
opnames!
Het parcours dat on]e kandidaten aÀegden mag
ge]ien worden. 8it 23 gemeenten werden we
derde! Een plaats waar we alleen maar trots op
kunnen ]ijn. We ]ijn dan niet de slimste gemeente van Vlaanderen, maar wel – en dat wisten
wij eigenlijk al – de slimste gemeente van 2ostVlaanderen!

Braderie in De Pinte
Zondag 8 september

Oproep vrijwilligers
8

1aar goede jaarlijkse gewoonte ]al op 8 september 2013 de braderie in het centrum van De Pinte
plaatsvinden. De ]on ]al schijnen en er ]al veel volk ]ijn. Daar gaan we van uit.
Het gemeentebestuur wil van de braderie een evenement van en voor de inwoners maken. Dat past
perfect in de ¿loso¿e van dorps- en wijkversterking, één van de speerpunten van de bestuursploeg.
Daarom richten we een werkgroep op. We ]oeken vrijwilligers die mee een handje willen helpen bij
de organisatie en uitvoering. 6amen maken we ook van de]e editie van de braderie een succes.
Vrijwilligers mogen ]ich melden vóór 10 juli via burgemeester@depinte.be.

Braderie en doorlopend straatanimatie
2p ]ondag 8 september ]ullen opnieuw tientallen verenigingen en middenstanders het centrum
vullen met een grote diversiteit aan producten. Doorlopende straatanimatie ]orgt voor e[tra amusement.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. 2ok geinteresseerd" 8 vindt het formulier op www.depinte.beinschrijvingbraderie.asp[ en stuurt het naar
communicatie@depinte.be.

Zin om deel te nemen aan de rommelmarkt?
Zoals elk jaar is er een rommelmarkt in de Groenstraat en in Park Viteu[ tussen 10 en 18 uur.
Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs: een euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer %E0 8901 340 0.
Geef ook je naam en het gewenste aantal meter ten laatste op maandag 2 september door
aan Degenhard De 6met, cultuurbeleidsco|rdinator, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be of tel.
09 280 98 0.

www.depinte.be

Rommelmarkt voor kinderen
1et ]oals voorgaande jaren kunnen lagereschoolkinderen ]elf een stand op]etten op de kinderrommelmarkt
in de Pintestraat opstellen kan vanaf 13.00 uur, toegang via de parking van domein ‘%egonia’, Polderbos,
waar de plaatsen worden aangeduid .
Van 14.00 tot 18.00 uur vroeger stoppen kan ook .
Deelname is volledig gratis.
Inschrijven kan tot en met maandag 2 september. Geef de naam en leeftijd van het kind door
aan: Isabel Coppens, gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, fa[:
09 282 99 21, communicatie@depinte.be.
In de volgende Infokrant wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt.

Zeverrock
9 en 10 augustus 2013
Dat de %elgische ]omer stevig rockt, wist u ongetwijfeld al, maar het beste moet nog komen.
En nee, die clima[ ]al ]ich niet ter hoogte van
Werchter, /okeren of %oom bevinden. Waar dan
wel, vraagt u ]ich af" In hartje Zevergem.
Als we ]o vrij mogen ]ijn: kruis 9 en 10 augustus alvast aan in uw agenda, want dan staat
Zeverrock opnieuw paraat om ]ich probleemloos
tussen de sfeervolste ]omerfestivals te nestelen.
2p de openingsdag spelen onder meer 0euris,
Absynthe 0inded, De -eugd Van Tegenwoordig
en Regi voor u ten dans. Een dag later mogen
Coely, ‘t Hof van Commerce, Vive /a Frte en Dr.
/ektroluv hun kunstjes vertonen. Een dagticket
kost 1 euro in voorverkoop, voor een combiticket
betaalt u 2 euro.
0eer info vindt u op www.]everrock.be.

Programma Oogstkermis 2013
Dorp Zevergem
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Vrijdag 16 augustus
21.00 uur

6treekbierenavond
We]eltent, Dorp Zevergem
Gratis Toegang

Zaterdag 17 augustus
19.00 uur
22.30 uur
23.00 uur

Curieu]eneu]en met straatanimatie
Volksmu]iekgroep Viern
Tanssia Twirling Girls dansgroep
6petterend vuurwerk
Aangeboden door Firma Denys

Zondag 18 augustus
1.30 uur
1.00 uur

AÀossingsduatlon
Zevergemse Duatlon
Dorp Zevergem, 3 km lopen en 1 km ¿etsen
Info en inschrijvingen Geert De ClercT, tel. 09 38 88 8
2nder de deelnemers worden twee waardevolle prij]en verloot geschonken door
6acha 0alfait

2rganisatie: WeZe/
0et dank aan Gemeente De Pinte en Vrije %asisschool Zevergem
Info: www.dewe]el.be

Programma 29e Mieregoedfeesten
24e Mieregoedjogging

2p vrijdag 1 augustus 2013, start om 19.30 uur aan
feest]aal 0ieregoed kinderen 1 minuten vroeger
Prijs: ¼  boven twaalf jaar
Voor alle inlichtingen: Geert Van Hoecke,
tel. 09 221 41 9

Buurtbarbecue

2p ]aterdag 1 augustus 2013

Feestnamiddag voor klein en groot

2p ]ondag 18 augustus 2013:
feestmenu: kermissoep, paling- en steakbuffet met
frietjes en saladbar j volonté 2 euro per persoon , kip met appelmoes voor de kinderen  euro per persoon
amusement voor jong en oud van 14.00 tot 19.00 uur
Inschrijving gewenst via mieregoed@telenet.be of via 09 282 23 22 of 048 3 8 82

Kof¿etafel met wafels

2p maandag 19 augustus 2013 van 14 tot 18 uur. 6peciaal voor de derde leeftijd van de 0ieregoedbuurt en De Pinte-Zevergem. Gratis.
Inschrijven via Feest]aal 0ieregoed, tel. 09 282 23 22 of 048 3 8 82 of bij Roland -oos,
Zevenster 2, tel. 04   1
0ieregoedbuurtcomité

Tentoonstellingen Kunstkring Centaura
In de oude kerk van Vichte
2lieverfschilderijen
ATuarel
Keramiek
%eelden
Gemengde techniek
Pastelschilderijen

2pen op ,  , 13, 14 juli 2013 van 14 tot 18 uur
of volgens afspraak.
Kunstkring Centaura
0erelstraat 31, 9840 De Pinte
tel. 09 282 8 , gsm 049 93 30 88
www.kunstkring-centaura.be
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Wedstrijdtentoonstelling MAEKV

Deelname aan wedstrijdtentoonstelling 0AEKV in De Panne door verschillende leden van
Kunstkring Centaura.
Van 22 juni tot en met 14 juli 2013
Elke dag open tot 1 uur
Gemeentehuis De Panne

Tentoonstelling kerk Vinkem

Tentoonstelling van 19 juli tot 4 augustus 2013 in de kerk van Vinkem %eauvoorde in samenwerking met de Europese Kunstverdienste.

Wandeling Natuurpunt Bovenschelde
Wandeling - landschapsverkenning Scheldevelde De Pinte in landschapsecologische
en cultuurhistorische context

6cheldevelde is een kerngebied van het toekomstige 1 000 ha grote open Parkbos in ontwikkeling
ten ]uiden van Gent. Het is er aangenaam kuieren door de dreven. In de na]omer struinen we met
alle liefhebbers door 6cheldevelde met aandacht voor landschapsgeschiedenis, Àora en faunaelementen en ontwikkelingen rond het stadsrandbos in De Pinte.
Praktisch
Vrijdag 30 augustus 2013, vertrek om 19 uur tot 21 uur aan het parkeerterrein van domein 6cheldevelde op het einde van de Kasteelstraat, De Pinte , gratis
0eebrengen: wandelschoenen op onverhard terrein
Verantwoordelijke: Walter Galle, waltergalle@gmail.com, 0499 94 90 8

www.depinte.be

Bibliotheek
De schat van Vlieg
Van 1 juli tot 31 augustus kunnen kinderen opnieuw op ]oek gaan
naar een schat in de bib!
Vlieg heeft in heel Vlaanderen op culturele locaties schatkisten verstopt, ook in de bibliotheek van De Pinte. Vijf tips leiden naar de
plaats waar de schatkist verstopt ]it.
Eens de schat gevonden, noteren de kinderen hun naam in het
logboek en krijgen ]e een kippenring met een geheime code.
Kunstenaar Koen Vanmechelen maakte een kunstwerk bestaande
uit 0 000 eieren, die uitgebroed worden onder warme rode broedlampen in een artistieke en biologische broedkamer, maar slechts
één ei ]al uitkomen.
De code op de kippenring verwijst naar één
bepaald ei in dat reu]engroot kunstwerk.
Alleen als de kinderen hun geheime code
uit de schatkist ingeven op 8iTmetVlieg.be,
kan de kip geboren worden …

Zomer van het spannende boek
1a ]estien jaar is de Zomer van het 6pannende %oek uitgegroeid tot een vaste waarde
op de boekenkalender. In elke bibliotheek en iedere boekhandel krijgen spannende
boeken volop de aandacht. 0oord, fraude, psychologische terreur, spionage, fatale
gebeurtenissen die je leven bepalen: je vindt het allemaal in spannende boeken.
0isdaad op vakantie, ontspannen met spanning ... Voor veel le]ers is het de ideale
combinatie.

Nieuwe media in de bib
De bibliotheek biedt de mogelijkheid aan de leners om kennis
te maken met een iPad, een tablet of een e-reader. De toestellen ]ijn raadpleegbaar in de bibliotheek, samen met een korte
handleiding.
De]e toestellen werden aangekocht door het samenwerkingsverband Z2V/A in het kader van het project ‘e-wijs met Z2V/A’ rond
nieuwe media.

De bib in cijfers
In 2012 telde de bibliotheek 2 484 leners die minstens een keer in 2012 iets uitleenden en er
werden in totaal 83 481 uitleningen geteld dit ]ijn er 1 31 meer dan het jaar voordien . De totale
collectie bestond uit 29 02 objecten.
Het volledige jaarverslag 2012 ligt ter in]age in de bib en is raadpleegbaar op de website.

Nieuwbouw
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De werken aan de nieuwe bibliotheek in de %aron de Gieylaan schieten goed op. 0et het plaatsen
van een meiboomtak op het dak van de nieuwbouw werd intussen het afsluiten van de ruwbouwfase
gevierd. De werken ]ullen rond de kerstperiode afgerond ]ijn, de verhuis en of¿cisle opening worden
begin 2014 gepland.
De jeugdafdeling ]al ]ich op de benedenverdieping bevinden. 2p het gelijkvloers komen de romans
voor de volwassenen en adolescenten, de non-¿ctie voor de volwassenen komt op de eerste verdieping.
0omenteel ]ijn we in de huidige bib volop on]e nieuwe werking aan het voorbereiden. 2ude werken
of boeken die lang niet meer ]ijn uitgeleend worden afgevoerd en verkocht tijdens de openingsuren
om de drie weken is er een nieuw aanbod .
2ok met het oog op de ]elfuitleenbalies de leners ]ullen ]elf hun materialen kunnen scannen ,
dienen er een aantal voorbereidingen getroffen te worden. Zo moeten alle objecten boeken, tijdschriften, strips, dvd’s van een beveiliging worden voor]ien er wordt een kleine chip in de materialen
geplakt en aangepast in het computersysteem. Een hu]arenwerkje als je bedenkt dat de bib momenteel ]o’n 30 000 objecten be]it …

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
]aterdag

18 - 20 uur
1 - 19 uur
1 - 18 uur
1 - 19 uur
10 - 12 uur

De bib is gesloten op:
donderdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap
van ]aterdag 20 juli tot en met ]aterdag 4 augustus jaarlijkse sluitingsperiode
donderdag 1 augustus 2./.V.-tenhemelopneming
]aterdag 1 augustus
Verlengen van de materialen kan online via www.mijnovinob.be.

Sport
Sportpark Moerkensheide: het gaat vooruit!
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Meiboomzetting
2p donderdagavond 1 mei 2013 mochten het schepencollege en de gemeenteraad samen met de
architecten en de verschillende aannemers te plaatse vaststellen dat de werk]aamheden voor de
realisatie van 6portpark 0oerkensheide vorderen ]oals gepland.
Traditiegetrouw werd er geklonken en gedronken op de ‘meiboom]etting’ en dit ]owat ]even maanden na de start van de eerste werk]aamheden.

www.depinte.be

In 2012 stak men op 28 september de eerste spade om de start van de werken aan te kondigen en binnenkort ]ien we de eerste groene ]ones verschijnen. De aanleg van het kunstgrasveld, het in]aaien van
het hoofdterrein en de aanleg van de ]es banen brede atletiekpiste verlopen vlot.
Van op de brug 1ieuwstraat en langs de E1 ]ie je dagelijks de veranderingen aan de ruime kantine met
overdekte tribune. De afronding van een eerste fase, namelijk verhuis van de kantine, ]al vermoedelijk
gebeuren midden 2014.

Sportkampen
Zomer 2013
De inschrijvingen voor de]e kampen ]ijn al achter de rug. Alle kampen hebben het ma[imum aantal
deelnemers bereikt, dus inschrijven is niet meer mogelijk. De volgende kampen ]ullen plaatsvinden
in de herfst- en kerstvakantie.
Herfst- en kerstvakantie
Kamp herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2013

@ Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 24 september
Kamp kerstvakantie: maandag 23 en dinsdag 24 december 2013

@ Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 26 november
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen en de inschrijvingsprocedure kan je vinden
in de folders die uitgedeeld ]ullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. De]e kunnen ook
worden aangevraagd via sportpromotie@depinte.be of ]ie www.depinte.be.

Tienerweekend ‘END OF SUMMER’
Wil je eind augustus nog niet denken aan het nieuwe schooljaar? Heb je zin in een
spetterende tweedaagse met leeftijdsgenoten? Hou je van avontuur, sport en gezellig
samenzijn? Dan hebben wij de ideale activiteit voor jou in petto.
Voor het eerst slaan de sportdienst en de jeugddienst de handen in elkaar voor de organisatie van
een onvergetelijk tienerweekend. Tijdens dit weekend kunnen de jongeren genieten van een cocktail
aan activiteiten die hen op het lijf geschreven ]ijn!
2p vrijdag starten we met een foto]oektocht om tot aan on]e geheime locatie te geraken. De ]aterdag ]al goed gevuld ]ijn met een GP6-spel met teambuilding activiteiten, lasershooten en een
ge]ellige barbecue als afsluiter van het weekend.
De tweedaagse vindt plaats op vrijdag 23 en ]aterdag 24 augustus. -e vertrekt op vrijdag om 18 uur
aan het 2CP en komt terug op ]aterdag 21.30 uur.
De kostprijs voor dit weekend bedraagt 30 euro alles inbegrepen .
De plaatsen ]ijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan telefonisch
09 280 98 40 of aan de balie van het 2CP. Inschrijven is mogelijk tot donderdag 11 juli 2013.

Jeugdavonturensportdag
De avonturensportdag, georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de %urensportdienst /eiestreek is na het succes van vorig jaar aan een volgende editie toe.
-ongeren tussen tien en ]estien jaar kunnen ]ich op dinsdag 20 augustus 2013 opnieuw uitleven
in tal van avontuurlijke sporten. In en rond het watervlak Flori]oone ]ullen ]ij kunnen deelnemen aan
sporten ]oals kajak, muurklimmen, hindernissenparcours en boogschieten.
INFO
Datum:
Doelgroep:
/ocatie:
Tijdstip:
Deelnameprijs:
Vervoer:

dinsdag 20 augustus 2013
10 tot 1-jarigen
Watervlak Flori]oone, Windsur¿ng, 2udenaardse 6teenweg, Dein]e
9.00 tot 1.00 uur
10 euro per persoon middagmaal en een drankje inbegrepen
2pgelet: de verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Hierover kunnen nog afspraken gemaakt worden.

Inschrijven en betalen ten laatste op 15 augustus 2012 bij de sportdienst 2CP, Polderbos 20, De
Pinte, tel. 09 280 98 40, sportdienst@depinte.be .
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Wandelen … Waarom zou ik?
Gratis stappentellers te gebruiken
Wandelen is een ideale manier om op een rustige, ongedwongen maar aangename wij]e toch aan
je conditie te werken. Het is de ideale voeding voor je ge]ondheid. En wandelen heeft ook nog tal
van andere voordelen:
Het past in je dagelijkse activiteiten. Het kan immers overal en op elk moment van de dag. Iedereen heeft vlakbij wel een perfecte plek om te wandelen.
2ok als je helemaal niet in vorm bent, kan je wandelen. -e voelt trouwens je conditie vlug verbeteren.
Het kan op elke leeftijd.
Het kan ge]ellig samen met vrienden of familie.
Wandelen is helemaal niet duur. Een paar degelijke wandelschoenen en wandelkledij volstaan.
2m te voldoen aan een ge]ond bewegingspatroon moet men ongeveer 10 000 stappen per dag
]etten. Dit kan je meten aan de hand van een stappenteller. Dit is een toestelletje dat elke ge]ette
stap telt.
Zo kan je je eigen bewegingspro¿el bijhouden en werken aan je conditie.
6tappentellers ]ijn gratis te krijgen in het 2CP.
1eem ook eens een kijkje in de 6portelhoek in het 2CP. -e vindt er gratis sportpockets. In de]e brochures, uitgegeven door %loso, vind je heel
wat informatie over hoe je kunt starten met stappen en je wandelgedrag
op een ge]onde en verantwoorde wij]e kunt opbouwen.
Er ]ijn ook pockets van gymnastiek, golf, ¿etsen, ]wemmen te krijgen.

Sportgala op 1 december 2013
Eerste oproep kandidaten
6inds 2009 heeft de Raad van %estuur van
de gemeentelijke sportraad het plan opgevat om de jaarlijkse kampioenenviering in
een nieuw kleedje te stoppen en er een verkie]ing sportman-vrouw en sportploeg van
het jaar en laureaat van 6portverdienste
aan te koppelen.
De]e viering wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
en vindt plaats op ]ondag 1 december 2013
om 10 uur in het 2CP, Polderbos 20.
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De trofee voor de laureaat van Sportverdienste van de gemeente De Pinte wordt
toegekend aan een persoon manvrouw
als beloning voor:
een actieve sportloopbaan
een jarenlange in]et en het promoten van
de sport van ]ijn vereniging in het bij]onder, of het sportgebeuren in het algemeen
binnen de gemeente. De]e trofee kan ook
uitgereikt worden aan personen die geenactief sportbeoefenaar meer ]ijn
de]e trofee kan slecht eenmaal toegekend
worden aan een]elfde persoon.
De trofeeën voor sportlaureaten worden toegekend aan:
De meest verdienstelijke sportvrouw die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.
De meest verdienstelijke sportman die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.
De meest verdienstelijke sportploeg of vereniging die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.
Wie nu al kennis heeft van een sporter die één of meerdere titels behaalde in het sportsei]oen
2012-2013 kan de]e personen al kenbaar maken aan de gemeentelijke sportdienst. Wij leggen dan
de nodige contacten en be]orgen hen de juiste documenten om hen voor te dragen als kandidaat
voor een sporttrofee.

www.depinte.be

2ok de sportclubs en/of sportploegen kunnen ]ich nu al aanmelden indien ]e een titel behaalden.
Een laatste warme oproep willen we doen naar alle sportverdienstelijke mensen in de sector.
Het is op het einde van het sportsei]oen het uitgele]en moment om eens rond te kijken en vast te
stellen wie van de ploeg of de club of ]elfs uit de buurt of in je familie ]ich in ]ijn carriqre verdienstelijk
maakte voor de sport. De]e verdienste is niet gekoppeld aan de timing van het sportsei]oen.
Heb je weet van mogelijke kandidaten, groot of klein, jong of minder jong, laat het weten via een
eenvoudige e-mail naar sportdienst@depinte.be en wij doen de rest.

Mountainbikenetwerk Leiestreek
Een project van de provinciale sportdienst, Bloso, in samenwerking met de gemeentes

In Vlaanderen ]ijn er al talrijke mountainbikeroutes aangelegd. Een volgende stap is om ]oveel mogelijk van de]e routes met elkaar te verbinden ]odat er een groot netwerk ontstaat voor de mountainbiker.
0omenteel ]ijn er drie mountainbikenetwerken ontwikkeld in 2ost-Vlaanderen. Dit jaar staat
de realisatie van een netwerk in de /eiestreek op het programma. Het is de bedoeling om binnen de %urensportdienst /eiestreek een samenwerkingsverband tussen acht sportdiensten
met bestaande routes verbindingen te maken tussen buurgemeentes. 0omenteel hebben enkel
Gavere en 1a]areth een piste. De bestaande routes van Gavere en 1a]areth ]ijn te vinden op
www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
Aan De Pinte werd gevraagd om via de kortst mogelijke weg vanuit het 2CP de verbinding te maken
met de Pelgrimroute van 1a]areth aan de Deurlestraat.
2ok de verbindingslus die van Zwijnaarde over grondgebied De Pinte Zevergem met de Pelgrimroute verbinding maakt in de 6cheldemeersen werd grondig uitgestippeld. Een over]ichtsbord van
het volledige netwerk is te vinden naast de ¿etsenstalling op de parking van het 2CP. Kom gerust
een kijkje nemen!
Elke gemeente heeft een of meerdere peters die de eigen routes controleren. 2ok andere gebruikers
kunnen meldingen maken via sportdienst@depinte.be.
Het is alvast de moeite waard om uw mountainbike van onder het stof te halen en de]e mooie routes
te verkennen. Vergeet uw helm niet!
Er worden netwerkkaarten te koop aangeboden in het 2CP tegen  euro.

30e Avondjogging Zevergem
Vrijdag 12 juli 2013 om 20.00 uur
 km 1 ronde - 10 km 2 ronden
Start: 20.00 uur in de %oeregemstraat in Zevergem ter hoogte van het voetbalterrein
Inschrijving en kleedkamers: in de kantine van Voetbalclub Zevergem 6portief
Deelname: ¼  individueel , ¼ 10 ge]innen
naturaprijs voor elke deelnemer
tombola met vele waardevolle prij]en
2mloop langs rustige, landelijke wegen en de dorpskern van Zevergem. 2ok wandelaars toegelaten.
Organisatie: Atletiek De Pinte - Zevergem
Inlichtingen, uitslag en foto’s: www.atletiekdepinte.be
Contact: Antoine 0athys, -asmijnstraat 9, Zevergem, tel. 09 282 0 3
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Inschrijvingen kleuterturnen turnseizoen 2013-2014
TK Olympia De Pinte
8 hoeft niet te wachten tot uw kind ]es jaar is om het te laten kennismaken met turnen. 2ok in het komende turnsei]oen dat van start gaat op 11
september 2013, biedt TK 2lympia De Pinte kleuters geboren in 2008
en 2009 de kans om ]ich op een creatieve en leuke manier lichamelijk
te ontwikkelen.
2nder deskundige begeleiding leren ]e spelenderwijs hun eigen lichaam
kennen. Ze doen dit samen met leeftijdsgenootjes. Het kleuterturnen is
ook een uitstekende voorbereiding op het jeugdturnen. %ij
TK 2lympia De Pinte staan we garant voor een kwalitatieve begeleiding.
Informatie en inschrijving:
www.tkodepinte.be

Zomerjoggings!
-oggingClub De Pinte steunt de ]omerjoggings in
on]e gemeente!
vrijdag 12 juli 2013 om 20 uur: 30e avondjogging
Zevergem %oeregemstraat
vrijdag 1 augustus 2013 om 19.30 uur: 0ieregoedjogging 0ieregoed
vrijdag  september 2013 om 19.30 uur: 6cheldeveldejogging ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
van de %/262-loopomloop doorheen 6cheldevelde
Wie vooraf eens wil oefenen – of gewoon graag jogt – of verder wil blijven lopen na ]’n 6tart-to-Run,
is altijd welkom op dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de 6portwegel voor een kwartiertje ge]amenlijke opwarming en stretching, en een recreatieve jogging van  tot 10 km in kleine
groepjes en op eigen tempo.
/eden krijgen een gratis joggings-T-shirt en ]ijn steeds ver]ekerd.
0eer info" Kom langs op dinsdagavond, contacteer Geert Deconinck
jcdepinte@gmail.com of kijk op on]e website www.jcdepinte.be.
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Kastelenloop Zevergem!
Zondag 18 augustus
Ge]insbond Zevergem organiseert opnieuw een
jogging voor alle sportievelingen op het kasteeldomein Welden in Zevergem.
14.00 uur
14.30 uur

Kids-loop tot en met vijftien jaar ,
ongeveer 1, km
Volwassenen vanaf ]estien jaar ,
ongeveer 4, km

De kastelenloop is toegankelijk voor alle inwoners
van Zevergem en De Pinte of kinderen die school
lopen in Zevergem .
6tart ter hoogte van Klokdreef Veldstraat .
Deelname is gratis.
Er ]al water en fruitsap voor]ien worden bij warm
weer.
Allen welkom!
Info: Guido Van Poucke, tel. 09 38 3 81, vanpouckeBguido@hotmail.com

www.depinte.be

Vakantiekrant 2013
U vindt hieronder een overzicht van de middenstandszaken en zelfstandigen van De Pinte en Zevergem met hun sluitingsdagen tijdens de zomervakantie van 2013. Staat er niets bij ‘Verlofperiode‘, dan kreeg de gemeente geen gegevens
teruggestuurd van de handelaar.
Wie de verlofperiodes graag op groot formaat wil, kan een exemplaar afhalen in het gemeentehuis (zie infozuilen of bij de
communicatieambtenaar) of op www.depinte.be.
Verlofperiode

Wekelijkse rustdag
(gesloten op …)

advocaten
Advocaat Leaerts S.
Advocaat Thaler D.
Advocatenkantoor ADIUS
Lucas De Meirsman

Korte Veldstraat 1
Klein Nazareth 16
Hemelrijkstraat 1
Julien Anthierenslaan 2

afslankinstituten
Nathalie De Pauw / PURE Kine, Body & Mind

Heirweg 3

op afspraak

Polderdreef 52
Pintestraat 17
Baron de Gieylaan 42

za. 3/8 t.e.m. zo. 18/8
wo. 14/7 t.e.m. wo. 28/7

Het Wijngaardeke 7
Polderbos 24

09 385 47 48
09 385 67 82

Julien Anthierenslaan 3
Polderdreef 45
Vredestraat 11
Magaret 5
Overmeers 25
Grote Steenweg 122
Groenstraat 17

09 282 34 24
09 282 88 00
09 282 54 50
09 282 21 38
09 281 02 25
09 385 74 75
09 282 28 25

Langevelddreef 20
Reevijver 48
Klossestraat 11a
Acacialaan 22
Koningin Fabiolalaan 39

09 282 21 31
09 282 68 31
09 220 53 27
09 281 26 10
09 232 37 41

Park Ter Poldere 3 bus 10
K. Fabiolalaan 22a

09 220 20 02
09 282 35 54

apothekers
Apotheek Batens
Apotheek Benedicte Van Heule
Apotheek Vermassen

zaterdagnamiddag en zondag

artsen
De Smet Marnic
Deroo Nathalie en Borderé Alicia
(dermatologen)
Dessomviele Ilse
Dujardin Geert en De Rekeneire Sylvia
Heylbroeck Marc
Hollanders Geert (cardiologie)
Hunninck Kathleen
Moisse Paul
Ossieur Johan, Standaert Willem en
Weytens Evi
Pieters Frank
Van Hecke Arnoud
Van Marsnille Ludo (sportgeneesheer)
Van Renterghem Dirk
Verschueren Dominique
(neus-, keel- en oorziekten)
Vincke Bruno (oogarts)
Wyndaele Celestina (oogarts)

bakkerijen
Bakkerij Aernoudt
Bakkerij Hanssens
Bakkerij Rutsaert
Bakkerij Van Hecke
Brood en Banket Olivier

Baron de Gieylaan 72
Pintestraat 1
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 69
Langevelddreef 67

za. 14/7 t.e.m. di. 6/8
wo. 7/8 t.e.m. wo. 4/9

maandag
woensdag

ma. 5/8 t.e.m. di. 27/8

dinsdag

Argenta - Comm V Gerald De Bruyne
Axa-bank - Verzekeringskantoor
Eechaute bvba
AXA-bank en verzekeringen Peggy Meiresonne
Bank J. Van Breda & C°
Dexia Bank
Fintro
Fortis Bank
ING
KBC Bank & Verzekeringen
Record Bank en Verzekeringen
Rita Dejonghe - Aelbrecht VOF

Bommelstraat 2 a
Baron de Gieylaan 10

geen sluiting

zondag

gesloten op zaterdag in juli en
augustus

zondag

donderdag en zondag

VDK Spaarbank

Kerkplein 4

do. 25/7 t.e.m. zo. 28/7,
do. 15/8 t.e.m. zo. 18/8,
elke zaterdag in juli en augustus
do. 4/7, elke za. in juli en augustus;
enkel open van 16.30 tot 18.30 uur , op
ma. wo. en vr. van ma. 1/7 t.e.m. vr. 12/7

Baron de Gieylaan 33
Kasteellaan 27
Oude Gentweg 27

za. 13/7 t.e.m. ma. 5/8
do. 11/7 t.e.m. zo. 21/7

zondagnamiddag en maandag
elke dag bereikbaar

Baron de Gieylaan 1 bus 1

geen sluiting

zondag

Langevelddreef 45
Bosstraat 9
Florastraat 65
Nazarethstraat 43 A
Dryhoek 1

ma. 15/7 t.e.m. ma. 5/8
ma. 15/7 t.e.m. ma. 5/8
geen sluiting

zaterdagnamiddag en zondag
zondag

banken

Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 43
Baron de Gieylaan 14
Baron de Gieylaan 90
Baron de Gieylaan 67
Baron de Gieylaan 28
Pintestraat 65
Baron de Gieylaan 53

zondag

bloemen
Authentic Flowers
Boeket (bloemen en decoratie)
Signatuur Bloemen - Rita Vermeulen

boekhandels
Standaard Boekhandel

bouwwerken
Baxteen
De Sloover Dirk bvba (vloerwerken)
De Vreese nv
Dirk Bradt
Maes Guy en Matthias
(terrassen en opritten, klein metselwerk)

brandstoffen
Vanderbeken Dirk (kolen en gas)

Grote Steenweg 93

ma. 15/7 t.e.m. zo. 21/7

zondag

Polderdreef 2 bus 2

ma. 15/7 t.e.m. za. 3/8,
gesloten op za. in augustus

zondag

Baron de Gieylaan 12
Dorp 7
Groenstraat 10
Heirweg 51
Nazarethstraat 27
Stationsstraat 10
Grote Steenweg 27
Den Beer 1
Baron de Gieylaan 22
Pintestraat 76
Polderbos 20
Grote Steenweg 92
Stationsstraat 9
Grote Steenweg 127
Pont-Zuid 55
Pintestraat 4
Baron de Gieylaan 39

za. 20/7 t.e.m. ma. 29/7
zo. 25/8 t.e.m. di. 10/9

maandag
dinsdag

broodjeszaak
MMMidi

cafés
Bar-On
Boldershof
Bora-Bora
Café ‘t Zwartegat
De Ezelshoek
De Nachtegaal
De Nieuwe Klosse
De Roos
Mo-Bar
Pintelier
Polderbos Bar
Soda
Spoor 7
‘t Bistrootje
‘t Doornhammeke
‘t Gildenhuis
‘t Zwart Schaap

in augustus enkel open tijdens het weekend

chocolade en pralines
Chocolaterie Dossche

Baron de Gieylaan 55

zo. 21/7 t.e.m. ma. 19/8, gesloten
op zondag in juli en augustus

maandag

consulting
Lucas De Vocht (advies - consulting,
conÀictbemiddelaar)

Het Wijngaardeke 25

ma. 29/7 t.e.m. do. 15/8

Baron de Gieylaan 63
Baron de Gieylaan 1 bus 1

geen sluiting

zondag

Pont-Zuid 18

ma. 15/7 t.e.m. zo. 4/8

zondag

Bommelstraat 32 C
Boeregemstraat 2
Toutefais 20
Kasteellaan 3
Bommelstraat 32

ma. 1/7 t.e.m. zo. 21/7

zondag

ma. 15/7 t.e.m. vr. 2/8

zaterdagnamiddag en zondag

Nieuwstraat 16
Baron de Gieylaan 105 A

di. 23/7 t.e.m. ma. 29/7

zondag en maandag

do. 11/7 t.e.m. ma. 5/8
vr. 7/6 t.e.m. vr. 14/6

donderdag
zondag en maandag

geen sluiting

maandag

ma. 15/7 t.e.m. vr. 2/8
gesloten in augustus, depannage via
09 385 42 82 of 0475 46 42 82

zaterdag en zondag

Pintestraat 37

zie www.apropos-depinte.be

maandag

Pintestraat 18
Baron de Gieylaan 65

vr. 2/8 t.e.m. vr. 30/8

donderdag en zondag

Berkenlaan 4A

do. 18/7 t.e.m. zo. 4/8

zaterdag en zondag

13/7 t.e.m. ma. 5/8

maandag

dagbladen en tijdschriften
Bookshop Marian
Standaard Boekhandel

dakwerken
Dakwerken Vlerick Johan

elektriciteit
De Jans John (elektriciteitswerken)
De Koster Gebroeders
Odb-Technics bvba - Olivier De Backer
Vyncke Robert
Koen De Sloovere
(elektriciteit - sanitair - verwarming)

¿etsen
Fietsen Vlerick bvba
Koen De Bruycker (¿etsen en brom¿etsen)

fotografen
Footoo bvba
Fotogra¿e Maes bvba
Studio GD&A Photography Fotograaf Guy Danneels

Polderdreef 4a
Baron de Gieylaan 32
Cyriel Buysselaan 39

frituur
Frituur Lize - t.a.v. Nathalie Van Egten
‘t Frietkasteel (frituur, belegde broodjes)

Pintestraat 21
Baron de Gieylaan 34

garages
Garage Boxy Alfa Romeo
Garage Corijn
Garage Eugeen
Garage Vlerick

Oude Gentweg 10
Bomstraat 1
Baron de Gieylaan 135
Heirweg 51

geschenken en juwelen
A Propos

groenten en fruit
Portobello
Voeding Vyncke

interieur - meubelmakers
Mankracht

juwelen
Edelgedacht - Juwelier Jan Vanhoutteghem Kerkplein 7

kapsalons
Coiffure De Schinckel
De Clercq Koen
Hair Affair
Jean Louis David
Kapsalon Fernande
Kapster aan huis Yolaine De Backer
Lisette Patoor

Groenpark 44
(hoek Groenstraat)
Langevelddreef 57
Baron de Gieylaan 5 - 1
Europaplein 6
Sparrenstraat 26
Breughellaan 14
Pont-Noord 120

di. 16/7, zo. 21/7 t.e.m. wo. 31/7,
elke dinsdag in augustus

zondag en maandag

ma. 22/7 t.e.m. ma. 5/8
di. 23/7 t.e.m. za. 27/7

zondag
zondag en maandag

zo. 14/7 t.e.m. za. 3/8

maandag

kinesitherapeuten
Birger Picavet
Braet Ignace
Coppens Danny
Goemé Mieke
Gwen Van Neste
Lippens Carine - Wauters Luc

Van Eycklaan 20
Nazarethstraat 24
Baron de Gieylaan 73
Reevijver 48
Den Duiver 27
Bommelstraat 25

Michels Marnix
Nathalie De Pauw / PURE Kine, Body &
Mind (manuele lymfedrainage,
relaxatie- en ademhalingstherapie, préen postnatale gymnastiek, geriatrische
kinesitherapie)
Optimalé - Guy Vandenbossche en
collega’s (kinesitherapie, complementaire
therapieën, training & performance)
Rikkert De Schuymer
So¿e Geltmeyer
So¿e Mestach
Top A.
Van De Sype P.
Verschraegen K.
Vieren Jan
Vijncke Hendrik
Zwaenepoel K. (osteopaat)

Hugo Verriestlaan 50
Heirweg 3

op afspraak

Bommelstraat 1

geen sluiting

Bosstraat 18
Breughellaan 15
Julien Anthierenslaan 30
Spechtenpark 6
Pont-Noord 73A
Memlinglaan 17
Eeuwfeestlaan 21
Magaret 17
Polderdreef 40

geen sluiting, behandelingen enkel
op afspraak
zondag

vr. 12/7 t.e.m. vr. 26/7

geen sluiting

kleding
Deauville sports & classics herenmode
Dress-store
KidsOnLine
Mari-Mile fashion store
(voor dames, heren en kids)

Europaplein 4 bus 4
Europaplein 7
Europaplein 4 bus 2
Pintestraat 6

geen sluiting

zondag en maandag

geen sluiting

maandag

Baron de Gieylaan 11
Pintestraat 57

di. 23/7 t.e.m. za. 3/8

maandag en zondag

Bommelstraat 34 B

vr. 19/7 t.e.m. zo. 4/8

zondag

Keistraat 113

ma. 22/7 t.e.m. vr. 26/7

zaterdag en zondag

Baron de Gieylaan 6
Grote Steenweg 1

geen sluiting

zondag

Baron de Gieylaan 25A
Grote Steenweg 88
Dorp 2
Nazarethstraat 27B
Baron de Gieylaan 112
Kerkplein 8
Baron de Gieylaan 106
Den Beer 4
Pintestraat 33

ma. 29/7 t.e.m. ma. 12/8

maandag

lingerie
Lingerie Agnes
Lingerie Dinou

logopedisten
Avalon-LPC
(Logopedie Psychologie Coaching)
Besard E.
Leen Dejonghe
LIV - Logopedie Ines Vanhooren

Merelstraat 20
Guido Gezellelaan 23
Groenstraat 17

notarissen
Jacques Hulsbosch

reisbureau
4Disa Travel
Paradisotours Thomas Cook Travel shop

restaurants
Brasserie ‘t Klooster
De Kok en Zijn Vrouw
De Pastorie
De Witten Os
Il Mondo Di Miccoli bvba
Kasteel Viteux
The Old Farm
Vitelotte
Consperanza (restaurant - pizzeria)

roomijs
Roomijs
Roomijs VDB - Bultinck - Cornelis

Langevelddreef 66
Polderdreef 97

geen sluiting

schilderwerken
Luc Dekimpe (decoratie en schilderwerken)
Morel en Zoon
Schilderwerken De Wilde bvba Verf- en behangcentrum
Thomas Maes

Baron de Gieylaan 129
‘t Kruisken 10
Pintestraat 53

geen sluiting

Dryhoek 1

geen sluiting

zondag

schoenmakerijen - nieuwkuis
Multi-shop

Pintestraat 9

ma. 15/7 t.e.m. zo. 11/8

woensdag en
zaterdagnamiddag

Alexandrine Esthetiek
Beau (pedicure)

Viergemeten 15
Eikelstraat 27

za. 20/7 t.e.m. zo. 4/8

woensdag- en zaterdagnamiddag

BO!NAILS (nagelstyliste)
Day Spa Julie
Hilde Boxy
Natalis Bio-Esthetiek
Nathalie De Pauw / PURE Kine, Body &
Mind (massage, aromatherapie …)
Schoonheidsinstituut An

Scheldeveldestraat 34
Guido Gezellelaan 16
Albrecht Rodenbachstraat 22
Vlierstraat 1
Heirweg 3

do. 18/7 t.e.m. ma. 5/8
vr. 23/8 t.e.m. wo. 11/9

maandag en zondag
zondag en maandag

schoonheidsinstituten

op afspraak

Koning Fabiolalaan 5

schrijnwerkerijen
Filip De Poortere
Reynaert Eddy
Schrijn- en timmerwerken
André De Keyser
Schrijn- en timmerwerken Dirk Reynaert
Vander Linden Steven bvba

Hendrik Consciencelaan 16
Warande 7
Scheldeveldestraat 2

ma. 1/7 t.e.m. za. 20/7
za. 13/7 t.e.m. ma. 5/8

zaterdagnamiddag en
zondag

za. 20/7 t.e.m. zo. 28/7, do. 15/8
t.e.m. za. 31/8

zondag

Hemelrijkstraat 2
Baron de Gieylaan 74
Pintestraat 5
Pintestraat 85

geen sluiting
di. 23/7 t.e.m. di. 20/8
za. 20/7 t.e.m. di. 20/8
di. 2/7 t.e.m. di. 9/7

donderdag en zondag
maandag en zondag
zondag en maandag
maandag

Gazelle Kathleen
Marc Van Der Smissen
Oppeel Catherine

Pont-Noord 32
Minnestede 18
Baron de Gieylaan 19

ma. 15/7 t.e.m. wo. 31/7

zaterdag en zondag

Van Maerken Gerda
Van Roose Sven

Nieuwstraat 5
Kasteellaan 11

Leeuwerikstraat 50
Den Beer 9

slagers
Slagerij De Clercq
Slagerij Notebaert
Heyse kitchen art (slager - traiteur)
Slagerij André (slager - traiteur)

tandartsen
vr. 12/7 t.e.m. di. 16/7, ma. 29/7 t.e.m.
vr. 2/8, elke donderdag in juli en augustus
za. 20/7 t.e.m. ma. 5/8

tuincentra
Aveve Tuincentrum Thienpont Dirk
Tuin- en Verhuurcenter Thienpont

Klossestraat 55
Langevelddreef 8

vr. 19/7 t.e.m. za. 3/8
za. 13/7 t.e.m. zo. 28/7

donderdagnamiddag en zondag
zondag

geen sluiting
ma. 15/7 t.e.m. vr. 26/7
zo. 21/7 t.e.m. zo. 28/7

zondag

tuinen
Bastien Vanden Abeele (tuinaanleg)
Eden’s Garden
Eric De Baets
Maes Guy en Matthias
Tuinaanleg Piet Myncke
Tuinaanleg TMB bvba
Vermeiren (tuinaanleg)

Jubileumlaan 4
Lijsterstraat 12
Pont-Noord 100
Dryhoek 1
Minnestede 4
Twee Dreven 19
Grote Steenweg 120

zondag

verwarming - sanitair
Dirk Dhossche
Sacha Malfait bvba

Pont-Noord 40
Grote Steenweg 123

vr. 12/7 t.e.m. ma. 22/7

Baron de Gieylaan 15

gesloten op zaterdag in juli en augustus

zondag

do. 25/7 t.e.m. zo. 28/7, do. 15/8 t.e.m.
zo. 18/8, elke zaterdag in juli en augustus

donderdag en zondag

geen

zondag

vr. 2/8 t.e.m. vr. 30/8

donderdag en zondag

Polderbos 2

ma. 15/7 t.e.m. vr. 16/8, wel open op
za. 3/8 van 10 tot 12 uur

open op woensdag en vrijdag

La Fattoria (wijnhandel)

Pont-Noord 2

geen sluiting in juli en augustus

open op vrijdag, zaterdag en
op afspraak

L-Spedition bvba (wijn & food-import)
Pappens - Wijnen - Cavavins
(dranken en Lotto)

Korte Veldstraat 2
zo. 14/7 t.e.m. do. 25/7

zondagnamiddag en maandag

verzekeringen
AXA-bank en verzekeringen Peggy Meiresonne
B & D Verzekeringskantoor
De Kesel Verzekeringen
KBC Bank & Verzekeringen
Record - Bank en verzekeringskantoor
Rita Dejonghe - Aelbrecht
Reynaert CV
Van Rijsselbergen I.
Verzekeringen Magda Dekens
Verzekeringskantoor Eechaute bvba
Weytens Jacques

Baron de Gieylaan 43
Baron de Gieylaan 35
Pintestraat 65
Baron de Gieylaan 53
Baron de Gieylaan 90
Groenpark 32
Daningsdreef 17
Baron de Gieylaan 10
Sera¿en de Ryckelaan 19

voeding
Carrefour Market
louis delhaize
Voeding Vyncke

Aan de Bocht 22
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 65

wereldwinkel
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem

wijnen

Pintestraat 3

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)

J.K.A. Shotokan karate club - Tasseikan vzw
Jong en oud krijgt de mogelijkheid om karate te beoefenen volgens zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding van ervaren lesgevers. De eerste drie trainingen zijn gratis en
zonder enige verplichting.

Trainingsuren (september tot en met juni)
Jongeren (vanaf negen jaar)
Donderdag: 18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur
Volwassenen
Maandag: 20.00 tot 21.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

Trainingsuren (juli en augustus)
Jongeren (vanaf negen jaar) en volwassenen
Dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30 uur

Waar?
Alle trainingen vinden plaats in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.
Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be of op de nummers 0476 98 64 66 en 0487 75 11 59.
U bent van harte welkom op één van onze trainingen. Onze sport wordt beoefend door jong
en oud en dit zowel recreatief als competitief, volgens eigen keuze.

34e Jeugdtornooi JV De Pinte - Tornooi Marc De Vos
Op zaterdag 17 augustus (om 9 uur en vanaf 14.30 uur) en zondag 18 augustus (om 9 en 14 uur)
organiseert voetbalclub Jong & Vlug De Pinte de 34e editie van haar Jeugdtornooi - Tornooi Marc
De Vos. Wegens verbouwingswerken aan de jeugdterreinen Moerkensheide wordt er dit jaar uitge17
weken naar het A-terrein, Sportwegel, in De Pinte.
Het tornooiprogramma beperkt zich tot een halve dag per categorie.
Info: lancksweerdt.erwin@telenet.be (tornooico|rdinator) en www.jvdepinte.be

Jeugd
Inschrijvingsdagen scholen
Vrije Basisschool De Pinte
Voor informatie en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
elke werkdag tot en met vrijdag 5 juli 2013 tussen 10 en 12 uur
vanaf donderdag 22 augustus 2013 tussen 10 en 12 uur
Contactgegevens:

Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be

OPEN KLASSEN begin schooljaar
voor alle kinderen en hun ouders:
zaterdag 31 augustus tussen 10 en 12 uur
INSCHRIJVINGEN van kinderen °2012:
De informatie over het inschrijvingsbeleid zal te vinden zijn op de startpagina van de website:
www.vbs-depinte.be (vanaf september 2013)
OPENDEUR voorafgaand aan inschrijvingen van kinderen °2012:
vrijdag 18 oktober 2013 en vrijdag 7 februari 2014
van 16.30 tot 18.30 uur
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op afspraak.

Basisschool De Kleine Prins
Van 1 juli tot 5 juli 2013, 9 tot 11.30 uur
Van 19 augustus tot en met 31 augustus 2013
(zaterdag op afspraak)
U kunt terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur
of na afspraak (tel. 09 282 46 02).
Vanaf 26 augustus is de school ook open van 14 tot 16 uur (niet op woensdag).

Vrije basisschool Zevergem
Voor het komende schooljaar 2013-2014 heeft de vrije basisschool inZevergem nog talrijke plaatsen open voor alle leeftijden, dus ook voor de
instappertjes van 2,5 jaar.
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kunt u, ook gedurende de
vakantieperiode, steeds contact opnemen met de directeur Wim Aers, schooltelefoon 09 385 47 13, thuistelefoon 09 385 81 05.
E-mail: schoolzevergem@telenet.be
Bezoek de website: www.vbszevergem.be

Gemeentelijke Basisschool
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De Gemeentelijke Basisschool van De Pinte is een open
school met inspraak voor alle betrokkenen, met een pluralistische houding, met aandacht en respect voor elk individu.
Elk individu is anders, maar even belangrijk op onze Blije
School.
Inschrijvingen
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en
wat we allemaal leren en doen op de blije school, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli en van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 30
augustus telkens van 10 tot 12 uur (elke dag, behalve tijdens het weekend).
Wenst u op een ander moment in te schrijven" Bel dan naar school (09 282 64 02) of naar de
directie (Dominique Vincent, 0494 23 72 55).
Bij inschrijving: SIS-kaart van uw kind en een briefje van het ziekenfonds meebrengen a.u.b.
U kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be de school wat beter leren kennen.
Onze school wenst u allen een ¿jn verlof toe!

Leefschool De Boomhut
Breughellaan 18a, De Pinte
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open
vanaf 19 augustus telkens op:

www.depinte.be

maandag: 9 tot 16 uur
dinsdag: 9 tot 16 uur
woensdag: 9 tot 12 uur
donderdag: 9 tot 16 uur
vrijdag: 9 tot 16 uur
Gewnteresseerden kunnen op deze momenten zeker een kijkje komen nemen.
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds gebeld worden op het nummer 0499 93 47 21
om een afspraak te maken.

ErasMuS@heneum De Pinte
Polderdreef 42, De Pinte
tel. 09 321 21 70, fax 09 321 21 79
ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be
Vanaf vandaag tot en met donderdag 4 juli 2013
en vanaf zaterdag 24 augustus 2013
Uurregeling
Weekdag: 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur
Zaterdag 24 augustus 2013: 9 tot 12 uur
Gelieve bij inschrijving het rapport en de originele BASO-¿che mee te brengen.
Zaterdag 31 augustus 2013 (om 11 uur): receptie nieuwe leerlingen eerste jaar!

Inschrijvingsprocedure lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in 2012), kleuters en nieuwe leerlingen voor het schooljaar
2014-2015 verlopen op de volgende manier.
1. Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie, kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid (met andere woorden broers en zussen) met ten minste een
gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats, en kinderen van personeel, bieden zich aan om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode. Die loopt vanaf
2 september 2013 tot en met de laatste schooldag van februari 2014.
2. Kinderen die niet tot een voorrangscategorie behoren, bieden zich aan om in te schrijven vanaf
vrijdag 14 maart 2014.
In beide periodes lopen de inschrijvingen chronologisch.

Nieuwe tienerwerking in De Pinte!
Vroeger konden jongeren tot en met het tweede middelbaar op dinsdag- en donderdagnamiddag
terecht bij speelpleinwerking Amigos, maar vanaf zomer 2013 is er meer. In augustus kunnen zij op
dinsdagnamiddag en op donderdag een hele dag terecht bij Amigos!
Coole activiteiten zullen afgewisseld worden met mogelijke crazy uitstapjes. De jongeren kunnen mee beslissen hoe het programma er zal uitzien door vooraf een mailtje te sturen naar de
jeugddienst (sharon.delabie@depinte.be) of door suggesties door te geven aan de animatoren op
Speelplein Amigos.
Om alles praktisch te regelen wordt er gevraagd om vooraf een sms’je of mailtje te sturen met jouw
naam en telefoonnummer. Dat kan via 0476 82 82 61 of jeugddienst@depinte.be.
Zo hebben we vooraf een zicht op het aantal jongeren dat aanwezig zal zijn en kunnen we je contacteren indien je iets moet meebrengen.
Noteer alvast:
dinsdagnamiddag 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus 2013 van 13.30 tot 16.30 uur
donderdag 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus 2013 van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Voor wie niet genoeg krijgt van deze tieneractiviteiten, is er ook nog het tienerweekend End of
Summer (| zie pag. 13)!
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1 september 2013: SPEELSTRAAT

Toen de Jeugdraad in 2003 voor de allereerste keer de Speelstraat organiseerde, had ze maar
één doelstelling: zoveel mogelijk kinderen van De Pinte en omstreken een onvergetelijke dag laten
beleven. Met tal van springkastelen, hindernissenparcours, schminkstand en activiteiten werd deze
eerste editie dan ook direct een schot in de roos!
Vandaag, elf jaar later, heeft de Speelstraat zijn naam waargemaakt en is dit een gekende dag in
De Pinte. De straat Polderbos wordt opnieuw verkeersvrij gemaakt en kinderen krijgen de kans om
de hele namiddag te doen wat ze het beste kunnen; spelen.
Kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten: avonturenparcours, bewaakte kleuterspeelweide met springkastelen, dans, sport …
Verder ook animatie en optredens.
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Datum
Voor wie?
Kostprijs
Meer info

Zondag 1 september 2013 van 13 tot 18 uur
Kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
De activiteiten zijn volledig GRATIS!
Binnenkort op www.depinte.be

Hopelijk tot 1 september en breng al je vrienden mee!

Speelpleinwerking Amigos
Eindelijk weer zomervakantie! Dat betekent ook
weer Speelpleinwerking Amigos!
Deze zomer kan je vier weken genieten van sport,
spel en avontuur.

Wanneer?
Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2013
Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013
Van maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus
2013
Van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2013
Dankzij een groep enthousiaste animatoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!

www.depinte.be

PRAKTISCH

Wie?
Elke dag voor kinderen tussen drie (effectieve geboortedatum) en twaalf jaar, die al naar school gaan
en zindelijk zijn.
Elke dinsdagnamiddag en donderdag (volledige dag) voor tieners van het eerste en twee middelbaar.

Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Opvang:
van 7.30 tot 9 uur (gratis)
van 12 tot 13.30 uur (gratis)
van 16.30 tot 17 uur (gratis)
van 17 tot 18 uur (1 euro per kind per dag)

Waar?
De kinderen worden gebracht en afgehaald in de gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte.
De kleuters vertrekken in groep naar ’t Bommeltje, de activiteiten van de andere kinderen worden
gespreid over de gemeentelijke basisschool en het OCP.

Inschrijvingsprocedure?
U dient de inlichtingen¿che - volledig ingevuld - vooraf in te dienen in het OCP ter attentie van de
jeugddienst! Deze ¿che bevat informatie over het kind, de ouders, de facturatie, ¿scale en medische
gegevens.
U hoeft 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.
Wie in de paasvakantie al een ¿che indiende, hoeft dit niet opnieuw te doen deze zomervakantie.
U kunt de inlichtingen¿che downloaden via: www.depinte.be ! Jeugd ! Opvanginitiatieven !
Speelpleinwerking Amigos ! Medische ¿che.

Prijs?
Kinderen van Pintse gezinnen betalen onderstaande tarieven.
Kinderen die niet tot deze groep behoren, betalen het dubbele tarief.
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en een verzekering.
Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:
¼ 3,00
Gezinnen met 2 kinderen:
¼ 2,75
Gezinnen met 3 kinderen:
¼ 2,50
Gezinnen met 4 kinderen of meer
¼ 2,00
De betaling van Speelpleinwerking Amigos gebeurt via
facturatie na de werking.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de
jeugddienst op het nummer 09 280 98 51 of via
jeugddienst@depinte.be.

Buitenspeeldag 2013
De zesde editie van de Buitenspeeldag, op woensdag 27 maart 2013, was opnieuw een groot succes. Meer dan 300 kinderen kwamen mee buiten spelen en genieten van een leuke namiddag vol
sport en spel. Volksspelen, boogschieten, een zandkastelen- en voetbalwedstrijd, een knutselhoek,
een ¿etsparcours … en dat terwijl de ouders konden genieten van het zonnetje op het terras.
Vanuit een Àeurig pannenkoekenhuisje deelden enkele vrijwilligers van OKRA De Pinte pannenkoeken uit en kregen de kinderen nog een drankje. Enkele sfeerbeelden.
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Brochure Kinderopvang in De Pinte 2013 - 2014
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2013 - 2014’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang
(door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buitenschoolse kinderopvang (Stekelbees, opvang door scholen …) en de mogelijkheden op vlak van occasionele opvang
(Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke kinderen).
Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven ... U vindt de nieuwe versie van de brochure vanaf eind augustus in de e-bibliotheek op
www.depinte.be ! Publicaties, of u kunt een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen
of bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.

Jaarwerking 2013-2014 FOS De Havik
Nieuwe inschrijvingsregeling
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Op zaterdag 7 september 2013 start 156e FOS De Havik weer met zijn jaarwerking. Op deze dag
kunnen nieuwe leden zich inschrijven.
Vorig jaar heeft FOS De Havik voor het eerst een ledenbeperking
ingevoerd. De groep werd te groot en dit bracht de kwaliteit van de
werking in het gedrang. In de werking wordt er immers gestreefd
naar een kwalitatieve opvang van de jeugd met scouting en de basispeilers van FOS als fundering. Na dit geëvalueerd te hebben, bleek
dat er hierbij te weinig rekening gehouden werd met inwoners uit De
Pinte, daarom wordt dit jaar de mogelijkheid gegeven aan inwoners van De Pinte om deel te nemen aan een voorinschrijving.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus, vanaf 14.30 uur
in het lokaal (Sportwegel 7, De Pinte).
Op deze dag krijgen enkel inwoners uit De Pinte de mogelijkheid hun kinderen in te schrijven. Bij de
inschrijvingen op 7 en 14 september is er geen voorkeursbehandeling en de opgelegde limieten per
geboortejaar blijven gelden.
Meer informatie (onder andere rond het aantal beschikbare plaatsen) zult u vanaf midden augustus
kunnen vinden op de site www.dehavik.be.

www.depinte.be

Kunsttentoonstelling Gemeentelijke Basisschool
Naar aanleiding van het kunstproject op De Blije School werd een prachtige kunsttentoonstelling gebracht in de school. Kinderen werden gevoelig
gemaakt voor kunst en gingen enthousiast aan het werk, elke klas in het
spoor van een kunstenaar.
Heb je interesse voor kunst gemaakt door kinderen" Kom dan zeker eens
langs in het gemeentehuis van De Pinte. Daar kan je een van de vele
kunstwerken bewonderen.
De tweede kleuterklas werd voor dit werk gewnspireerd door de Belgische
kunstenaar Hans Op De Beeck.

Generatie WIJ: iedereen kan erbij!
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij. Wij gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven. De natuur is onze troef. Wij geloven in onszelf, in elkaar en
in iets meer. Wij spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet
vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen wij op voor onze
omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen wij luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.
Onze groepen:
Kapoenen (6 tot 8 jaar)
- Pret, fantasie en expressie!
Kabouters en Welpen (8 tot 11 jaar)
- Is het leven een jungle of een speeltuin"
Jonggidsen en Jongverkenners (11 tot 14 jaar)
- Op avontuur met de rugzak en vuurtjes stoken, zo leren wij de kneepjes
van het vak. Wij wagen ons aan toneel of stevig sporten; ¿etsen met je
patrouille of woudlopen en dan onder tentzeil, op kamp.
Gidsen en Verkenners (14 tot 17 jaar)
- Wij gaan een stapje verder.
Jin (17-18 jaar)
- Wij zijn zwervers; blijvend onderweg.
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Heb je al vriendjes en vriendinnetjes over de scouts horen praten" Over de zotte dingen die ze doen,
uitdagingen die ze aangaan en leuke spelletjes die ze spelen bij de scouts"
Iedere zondag van 14 tot 17 uur is er vergadering aan de lokalen in de Nieuwstraat 79. Kom zeker
eens langs om kennis te maken met de scouts en wie weet beleef jij ook de tijd van je leven!

Welzijn
Wachtlijsten
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
maandag 1 juli 2013: Dr. E. Weytens
dinsdag 2 juli 2013: Dr. K. Vanderlinden
woensdag 3 juli 2013: Dr. S. Moisse
donderdag 4 juli 2013: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 6 juli 2013: Dr. S. Moisse
zondag 7 juli 2013: Dr. E. Weytens
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maandag 8 juli 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 9 juli 2013: Dr. P. Van Renterghem
woensdag 10 juli 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 11 juli 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 13 juli 2013: Dr. S. Moisse
zondag 14 juli 2013: Dr. S. Moisse

maandag 5 augustus 2013: Dr. S. Moisse
dinsdag 6 augustus 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 7 augustus 2013: Dr. F. Pieters
donderdag 8 augustus 2013: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 10 augustus 2013: Dr. F. Pieters
zondag 11 augustus 2013: Dr. J. Dossche

maandag 15 juli 2013: Dr. M. De Smet
dinsdag 16 juli 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 17 juli 2013: Dr. K. Vanderlinden
donderdag 18 juli 2013: Dr. W. Standaert
zaterdag 20 juli 2013: Dr. S. Moisse
zondag 21 juli 2013: Dr. G. Dujardin

maandag 12 augustus 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 13 augustus 2013: Dr. P. Van Renterghem
donderdag 15 augustus 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 17 augustus 2013: Dr. J. Dossche
zondag 18 augustus 2013: Dr. F. Pieters

maandag 22 juli 2013: Dr. L. Van Poucke
dinsdag 23 juli 2013: Dr. F. Pieters
woensdag 24 juli 2013: Dr. J. Ossieur
donderdag 25 juli 2013: Dr. S. Moisse
zaterdag 27 juli 2013: Dr. A. Van Poucke
zondag 28 juli 2013: Dr. A. Van Poucke

maandag 19 augustus 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 20 augustus 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 21 augustus 2013: Dr. M. De Smet
donderdag 22 augustus 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 24 augustus 2013: Dr. I. Lampens
zondag 25 augustus 2013: Dr. L. Van Poucke

maandag 29 juli 2013: Dr. J. Dossche
dinsdag 30 juli 2013: Dr. G. Dujardin
woensdag 31 juli 2013: Dr. L. Van Poucke
donderdag 1 augustus 2013: Dr. A. Van Hecke
zaterdag 3 augustus 2013: Dr. G. Dujardin
zondag 4 augustus 2013: Dr. J. Dossche

maandag 26 augustus 2013: Dr. S. Moisse
dinsdag 27 augustus 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 28 augustus 2013: Dr. L. Van Poucke
donderdag 29 augustus 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 31 augustus 2013: Dr. P. Moisse
zondag 1 september 2013: Dr. P. Moisse

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

De Pinte helpt Syrië
Op 13 mei konden de basisscholen van De Pinte
genieten van een optreden van Meneer Hans en Nomad Swing en zijn ‘Hoed vol liedjes’. Dit concert had
een opbrengst van 900 euro, dankzij de vrijwillige
bijdrage van de leerlingen van De Kleine Prins en de
Vrij Basisschool De Pinte.
Zaterdag 1 juni ging een bene¿etconcert door met
optredens van Lezzamie, Hans Schmidt en The
HODP Small Band, dit bracht 700 euro op.
Samen met de bijdrage van Gemeente De Pinte van
1 500 euro voor noodhulp, levert De Pinte het mooie
bedrag van 3 100 euro om te storten aan 1212.

www.depinte.be

De Pinte, Gezonde gemeente
Op 23 april 2013 ondertekende de gemeente De
Pinte het charter Gezonde Gemeente, in het bijzijn
van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Samen met 116 gemeenten wil het
gemeentebestuur tijdens deze legislatuur of¿cieel
werk maken van een ‘Gezonde gemeente’ in samenwerking van Logo Gezond vzw.
Als lokaal bestuur willen we meewerken aan toegankelijkheid van gezondheidszorg en preventie.
Het is bewezen dat inzetten op gezondheidspreventie een enorme gezondheidswinst oplevert.
Een aantal voorbeelden:
Sensibilisering van borstkankerscreening: postkaart ter promotie van borstkankerscreening in
alle postbussen en voor eigen personeel. Wanneer 75  van de vrouwen van 50 tot en met
69 jaar deelneemt aan dat onderzoek, daalt het sterftecijfer door borstkanker aanzienlijk. In 2010
liet de helft van de vrouwen uit de regio Schelde-Leie zich screenen. Dat is goed, maar nog niet
voldoende.
De Proefkampioen: een uitleen-proefkoffer en opleidingssessie voor scholen (derde kleuterklas)
en buitenschoolse opvang (zie artikel hierna).
Naar aanleiding van de Week van de opvoeding: een spreekbeurt over ‘Hoe omgaan met moeilijke
eters"’ en een interactieve sessie rond ‘Mama en papa gaan uit elkaar; wat gebeurt er nu met mij"’
Gofor¿t: gezondheidsprogramma voor zwaarlijvige kinderen in samenwerking met de CLB’s (vermoedelijk na zomervakantie 2013).
Gezonde medewerkers: een sportief stappenduel met Merelbeke, voor het personeel van gemeente en OCMW (september).
Jaarlijks doet een oudere op drie een val; de ‘valbus’ ten voordele van valpreventie kwam langs in
Scheldevelde - OCMW (eind 2012).
Hebt u zelf suggesties voor een gezonde gemeente" Geef ze door via communicatie@depinte.be.

In elk kind schuilt een Proefkampioen!
Gemeente De Pinte zet in op gezonde Gemeente en kocht een uitleenkoffer aan om kleuters op
een speelse manier te laten kennismaken met
nieuwe smaken van bijvoorbeeld zuur en bitter.
De Vrije Basisschool Zevergem ‘hapte’ onmiddellijk toe en testte het nieuwe project met de
kinderen uit, in samenwerking met Universiteit
Gent.
Wilt u het thuis eens proberen" Meer info op
www.deproefkampioen.be.

Uw fairtrade-aankopen hier maken ‘ginder’ het verschil
Door de aankoop van ‘eerlijke’ producten helpen we de producenten en hun families in het Zuiden
op eigen benen te staan. De boer verdient gemiddeld dertig procent meer, wat hij kan investeren in
productie, scholing, gezondheidszorg ... En toch zijn onze producten niet duurder dan vergelijkbare
merkproducten.
De producenten zijn niet langer slachtoffer van de speculatie op grondstoffen. Ze kunnen werken in
menswaardige omstandigheden. Geen kinderarbeid, geen levensgevaarlijke werkomstandigheden
(zoals recent nog in de kledingindustrie in Bangladesh, waar meer dan duizend arbeiders om het
leven kwamen bij de instorting van hun ‘fabriek’).
Ook binnen uw vereniging kunt u uw steentje bijdragen door wereldwinkelproducten aan te bieden
op evenementen, vergaderingen, in de bar, op kamp ... Scholen kunnen het voorbeeld volgen van
Erasmus waar een groepje enthousiaste leerlingen regelmatig een wereldwinkeltje op school openhoudt.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is open elke woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur.
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GEZOCHT!
Wil jij tijd maken voor wat écht telt in het leven? Ben je geboeid door mensen? Luister
je graag? Wil je je hoofd en hart vrijmaken voor wie het moeilijk heeft?
Tele-Onthaal is misschien iets voor jou!
Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers voor haar telefoonlijn (106)
Belangstelling?
Kom vrijblijvend naar de info-avond op dinsdag 20 augustus 2013 om 20 uur in
Brasserie ’t Vosken, Sint-Baafsplein 19 in Gent. De toegang is gratis.
Bel 09 220 82 92 of e-mail naar oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.
Kandidaat-vrijwilligers volgen een opleiding en genieten blijvende ondersteuning.
De vrijwilligers van Tele-Onthaal vormen het kloppend hart van de organisatie. Zij beluisteren 24 uur
op 24 de telefoon (106) en dagelijks online (chat) mensen die het moeilijk hebben in hun leven en
die daar graag in alle anonimiteit en vertrouwen willen over praten.
Tele-Onthaal heeft u nodig.
Meer info op www.tele-onthaal.be.

OCMW
Tweedehandsbeurs dienst Onthaalouders opnieuw groot succes
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Wie op zoek was naar kindermateriaal, kinderboeken,
speelgoed en kledij aan een voordelige prijs, kon op
zaterdag 20 april 2013 terecht in ’t Bommeltje in De
Pinte. De gemeentelijke basisschool was al bezet. Het
was er bij momenten over de koppen lopen. Op drie
uur tijd werden er maar liefst 1 143 stuks verkocht van
90 verkopers.
Dankzij een IT-systeem hoeven de verkopers zelf niet
ter plaatse te blijven, omdat alle producten gelabeld
worden, en dankzij de enthousiaste onthaalouders die
altijd aanwezig zijn, wordt de verkoop verder in goede
banen geleid.
Ideaal voor jonge ouders die het druk hebben en graag
nog een centje verdienen aan bruikbare kinderspullen.
Meteen is zo de kinderkamer of zolder opgeruimd.
De opbrengst van de beurs gaat grotendeels naar de onthaalouders. Hiermee kopen ze creatief materiaal aan, waar hun kindjes van kunnen genieten. Gezien het succes is de dienst Onthaalouders
van het OCMW zeker van plan de beurs volgend jaar opnieuw te organiseren. Er zal hiervoor extra
ruimte voorzien worden.

Het OCMW bedankt zijn vrijwilligers met een uitstap
Het OCMW organiseerde voor zijn
vrijwilligers op dinsdag 7 mei een daguitstap. Via deze jaarlijkse traditie wil
men de vele vrijwilligers bedanken
voor hun inzet, enthousiasme en hun
helpende handen. Alle vrijwilligers van
het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde, Minder Mobiele centrale en het
consultatiebureau van Kind en Gezin
werden uitgenodigd voor een ontspannende groepsuitstap.
Ze trokken met de bus richting Elsegem
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voor een bezoek aan de welbekende stoeterij van Willy Naessens. Deze stoeterij is heel modern,
goed onderhouden en er wordt met veel liefde voor de paarden gezorgd. De prachtige verzameling
van 150 koetsen is bewonderenswaardig.
Na dit bezoek konden de vrijwilligers bijpraten tijdens een maaltijd in restaurant De Hooiopper.
In de namiddag werd nog een bezoek gebracht aan kof¿ebranderij Hoorens in Sint-MariaOudenhove waar het proces van ‘cacaoboon’ tot ‘kof¿e’ werd uitgelegd. Even proeven en aankopen
wat lekker bevonden werd en iedereen keerde tevreden terug naar huis.
De vrijwilligerswerking wordt een steeds belangrijker gegeven in onze maatschappij. Deze mensen
zetten zich elke dag met hart en ziel in voor de meest uiteenlopende taken gaande van vervoer voor
minder mobiele personen tot meegaan als begeleider op uitstappen met de bewoners van het WZC
Scheldevelde. Zij vormen een hechte groep en een ‘dank u wel’ doet dan ook zoveel goed.
Hebt u nog een paar uurtjes per week vrij? Bent u sociaal, slaat u graag een babbel of biedt u
graag hulp waar nodig? Dan bent u misschien de persoon die wij zoeken.
Al geruime tijd werken wij met vrijwilligers in het OCMW en WZC. Zij bieden hulp bij allerlei activiteiten.
Wilt u meer weten" Bel 09 282 32 54 voor het OCMW of 09 280 72 96 voor het WZC.

Sluitingsdagen Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is tijdens de zomervakantie iedere voormiddag open tussen 9 en 12 uur.
Enkel gesloten op:
11 en 12 juli 2013
15 en 16 augustus 2013

WZC Scheldevelde viert 107-jarige
Op donderdag 23 mei 2013 vierde WZC Scheldevelde de 107e verjaardag van Maria De Keyzer.
Maria is ook de oudste inwoonster van De Pinte.
Naast felicitaties van haar medebewoners, het
personeel en haar familie ontving Maria ook
eigenhandig felicitaties van het college van burgemeester en schepenen, van de voorzitter en
raadsleden van het OCMW en van het koningshuis.
Pro¿ciat Maria, het was een unieke dag, en nu op
naar de 108 jaar, dan woon je ook twintig jaar in
het WZC Scheldevelde.
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Politie
Nieuwe service van de politie: uw ¿ets thuis geregistreerd
Jaarlijks telt de politiezone Schelde-Leie een 120-tal gestolen ¿etsen, waarvan ruim de helft aan
de stations. Daarom is het van groot belang om uw ¿ets te laten registreren. Dit schrikt kandidaatdieven af en het is voor de politie het enige herkenningsteken om een ¿etseigenaar op te sporen.
Dit jaar start politie Schelde-Leie met een nieuwe service. Wie zijn ¿ets wil laten registreren, kan
dit van thuis uit regelen: u dient een aanvraag in en de wijkagent komt langs met het label op een
moment dat u past. Dit is een gratis dienst van politie Schelde-Leie.

Hoe werkt het?
Vul een aanvraag voor ¿etsregistratie in. Een formulier hiervoor kunt u krijgen in de commissariaten of downloaden van de website www.scheldeleie.be.
Bezorg de ingevulde aanvraag voor ¿etsregistratie op het wijkcommissariaat.
Uw wijkinspecteur neemt dan contact op voor een afspraak.

De wijkinspecteur komt thuis langs met het label om de
¿ets(en) te registreren. U krijgt ook een ¿etspas om de
kenmerken van de ¿ets te bewaren.
De gegevens van de geregistreerde ¿etsen in de zone
worden op het commissariaat bijgehouden in een databank.
De politie is ook met het ¿etslabeltoestel aanwezig op
enkele familie-evenementen in onze zone (bijvoorbeeld
Sneukeltoer) en er zal in 2013 aan ieder station een actie
worden gehouden.

Wat kunt u zelf doen? Laat uw ¿ets niet aan z’n slot over!
Gebruik altijd twee verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in combinatie met een
beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten.
Bevestig uw ¿ets altijd aan een vast voorwerp, ook al laat u hem maar eventjes staan. Bevestig de
¿ets met het kader én het voorwiel aan een vast voorwerp.
Laat niets achter in uw ¿etstassen of op de bagagedrager. Verwijder alle toebehoren zoals ¿etspomp, ¿etscomputers, afneembare verlichting, drinkbus ...
Als u een tweedehands ¿ets koopt, laat dan op het commissariaat nakijken of de ¿ets niet als gestolen geregistreerd staat.

En wordt uw ¿ets toch gestolen?
Doe dan altijd aangifte bij de politie! Fietsendieven rekenen er op dat niemand iets tegen hen onderneemt. Bovendien kan deze aangifte gelden als bewijs dat je de rechtmatige eigenaar bent als
uw ¿ets teruggevonden wordt. Aangifte van een ¿etsdiefstal kan op één van onze commissariaten.
Vergeet uw ¿etspas niet!
Teruggevonden ¿etsen worden door de politie op www.gevonden¿etsen.be geplaatst, wat de kans
vergroot dat ze bij de rechtmatige eigenaar terug komen.

Nieuws uit de raden
Besproken tijdens de gemeenteraad op 18 maart 2013
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Goedkeuring bestek riolerings- en wegeniswerken Bommelstraat - Breughellaan
Dit project moet het probleem van wateroverlast in de wijk Warande - Neerhof oplossen. Ook de
veiligheid van de zachte weggebruikers zal gevoelig verbeteren door de aanleg van een volwaardig
¿etspad. Er wordt gevraagd naar de concrete planning voor de realisatie van dit project.
Op basis van opmerkingen van nutsvoorzieningen werden er kleine aanpassingen gedaan aan het
ontwerpdossier. Deze werden tijdens een co|rdinatievergadering besproken en moeten verwerkt
worden door het studiebureau. Daarna zal er nog een informatievergadering gehouden worden voor
de inwoners. Het onteigeningsdossier is nog niet klaar. Bovendien zijn er nog werken bezig in de
Nazarethstraat en de Leeuwerikstraat.
Het bestek over de riolerings- en wegenwerken aan de Bommelstraat en de Breughellaan zal op de
gemeenteraad van september geagendeerd worden. Daarna volgt dan de gunning medio november
2013. De eigenlijke werken worden voorzien begin van het jaar 2014.
Bestemming lokaal De Speelark
Alle verenigingen zullen bevraagd worden voor wat het gebruik van locaties en materiaal betreft. Aan
de hand van die resultaten zal ook beslist worden welke bestemming De Speelark krijgt.
Vaststelling huishoudelijk reglement en deontologische code gemeenteraad
U vindt het reglement op www.depinte.be/hrgemeenteraad.aspx en de deontologische code op
www.depinte.be/codegr.aspx.
Titel ereburgemeester en schepen
Aanvraag titel ereburgemeester bij de Vlaamse Regering voor Martin Van Peteghem en Herbert
Overdenborger. Toekenning titel ereschepen voor Herbert Overdenborger, Frans Naessens en Luc
Dekimpe.
Vastleggen vertegenwoordigers
Vastleggen vertegenwoordigers gemeente in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales, dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen en dergelijke.
> Het volledige verslag vindt u op www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.

www.depinte.be

Besproken tijdens de gemeenteraad van 15 april 2013
Inzameling afval
De ophaling van groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) wordt verdergezet de komende jaren. Tijdens de
zomermaanden (in de periode van 15 juni tot 15 september 2013) zal het restafval wekelijks opgehaald worden. De tweewekelijkse ophaling van GFT-afval blijft ongewijzigd. Meer info | zie pag. 5
Aankoop percelen voor aanleg ‘Trage weg’ in het Hageland
De ontwerpakte opgemaakt voor de aankoop van een gedeelte van de percelen grond naar de
Hagelandplas wordt goedgekeurd. De oppervlakte bedraagt 1 354,77 mð. De grond is eigendom van
OCMW Gent.
Deze gronden worden aangekocht voor de realisatie van de aanleg van een trage weg in het
Hageland in het kader van het Balance-project, met subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij.
Erfgoedraad De Pinte
De statuten van Erfgoedraad De Pinte worden goedgekeurd. Deze nieuwe adviesraad staat in voor
het onroerend erfgoed. Meer bepaald voor het opstellen, onderhouden, controleren, evalueren …
van de lokale erfgoedlijst. De Cultuurraad blijft het adviesorgaan voor het roerende (culturele) erfgoed.
Gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering
De vertegenwoordigers in de commissie Verzelfstandiging en tarifering worden aangeduid. Deze
commissie heeft als taak het verlenen van advies betreffende de opmaak van de samenwerkingsnota’s en het controleren van de budgetten en jaarrekeningen van de gemeentelijke verzelfstandigde
agentschappen (zoals Sportbeheer en Programmatie).
Algemene gemeenteraadscommissie
De vertegenwoordigers in de Algemene gemeenteraadscommissie worden aangeduid. De commissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (zoals IVM en Imewo) en over de naleving van de deontologische code
door mandatarissen.
Titel ereschepen
De titel van ereschepen wordt toegekend aan de heer Martin Van Peteghem.
> Het volledige verslag vindt u op www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.

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.
Adviesraad voor veiligheid en verkeer 2013-02-28
Bespreking verkavelingsvoorstel Langevelddreef - Spoorweglaan - Berkenlaan
Beheersorgaan bibliotheek 2012-09-12
Stand van zaken nieuwe bibliotheek
Sportraad 2012-04-24:
Toelichting sportpark Moerkensheide
Uitwerking mountainbikenetwerk
Gemeentelijke loopomloop Scheldevelde
MINA-raad 2013-03-21:
Bespreking aanvraag bouw twee middelgrote windmolens
Verkiezing nieuw bestuur
Advies digitale infoborden
Vergunningen voor het vellen van bomen
MINA-raad 2013-04-18:
Advies ontwerpplan speelbos in het Parkbos

Oproep kandidaten adviesraad Lokale Economie en Middenstand
De gemeenteraad van 17 juni 2013 keurde de statuten goed voor de oprichting van een adviesraad
voor Lokale Economie en Middenstand, kortom de LEM-raad genoemd.
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De LEM-raad beoogt de versterking van de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in De Pinte-Zevergem en heeft als doel:
het behartigen van de belangen en problemen van de lokale middenstand, ondernemers en de
lokale economie in al haar aspecten, door onder meer: voorlichting, beleidsvoorstellen, acties ...
het leveren van voorbereidend werk en het stimuleren van samenwerking onder de lokale middenstanders, ter bevordering van bestaande en nieuwe initiatieven;
meedenken over de ontwikkeling van lokale economie in De Pinte;
plegen van overleg en het uitbrengen van advies.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van lokale economie en middenstand
in onze gemeente, kan zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen tegen uiterlijk 19 augustus 2013.
In aanmerking komen alle vrije beroepen en zelfstandige ondernemers die ingeschreven zijn bij de
Kruispuntbank van ondernemingen en er een ondernemingsnummer hebben of hun hoedanigheid
op een andere manier kunnen aantonen. Wie niet in De Pinte woont, dient er zijn voornaamste beroepsactiviteit of commerciële bedrijvigheid uit te oefenen. Uitzondering geldt voor marktkramers die
wekelijkse activiteiten hebben in De Pinte; ook zij kunnen zetelen in de lokale adviesraad.
Vertegenwoordiger(s) van organisaties/verenigingen die blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben voor ondernemers en middenstand alsook deskundigen, met raadgevende stem, zijn
eveneens toegelaten.
De leden van de LEM-raad mogen geen politiek mandaat uitoefenen en mogen ook niet belast zijn
met een overheidsfunctie waarin toezicht op de lokale economie en middenstand wordt uitgeoefend.

Gemeentelijke mobiliteitsraad: oproep aan geïnteresseerde inwoners
Op 13 mei 2013 werd door de gemeenteraad de samenstelling van de gemeentelijke mobiliteitsraad
vastgelegd. Deze raad bestaat enerzijds uit stemgerechtigde leden en anderzijds uit leden met een
waarnemende of raadgevende functie.
Deze adviesraad heeft tot doel adviezen uit te brengen over onderwerpen die betrekking hebben op
verkeer/mobiliteit. Het lidmaatschap van de adviesraad is onbezoldigd en loopt gelijk met de duur
van de legislatuur (2013-2018), maar blijft geldig tot de adviesraad effectief vernieuwd is.
Voor de groep van stemgerechtigde leden wordt er nog gezocht naar maximaal zes ‘deskundigen’
en maximaal vier geïnteresseerde burgers / vrijwilligers. Als deskundige wordt beschouwd: iedereen die aantoonbare deskundigheid verwierf door studie, beroepsactiviteiten of ervaring.

30

Interesse?
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in deze adviesraad, kan zijn schriftelijke
kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen en dit ten laatste op vrijdag
12 juli 2013.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Gemeentelijke landbouwraad: Oproep aan land- en tuinbouwers
Op de gemeenteraad van 13 mei 2013 werd de oprichting van de landbouwraad als Pints
adviesorgaan goedgekeurd. In deze raad zullen zes stemgerechtigde personen zetelen die vertegenwoordigers zijn van de bij de gemeente geregistreerde land- en tuinbouwers en/of deskundigen.
Binnen de stemgerechtigde leden moeten mannen en vrouwen voor ten minste een derde
vertegenwoordigd zijn.
De schepen van landbouw of zijn afgevaardigde en een gemeentelijke milieu- of landbouwambtenaar zijn de twee niet stemgerechtigde leden.
Hierbij doen we een oproep aan de in de gemeente gekende geregistreerde land- en tuinbouwers
om hun kandidatuur in te dienen.
De kandidaturen voor de landbouwraad worden verwacht ten laatste op 8 juli 2013 en worden
schriftelijk gericht aan: Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, of
via milieudienst@depinte.be.
Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 280 80 24.

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 co|rdinatie, 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, ¿nanciën 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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VAKANTIE...
Tijd om uit te blazen en na te
denken
We wensen u een deugddoende vakantie! Misschien het moment om te herbronnen, eens alles los te laten en wie weet, vol
goede ideeën terug te keren.
Hebt u ook even tijd om na te denken over de toekomst van uw gemeente, stop dan uw suggesties in de ‘vakantiekoffer’ op het
gemeenteplein.
Het gemeentebestuur werkt op dit moment aan de invulling van het beleid voor de volgende jaren, het zo genaamde meerjarenplan.
Het lokale middenveld en de adviesraden worden hiertoe geconsulteerd. Uiteraard is ook de mening van elke individuele burger,
van u dus, voor het bestuur belangrijk.
Wat denkt u?
Tijdens de vakantiemaanden zult u een levensgrote koffer vinden op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis in de Baron de
Gieylaan). Daarin kunt u al uw ideeën, opmerkingen en suggesties over De Pinte - Zevergem kwijt.
U kunt hiervoor dit formulier invullen (of gewoon alles neerpennen op een ander blad) en in de koffer steken, het contactformulier op de site gebruiken (www.depinte.be/koffer.aspx) of e-mailen naar koffer@depinte.be.

Mijn ideeën, opmerkingen, suggesties:

...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Voornaam en naam:
Adres:
E-mailadres:
Telefoon:

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

