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Infokrant
maart - april 2014

Het gemeentebestuur maakte eind 2013 haar
beleidsplan op voor de volledige legislatuur. Het
gemeentelijk Meerjarenplan 2014 - 2019 werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december
2013. Dit lijvige beleidsplan werd opgesteld door het
bestuur op basis van nieuwe inzichten, maar ook de
input van inwoners, adviesraden en gemeentelijke
diensten werd erg op prijs gesteld.

We lieten het woord ook aan de inwoner, bijvoorbeeld
via de ideeënkoffer die tijdens de zomermaanden
op het gemeenteplein stond. Ook de verschillende
adviesraden kregen een toelichting en de kans om
vragen te stellen. De grote lijnen van het plan werden
voorgesteld aan alle adviesraden tijdens een ‘plenaire
zitting’ (OCP, 16 november 2013). De adviesraden
vergaderden de weken daarna afzonderlijk en
formuleerden een advies. Ook de gemeentelijke
diensten speelden kort op de bal en deelden hun
expertise met het bestuur.
Na grondige analyse van alle voorstellen en na overleg
werd het beleidsplan afgerond.
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De grootste uitdaging voor deze legislatuur bestaat
erin om met beperkte budgetten een zo volledig
mogelijke dienstverlening te verzorgen met aandacht
voor nieuwe beleidsopties.

Het zijn financieel barre tijden voor lokale besturen
die nu pas echt de gevolgen van de financiële en
economische crisis voelen.
De nieuwe boekhoudkundige regels voor gemeenten,
de zogenaamde BBC (Beheers- en beleidscyclus),
verplichten de gemeente om de tering naar de nering
te zetten. Een gemeente moet met haar ontvangsten
de normale werking en de aflossingen kunnen betalen.
Dit in tegenstelling tot vroeger, waar overschotten
gebruikt konden worden als buffer voor werkings- en
investeringstekorten. De BBC zet dus per definitie aan
tot besparingen.
Er zijn ook een aantal externe factoren die aanzetten
tot een zeer voorzichtig budgettair beleid; zo
stijgen de dotaties van de gemeente aan politie en
brandweer gevoelig. Inkomsten uit de aanvullende
personenbelasting worden trager doorgestort door de
federale overheid.
Engagementen (afbetalingen) uit het verleden, zoals
die voor nieuwe gebouwen, worden nagekomen, maar
wegen wel op de rekening.
Dat alles vraagt om een doordacht en zuinig beleid.
Niet elke droom zal gerealiseerd kunnen worden,
maar dat betekent zeker niet dat we er minder ‘zin’
in hebben. We zien in de budgettaire beperkingen
een uitgelezen kans om eens de focus te leggen op
creatieve dienstverlening naar de inwoners. Als je
geen megabudgetten voor investeringen hebt, dan
moet een gemeente zich toeleggen op haar andere
kerntaak: dienstverlening. En dat is precies wat we
gaan doen.
We geven u een beknopt overzicht van de belangrijkste
actiepunten uit ons meerjarenplan.
Voor een uitgebreid overzicht kunt u terecht op
www.depinte.be.

BELASTINGEN

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de onroerende voorheffing stijgen niet.
Deze belastingen vertegenwoordigen 62,5 % van alle ontvangsten van de gemeente. Het zou gemakkelijk
geweest zijn om die – zoals andere gemeenten - te
laten stijgen. Dat doen we bewust niet. We vinden
dat de gemeente in de eerste plaats op haar eigen
werking moet besparen.

PERSONEEL

Heel wat gemeenten zien zich genoodzaakt om personeel te ontslaan. Ook dat doen we niet, omdat
een professioneel personeelskader nodig is om tot
een goede dienstverlening te komen.

www.depinte.be

DIENSTVERLENING

Na bijna 40 jaar is het interieur van de dienst
Burgerzaken aan een update toe. Omdat we
u zo goed mogelijk willen ontvangen, zal een
onthaalbediende uw eerste aanspreekpunt zijn
bij het binnenkomen.

AFVAL, MILIEU EN DUURZAAMHEID

Op het recyclagepark wordt een betaalterminal
geïnstalleerd zodat het betalingsverkeer snel,
veilig en vlotter kan verlopen via Bancontact.
Een weegbrug moet zorgen voor een eerlijk
betalingssysteem waarbij het principe ‘de vervuiler
betaalt’ voorop staat. Er zal onderzocht worden
of er op het recyclagepark een permanent
afleverpunt voor klein gevaarlijk afval (KGA)
voorzien kan worden.
Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) zal
het restafval wekelijks opgehaald worden, zolang
het budget dit toelaat en de overige gemeenten met
wie we zijn ingestapt, dit blijvend ondersteunen.
De aandacht voor milieu- en klimaatopwarming
dreigt te verslappen. Kleine acties overal ter
wereld kunnen een verschil maken, daarom willen
we werken aan duurzame oplossingen voor een
milieuvriendelijke en klimaatneutrale leefomgeving.

De raadzaal is niet alleen de plek waar de
gemeenteraad plaatsvindt, het is ook hier dat
huwelijken worden voltrokken en jubilarissen in
de bloemetjes worden gezet. Daarnaast doet de
raadzaal ook dienst als polyvalente ruimte. Een
frisse, hedendaagse toets met aandacht voor een
betere functionaliteit moet de belevingswaarde
van deze publieke ontvangstruimte drastisch
verhogen.
De Pinte investeert in een moderne en
klantgerichte
dienstverlening
waarbij
de
inwoners
via
verschillende
kanalen
efficiënt worden geholpen. We gaan naar een
gedigitaliseerde administratie (onder andere
door digitalisatie van documenten en dossiers).
Als gemeente moeten we verder investeren in ICT
om zo de dienstverlening sneller en efficiënter te
laten verlopen. We denken hierbij aan het verder
toegankelijk maken van de gemeentelijke website
en het uitbreiden van het e-loket.
Op de drukst bezochte plaatsen in het
gemeentehuis zal WIFI ter beschikking worden
gesteld.
Om de dynamiek van de gemeentelijke Infokrant
te verhogen, zal de vormgeving vernieuwd
worden (magazine-stijl). De elektronische
nieuwsbrieven zullen ingezet worden om
burgers op de hoogte te houden van de laatste
nieuwtjes.
Er zal een verschuiving plaatsvinden van de
openingsuren buiten de kantooruren (nu enkel
open op maandagavond) om u nog beter van
dienst te zijn.

We behouden onze duurzaamheidsambtenaar,
ondanks het wegvallen van de subsidies. We
willen het gebruik van elektrische voertuigen
en bestelwagens voor de gemeentediensten
stimuleren.
We beseffen maar al te goed dat de
geluidsoverlast van de E17 een doorn in het oog
is. De gemeente zal bekijken op welke plaatsen
(natuurlijke) geluidsbermen voorzien kunnen
worden. Een andere optie zijn geluidsschermen.
Die kosten ongeveer een miljoen euro per
kilometer. En dus is de gemeente aangewezen op
nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid.
We houden daar de vinger aan de pols en rekenen
op een gezamenlijke inspanning.
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Samenwerking, ondersteuning en de uitbouw van
het Parkbos zorgen voor nieuwe mogelijkheden
op het vlak van recreatie (quickwins), landbouw
(duurzame
landbouw,
landschapsbeheer,
innovatie) en communicatie (website, wandelkaart,
evenement).

SOLIDARITEIT

Onze gemeente is solidair en heeft oog voor het welzijn van mensen, binnen en buiten de gemeentegrenzen. Ze treedt naar buiten als een solidaire Fair Trade-gemeente en sensibiliseert.
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt gevoelig opgetrokken.

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

We nemen maatregelen om de veiligheid van de
weggebruikers te verhogen door de evaluatie en
herziening van het Mobiliteitsplan met inbegrip
van parkeerbeleid (bijvoorbeeld aan het station
en ter hoogte van ’t Bommeltje) en openbaar
vervoer. Een nieuw mobiliteitsplan zal uitmaken
of er een herziening nodig is van het gemengd
verkeer in de zone 30 in het centrum.

Weefstraat: aanpassing weginfrastructuur en
ondergronds brengen openbare verlichting. Er
zijn ook wegenwerken voorzien in de Keistraat
(Rosdamstraat - rotonde) in samenwerking met
Stad Gent.
We
voorzien
de
opmaak
van
een
verkeersbordenplan om wildgroei tegen te

Het Mobiliteitsplan wordt ongetwijfeld de grootste
oefening op het vlak van mobiliteit voor de
volgende jaren. Ook hier voorzien we inspraak
voor inwoners en adviesorganen.
We zetten in op een multifunctioneel en groener
gemeenteplein met meer parkeergelegenheid, de
verkeersdrempels in de centrumstraten worden
vervangen door aangepaste snelheidsremmers.
We voorzien de realisatie van punten uit het
memorandum van de Fietsersbond en willen de
verbinding tussen De Pinte en Zevergem via het
openbaar vervoer verbeteren.
Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van
een fietsbrug over E40 en Ringvaart/R4 in
samenwerking met het Parkbos en in een
haalbaarheidsstudie voor een fietsbrug over de
Schelde.
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Er zullen wegenwerken uitgevoerd worden in de
Bommelstraat (spoorweg - Keistraat) en Heirweg-

gaan en in een inventaris van grachten met
bijbehorend beheersplan.
Het landinrichtingsplan Oude Spoorwegbedding fietspad fase 2 - Oude Gentweg wordt aangevat en
het fietspad in de tunnel naar de Langevelddreef
wordt verbeterd.
We zetten verder in op het project Trage Wegen,
met haalbaarheidsstudie over de doorsteek voor
de trage weg Ceulebroeckdreef.

RUIMTELIJKE ORDENING

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) Centrumbocht,
Zevergem Scheldedorp en de wijziging van het RUP Moerkensheide
- Functionele cluster worden binnenkort voorlopig vastgesteld,
met aandacht voor erfgoed, groen en open ruimten.
Deze uitvoeringsplannen zullen bepalend zijn voor de ruimteinvulling in onze gemeente en dus erg belangrijk voor de toekomst
en leefbaarheid van De Pinte en Zevergem.

www.depinte.be

PATRIMONIUM

BETAALBAAR WONEN

We voorzien de opwaardering van de gemeentelijke
begraafplaats van De Pinte met bergruimte
en openbaar toilet, hagen en omheining en een
foetusweide.

VEILIGHEID

Hier luidt het motto: geen nieuwe projecten, maar
onderhouden, renoveren en energiezuinig
maken van het bestaande patrimonium en
de openbare gebouwen met prioriteit voor:
gemeentehuis, gemeentelijke basisschool, De
Speelark, jeugdhuis, koetshuis pastorie …

De gemeente neemt een regierol in het behalen
van het sociaal objectief (sociale woningen)
bij het aansnijden van de verkavelingen
Moerkensheide en een stuk van de Jeugdwegel
- Sportwegel. Ook hier organiseren we inspraak
voor omwonenden en verenigingen.

Het bestuur wil inbraakpreventie stimuleren
via het aanbieden van diefstalpreventieadvies
door de politie, het aanbieden van een
subsidie voor het voorzien van inbraakwerende
maatregelen en de ondersteuning en uitbouw
van de BIN’s (buurtinformatienetwerken).
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ONDERWIJS

INSPRAAK

We investeren in kwaliteitsvol gemeentelijk
onderwijs
met
een
krachtige
digitale
leeromgeving en willen een brede school met
buitenschoolse activiteiten en netoverschrijdende
samenwerking stimuleren aan de hand van
goede praktische afspraken.

Het systeem van de meldingen wordt herzien in
functie van de snellere opvolging ervan.

Naast het pedagogische luik krijgt de
infrastructuur ook de nodige aandacht en
invulling door het aanpakken van het dak en de
herstelling van de gevels van de sportzaal, naast
het herstellen van de ramen van de klassen in
het oud gebouw. Verder wordt er ook een budget
voorzien voor aankoop van nieuw meubilair
en akoestische panelen voor de refter en de

De Pinte hecht belang aan participatie door het
proactief betrekken van adviesraden en inwoners.
Het bestuur denkt hierbij aan een digitale bevraging
voor inwoners en verenigingen, infomomenten,
bewonersplatformen
per
deelgemeente,
thematische wijkbabbels …

leraarskamer.

VRIJE TIJD

Er wordt niet bespaard op steun aan verenigingen
voor jeugd, cultuur en sport.
Een vereenvoudigde reservatieprocedure
door het online reserveren van gemeentelijke
lokalen en gemeentelijk uitleenmateriaal moet u
(en ons) tijd besparen. Ook voor gemeentelijke
activiteiten (sportkampen) wordt een digitaal
inschrijvingssysteem opgezet met onmiddellijke
betalingsmogelijkheid.
We voorzien de inrichting van een geboortepad en
Speelbos, permanente skate-infrastructuur in
het kader van de plannen van openluchtsportpark
Moerkensheide, de aanleg van een omniplay
sportterrein en een ontmoetingsruimte voor
jeugd (door bijvoorbeeld het park Viteux
aantrekkelijker te maken voor jongeren),
de kwalitatieve invulling van het sportpark
Moerkensheide voor buitensporten en het
uitbouwen en uitrusten van de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur.
De nieuwe BIB en de omgeving wordt afgewerkt,
met aangepast meubilair voor een nog betere
dienstverlening en zelfuitleenbalies waar de
lener zelf zijn materialen kan scannen en een
terugbrengbus, zodat de lener zijn materialen 24
op 24 uur kan binnenbrengen.
En de oude BIB dan? Die doen we van de hand.
Voor een stuk vanuit financiële overwegingen zoals
geschetst, maar ook omdat de mogelijkheden van
het gebouw beperkt zijn. De eisen op het vlak
van brandveiligheid laten bijvoorbeeld geen grote
activiteiten toe.

6

www.depinte.be

Bovendien maakt de oude BIB deel uit van een
groter geheel waarbij ook de andere medeeigenaars ook inspraak hebben in de bestemming.
De basisakte legt in die zin een aantal beperkingen
op.
De
gemeente
wil
een
broodnodige
inhaaloperatie doen voor het onderhoud van het
bestaande patrimonium, eerder dan in bijkomend
patrimonium te voorzien.
Voor verenigingen voorzien we in extra locaties
voor activiteiten en vergaderingen binnen het
bestaande patrimonium (bijvoorbeeld in het
sportpark Moerkensheide).
Aan de hand van toneelvoorstellingen voor
scholen willen we kleuters en lagereschoolkinderen
laten kennismaken met cultuur.
De 11-juliviering wordt uitgebouwd tot een
laagdrempelig volksfeest mét aandacht voor de
Vlaamse cultuur.

ERFGOED

De Pinte neemt initiatieven voor de zorg voor en ontsluiting
van haar (cultureel) erfgoed, onder meer door permanente
aandacht voor erfgoedwaarde in bouwdossiers en door
de uitwerking en begeleiding van beschermingsdossiers,
via de erfgoedraad en ondersteuning van socioculturele
verenigingen.
Er worden gerichte, laagdrempelige acties genomen
ter bevordering van Erfgoed: de gemeente zorgt voor
een kwaliteitsvolle invulling van Erfgoeddag en Open
Monumentendag,
een
jaarlijkse
huifkartocht
met
aandacht voor (on)roerend erfgoed, ontwikkelen van een
Erfgoedroute, promotieacties erfgoedbank Leie Schelde,
de actualisatie van de erfgoedlijst, viering van 150 jaar
De Pinte (in 2018) …

ZORG VOOR JONGE GEZINNEN EN SENIOREN VIA HET OCMW
Het OCMW staat in onze gemeente in voor moderne zorg voor jong en oud, met een focus op:

1. Ondersteuning van jonge gezinnen via babyen
peuteropvang,
buitenschoolse
opvang,
Opvoedingspunt en sociale dienst
Het OCMW gaat de komende jaren op zoek
naar nieuwe onthaalouders. We gaan het aantal
opvangplaatsen uitbreiden. In Blijpoel in
Zevergem gaan we een groepsopvang voor
baby’s en peuters organiseren. Vandaag bieden
we via de dienst Onthaalouders met een 37-tal
onthaalouders opvang aan meer dan 180 gezinnen
en aan meer dan 250 kinderen. Opvoedingspunt
organiseert
infosessies
en
workshops.
Vrijwilligers ondersteunen het consultatiebureau
van Kind & Gezin in ’t Bommeltje (Huis van het
Kind).
2. Inzetten op gezond ouder worden en langer
zelfstandig wonen voor ouderen
De Belg wil thuis oud worden. Het OCMW kan
bijdragen tot preventief gezondheidsbeleid
- zoals valpreventie - en acties tegen
vereenzaming. Naast de samenwerking met
thuiszorgdiensten en zorgpartners bieden we
zelf zorg via een tweewekelijkse poetsdienst
voor 65-plussers, het seniorenrestaurant, de
mindermobielencentrale, de vrijwilligerswerking
en twintig serviceflats.

3. Modernisering van het Woonzorgcentrum in het
Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud
Jong en oud zijn welkom in een prachtig park.
Het woonzorgcentrum voor 59 bewoners dateert
van de ‘80. Ondertussen zijn de zorgbehoeften
erg veranderd. Zo investeerden we in 2013 in een
extra leefgroep voor de meest zorgbehoevenden.
Met een modern gebouw willen we lagere
onderhoudskosten combineren met nieuwe
erkenningseisen, meer ruimte en comfort. Via een
studie onderzoeken we of de vereiste oppervlakte in
te passen is, met respect voor de erfgoedwaarden
van de beschermde site Scheldevelde: naast de
uitbreiding met vier kamers voor kortverblijf,
gaan we de haalbaarheid na van een polyvalente
zaal (onder andere voor kaartnamiddagen) en
van assistentiewoningen voor senioren.
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4. Sterke sociale dienstverlening afgestemd op
noden, als wettelijke taak
Na sociaal onderzoek begeleiden maatschappelijk
werkers
inwoners
met
tegenslag
via
tewerkstelling,
(budget)begeleiding
of
tijdelijke steun, om hun leven opnieuw in handen
te nemen. Het OCMW gaat actief op zoek naar
eigenaars die hun woning wensen te verhuren
aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) omdat
dit hen tal van voordelen biedt.

6. Gezond financieel beheer door optimalisatie van
inkomsten en uitgaven, personeel, patrimonium
en moderne technologie
Het bestuur wil ambitieuze plannen realiseren,
terwijl de gemeentelijke bijdrage beperkt wordt.
De dienstverlening wordt echter niet afgebouwd.
Daarom moet het OCMW tegelijk besparen én
investeren in een optimale werking.

5. Inwoners gericht informeren via positieve en
laagdrempelige communicatie
Het OCMW zet in op meer communicatie over de
actieve werking. Persoonlijk contact is belangrijk,
onder meer via huisbezoeken aan 80-plussers
en het Sociaal Huis als aanspreekpunt. Zo
stonden we in 2013 voor het eerst met een
infostand op de braderie met het aanbod voor
senioren. We komen graag tot bij u.
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Met dank aan Fotoclub De Spiegel voor een groot deel van het beeldmateriaal.
Schets nieuwe bib door Van Wassenhove Architecten Burg. Venn. o.v.v. bvba.
Foto spelende kinderen door Gert-Jan Vanhoorde.

www.depinte.be

Agenda maart - april 2014

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer
ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door via
communicatie@depinte.be.
za. 1/3, Openstelling Museum
za. 5/4 Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
za. 1/3

di. 4/3

‘My Groovy Sisters’ (jazz, swing,
blues en popklassiekers)
om 20 uur - OCP - € 15 (ADK) /
€ 12 (VVK) / € 10 (-25 j.)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
Start lessenreeks Start to Run
voor 55-plussers | zie pag. 25
van 14.30 tot 15.30 uur Sportpark Moerkensheide - € 25
- inschrijven voor 1/3
Atletiek De Pinte i.s.m. Sportdienst
starttorun@atletiekdepinte.be

di. 11/3

Vrouwenpraatcafé: Goede
gewoonten voor Lichaam en
Geest door diëtiste M. Callebaut
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

wo.
12/3,
26/3,
2/4,
23/4

Naaicursus
om 19.30 uur - zaal Boldershof,
Dorp Zevergem - € 20 (leden) /
€ 30
KVLV Zevergem
Magda Rombaut
rombautmagda@hotmail.com

do.
13/3

Bloemschikken
om 19.30 uur - zaal Boldershof,
Dorp Zevergem - € 5 (leden) /
€ 8 - inschrijven nodig
KVLV Zevergem
Linda Botterman: 0495 41 53 83

Vastenavond - zangavond
om 20 uur - refter Vrije
Basisschool Zevergem - € 5
Suverlike, KVLV en Oudercomité
VBS
daniel.vanrysselberghe@pandora.be
wo. 5/3

vr. 7/3

zo. 9/3

di.
11/3,
za.
15/3,
22/3,
29/3

‘Belgium got skills’-dag
(techniektraining voor
voetballers van 6 t.e.m. 15 jaar)
de hele dag - Moerkensheide,
Nieuwstraat – € 40
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Start kookcursus voor mannen
om 19 uur - Bondslokaal - € 75 /
€ 80
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 0473 22 21 95
De Pinte - E. Houtem (1ste elftal)
om 15 uur – Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Start cursus mossen en
lichenen (theorie in Melle en drie
praktijklessen)
19.30 tot 22.30 uur (theorie),
praktijk van 9 tot 12 uur - € 20
(leden) / € 25
Natuur.Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85

vr. 14/3

Opening Kringwinkel Nazareth

| zie pag. 13

van 10 tot 18 uur - ’s Gravenstraat
134 / Nazareth
Ateljee - De Kringwinkel
www.uwkringwinkel.be
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
De Pinte - Gavere/Asper
(2de reserven B)
om 20 uur - Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Intergildenkaartavond - bieden
om 20 uur - De Veldblomme
Landelijke Gilde Z-DP
Johan Botterman: 09 385 68 70

vr. 14/3

Voordracht: Olijven, foto’s,
filmpje en degustatie van
olijfoliën door Dirk DemuynckAntico Sapore
19.30 tot 21.30 uur - CC De
Zwaan / Nazareth - € 5 (leden) /
€ 7 - inschrijven verplicht
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97

zo.
16/3

Mountainbiketocht
9 tot 12 uur - OCP - gratis
Landelijke Gilde Z-DP
Johan Botterman: 09 385 68 70

ma.
17/3

Start lessenreeks Start to Run
voor 18-plussers | zie pag. 25
van 18.30 tot 19.30 uur Sportpark Moerkensheide - € 25
- inschrijven voor 14/3
Atletiek De Pinte i.s.m. Sportdienst
starttorun@atletiekdepinte.be

di. 18/3

‘Christenen en hun keuzes
vandaag’: Piet Raes (filosoof)
over ‘Het geloof als savoirvivre: Hoe christenen met hun
leven getuigen van hun geloof’
om 20 uur - kerk De Pinte
Werkgroep Geloofgesprekken
DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
www.parochiedepintezevergem.be

wo.
19/3

Crea: sjaals in de knoop
om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 5 (leden) / € 8
9
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck: 0478 20 67 73

do.
20/3

EP Voorstelling Binti | zie pag. 22
Kasteel Viteux
Stagebl!nd
www.stageblind.be

vr.
21/3,
za.
22/3,
vr. 28/3,
za. 29/3

Toneelvoorstelling
‘De Goede Dokter’

vr. 21/3

Uilentocht
van 19.30 tot 22.30 uur - kerk
Zevergem - gratis
Natuur.Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

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

| zie pag. 21

Teater 2000
om 20 uur - OCP - € 9
0471 60 88 47

za.
22/3

ROCK-4-RIBS - ribbetjes à
volonté (vanaf 18 uur) met
sport en spel voor volwassenen
vanaf 14.30 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - € 15 / € 10
(-12 jaar)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

vr. 28/3

za.
29/3 en
zo. 30/3

7de Kaas- en Wijnavond
Oudervereniging GBS De Pinte |

zie pag. 29

om 19.30 uur - refter
gemeenteschool - € 16
Oudervereniging GBS DP
www.ovgbsdepinte.be
zo.
23/3

za.
29/3

Noordzeetocht
van 6.45 tot 18 uur - Yachtdreef in
Gent - kostendelend samenrijden,
€ 60 per persoon (te storten
op BE72 0016 5979 7716 van
Vogelwerkgroep Gent+)
Natuur.Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
Sober maal | zie pag. 32
om 12 uur - kerk De Pinte - vrije
bijdrage
Werkgroep Broederlijk Delen
Ann Vandenbussche: 0478 75 17 28
De Pinte - Elene (1 elftal)
om 15 uur – Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
ste

di. 25/3

10

do.
27/3

Menschen in den Grooten
Oorlog | zie pag. 18
om 20 uur - kerk De Pinte - € 6
(leden) / € 8
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
Voordracht: Ecologisch
Beheer van Tuinen door Roger
Vandermaelen
om 19.30 uur - G.O. Racing
Mezzanine, Markt 20, Gavere € 1 (leden) / € 3
Velt Scheldevallei
Leen Wellens: 056 61 32 38

De Pinte - Voorde (2de reserven B)
om 20 uur – Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Boekenfeest | zie pag. 28
van 12 tot 18 uur op za. en van
11 tot 18 uur op zo. - sportzaal
VBS (ingang Polderdreef) - gratis
inkom
Vrije Basisschool DP
Delphine Vanhove: 0479 29 51 29
Tweedehandsbeurs
kindermateriaal | zie pag. 28
van 13.30 tot 16.30 uur ‘t Bommeltje
OCMW De Pinte
Dienst Opvanggezinnen:
09 242 93 40

zo. 6/4

Stadswandeling Gent en WO I

ma. 7/4

Bloedcollecte
OCP - van 17 tot 19.30 uur
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

vr. 11/4

De Pinte - Windeke (2de reserven B)
om 20 uur – Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Passieconcert | zie pag. 21
om 20 uur - kerk De Pinte - € 10
(VVK) / € 12
Vocaal Ensemble Seicento en de
Kleine Kantorij - 09 221 91 94

za.
12/4

wo. 2/4

Buitenspeeldag | zie pag. 26
Jeugddienst en
Sportdienst De Pinte
www.depinte.be
Voordracht: aanleg en
onderhoud van een
moestuin(tje)
om 20 uur - De Veldblomme - € 3
(niet-leden)
Landelijke Gilde Z-DP
Johan Botterman: 09 385 68 70
Bezoek tentoonstelling Lam
Gods
om 14 uur - Caermersklooster /
Gent - € 2
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15

zo.
13/4

di. 15/4

www.depinte.be

Lenteconcert

| zie pag. 21

om 20 uur - De Veldblomme - € 6
(VVK) / € 8
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
Stadsbezoek ‘Brussel, duizend
jaar stadsontwikkeling’

| zie pag. 19

55+: Kookdag		
Bondslokaal - € 25 / € 30
Piet Dhaenens: 0473 22 21 95

wo.
16/4

Voordracht: Goed slapen
en fit weer op door Georges
Pollentier
om 20 uur - De Veldblomme /
Zevergem - € 1 (leden) / € 3
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

za.
19/4

Opluisteren Paasmis
om 16.30 uur - kapel
Scheldevelde / De Pinte
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

om 20 uur - OCP - € 15 / € 12
Vrienden van de Kwango vzw
www.vriendenvandekwango.webs.com

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

om 20 uur op za., om 14.30 uur op
zo. - OCP - € 12
Celtic Spirit Dancers
Reservatie: 0496 13 16 09

55+ namiddag - koffietafel
Gildenhuis De Pinte
Landelijke Gilde Z-DP
Johan Botterman: 09 385 68 70

| zie pag. 33

Netwerkavond middenstand De
Pinte | zie pag. 11
om 20 uur - raadzaal - inschrijven
nodig
LEM-raad
Joni Van de Velde 09 280 80 67

Dansspektakel Celtic Fever

| zie pag. 20

rond 8 uur: trein De Pinte-Brussel
- € 55 (middagmaal) - inschrijven
tegen 31/3
Davidsfonds DP-Z
Machteld Vander Beke: 09 282 55 10

Infotainment met Lies Lefever

do.
27/3

| zie pag. 20

om 10 uur - ingang voormalig
postgebouw Korenmarkt Gent € 4 / € 5 euro - inschrijven voor 23/3
Pasar
Eric De Dapper: 09 282 60 12

za.
12/4,
zo. 13/4

di. 1/4

za. 5/4

Stamquiz | zie pag. 30
Scouts en Gidsen De PinteNazareth
stamquizdepinte@gmail.com

Voorjaarsontmoeting met
Benjamin Nicasens (Vlaamse en
anderstalige liedjes)
van 14.30 tot 17 uur - OCP - € 5
Ziekenzorg CM: 09 282 36 94

Bloedcollecte
OCP - van 17 tot 19.30 uur
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

vr. 4/4

za. 5/4

za.
19/4

Stagebl!nd @ OCP De Pinte
OCP
Stagebl!nd
www.stageblind.be

De Pinte - KVV Ardennen
(2de reserven B)
om 20 uur - Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo.
20/4

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

Quiz | zie pag. 29
om 20 uur - refter GBS - € 3 p.p.
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool
katrien.waldeyer@hotmail.com

| zie pag. 22

De Pinte - Machelen (1ste elftal)
om 15 uur - Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
di. 22/4 Start2 bike
tot midden september - om 19 uur
- vertrek: kerk Zevergem
Landelijke Gilde Z-DP
Johan Botterman: 09 385 68 70
do.
24/4

Vormingsavond: ‘De
kindvriendelijke architect’
om 20 uur - Bondslokaal - gratis
/€2
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 25/4 Start Week van de
Amateurkunsten (WAK): ‘De
Groote Kunst’ | zie pag. 16
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

vr. 25/4

vr.
25/4,
2/5,
9/5

Cursus digitale fotografie
om 20 uur - Bondslokaal - € 25 /
€ 30
Gezinsbond DP
verhenne.geert@gmail.com

vr.
25/4,
za. 26/4

Italian weekend

za.
26/4

zo.
27/7

Vlaamse Ardennendag: Trefdag
voor alle gezinnen met een hart
voor de natuur
om 14 uur - Helix / Grimminge
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15

| zie pag. 30

Scouts en Gidsen DP
jin@scoutsengidsendepinte.be

di. 29/4

Voordracht ‘Alles over kruiden’
met proevertjes door Marianne
Volckaert
om 20 uur – lokaal Gezinsbond,
Jeugdwegel 3 - € 5 / gratis (leden)
Markant De Pinte SDW
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

wo.
30/4

Volta: verschillende muzikale
optredens
vanaf 20 uur - Vooruit / Gent
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15

Garageverkoop

| zie pag. 19

van 10 tot 17 uur - De Pinte
Lieve Deneef: 09 282 91 79

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

Erfgoeddag: Kapelletjes in De
Pinte en Zevergem | zie pag. 16
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/erfgoeddag.aspx

Leven & Wonen
Oproep vrijwilligers voor verkiezingen 2014
Op zondag 25 mei 2014 gaat de Belgische bevolking naar de stembus voor de gelijktijdige verkiezingen (federaal, Vlaams en Europees). De Pinte doet een warme oproep aan de vele enthousiaste
inwoners, om de stembureaus en de telbureaus te bevrouwen / te bemannen.
Interesse om uw steentje bij te dragen?
Bezorg ons uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en vermeld in welk soort bureau u het
liefst ingeschakeld wordt: een stembureau in de voormiddag of een telbureau in de namiddag. Het
gemeentebestuur zorgt voor catering en de nodige informatie.
Info: rita.contreras@depinte.be, tel. 09 280 80 92

Installatie adviesraad voor lokale economie en middenstand
Uitnodiging middenstanders voor netwerkavond

Op 19 december 2013 werd de adviesraad voor lokale economie en middenstand, afgekort LEMraad, officieel geïnstalleerd. Deze adviesraad is opgericht op voorstel van het gemeentebestuur.
Deze nieuwe en onafhankelijke adviesraad beoogt de versterking van de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in De Pinte-Zevergem. Dit door het behartigen van de belangen
van de lokale middenstand, ondernemers en de lokale economie, het stimuleren van samenwerking
en overleg en het uitbrengen van onafhankelijk advies aangaande initiatieven die een belangrijke
weerslag hebben op de lokale economie en middenstand in De Pinte.
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Netwerkavond
Om de lokale economie en middenstanders beter te leren kennen, organiseren de leden van de
LEM-raad in samenwerking met het gemeentebestuur, een ‘netwerkontmoeting’ onder het motto
‘Ken je buren uit de lokale economie en middenstand van De Pinte’.
Deze netwerkavond met voorinschrijving vindt plaats op donderdag 27 maart 2014 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte. Wenst u een uitnodiging te ontvangen om deze
bijeenkomst bij te wonen? Stuur vandaag nog uw gegevens door aan mevrouw Joni Van de Velde
(e-mail: joni.vandevelde@depinte.be).

vlnr: Filip De Clercq - voorzitter, Joni Van de Velde - secretaris, Freddy Van hoe - penningmeester,
Catherine Coelis, Patrick Landuyt, Mark Van Neste - schepen lokale economie en middenstand,
Benedicte Van Heule, Barbara Thiron, Mark Balcaen - ondervoorzitter, Guy Maes

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
12

Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.
Fout openingsuren recyclagepark
Dinsdag open tot 17 uur, niet tot 18 uur zoals foutief vermeld op de Ophaalkalender.
De zomeruurregeling is enkel geldig op maandag en donderdag.
Openingsuren
maandag
13 - 17 uur (zomeruurregeling*: 13 - 18 uur)
dinsdag
9 - 17 uur		
woensdag
13 - 17 uur
donderdag
13 - 17 uur (zomeruurregeling*: 13 - 18 uur)
zaterdag
9 - 17 uur
* zomeruurregeling: van 30 maart tot en met 26 oktober 2014
Opgelet: Registreer u ten laatste een kwartier voor sluitingstijd.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat (13,5 euro*), compostbak (27 euro*) of wormenbak
(10 euro*) uit gerecycleerde kunststof? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be).
* levering aan huis inbegrepen, een beluchtingsstok kost 2 euro

www.depinte.be

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

Textielinzameling
Op dinsdag 25 maart wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 14 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat; op zaterdag 15 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van
het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2014 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Ateljee opent een nieuwe kringwinkel in Nazareth!
Op vrijdag 14 maart 2014 opent sociale werkplaats Ateljee een nieuwe Kringwinkel in Nazareth. Je
kunt er gezellig snuisteren op zoek naar je favoriete kringding.
Wie kringt, die wint
De Kringwinkel is meer dan zomaar een tweedehandswinkel.
Ateljee stelt mensen tewerk met verminderde kansen op de arbeidsmarkt
in projecten zoals De Kringwinkel, de sociale restaurants, het mobiliteitsproject trans-fair …
Wist je dat mensen die het financieel moeilijk hebben korting kunnen krijgen in De Kringwinkel? Deze korting wordt toegekend in samenwerking
met het OCMW.
En natuurlijk zorgt De Kringwinkel ervoor dat goederen een tweede leven
krijgen en niet op de afvalberg belanden.
Kopen in De Kringwinkel of goederen schenken … Iedereen heeft er baat bij.
Gooi bruikbare spullen niet weg!
Bruikbare spullen (meubelen, boeken, huisraad, speelgoed, kledij …) die je niet meer nodig hebt, kan je
naar De Kringwinkel brengen … Binnenkort dus ook in
Nazareth.
Je kunt ze ook gratis laten ophalen aan huis. Bel
09 224 07 15 of e-mail info@uwkringwinkel.be. Elektrische toestellen mogen zelfs defect zijn!
De Kringwinkel Nazareth
Open vanaf 14 maart 2014, van maandag tot en met
vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot
17 uur.
Adres: ’s Gravenstraat 134, 9810 Nazareth
Ateljee heeft ook nog vijf Kringwinkels in Gent, een in
Evergem en een in Deinze.
Alle info op: www.uwkringwinkel.be
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Hakselen voorjaar 2014: vanaf 3 maart tot en met 15 april
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen te
worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Wenst u van de hakseldienst gebruik te maken? Geef uw adres door en of u het hakselhout al dan
niet wenst, aan koen.debleeckere@depinte.be.

Gemeentelijke subsidiereglementen
Eind 2013 werd een aantal subsidiereglementen stopgezet. De
gemeente investeert echter nog steeds in andere duurzame en milieuvriendelijke maatregelen.
Voor volgende zaken kunt u nog een gemeentelijke subsidie aanvragen:
duurzaam bouwadvies
natuurverven
duurzaam hout
herbruikbare luiers
kleine landschapselementen
U vindt alle informatie hieromtrent op www.depinte.be.
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Bij Eandis kunt u terecht voor energiebesparende maatregelen:
condensatieketel voor beschermde klanten
© Stefan Vanthuyne, Bond Beter Leefmilieu
warmtepomp
dak- en zolderisolatie
zonneboiler
vloer- en kelderisolatie
energieprestatiepeil
muurisolatie of hoogrendementsglas of beide (combinatiepremie)
sociale dakisolatie

Gemeentelijk bomenbeheerplan
Straat- en laanbomen zijn de basis van het openbaar groen in een gemeente als De Pinte.
In samenwerking met de Hogeschool Gent, afdeling Melle, Agro- en Biotechnologie wordt een inventarisatie opgemaakt van alle bomen op het openbaar domein. Voor De Pinte werd dit de laatste twee
jaar uitgevoerd, de bomen in Zevergem komen dit jaar aan bod.
Het plan heeft als doel om per boom individueel een beheer voorop te stellen. Zowel het behouden
als het uitbreiden van het huidig bomenbestand zijn het hoofddoel van het bomenplan.
Door het opstellen van een bomenplan komt er een overzicht voor de benodigde werkzaamheden,
capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit voor een lange
termijn.
De meeste bomen hebben een beperkte leeftijdsgrens. Uit het plan blijkt dat er op enkele plaatsen te
oude bomen staan. Het is dan ook noodzakelijk om regelmatig oude boombestanden te vervangen
door jonge frisse bomen.
Dankzij het beheerplan is er een basis voor een gestructureerd beheer voor de komende twintig jaar.

www.depinte.be

Oproep gemeentelijke Milieu- en Natuurraad
De gemeentelijke MINA-raad bestaat uit raadgevende leden en stemgerechtigden. De groep stemgerechtigden bestaat uit afgevaardigden van de representatieve verenigingen, van de scholen, een
afgevaardigde van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Zowel aan inwoners als verenigingen doen we een oproep
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid in onze
gemeente, kan zich melden via een brief of e-mail aan Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98. Vrouwen worden
extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Zwerfkattenactie
De gemeente voert al ongeveer tien jaar een campagne om zwerfkatten
in aantal te laten dalen en een gezondere populatie te krijgen.
Hiervoor worden de zwerfkatten gevangen en bij de veearts ondergaan
ze een sterilisatie of castratie. Ook worden de katten getest op ziektes.
De behandelde katten worden opnieuw losgelaten op de plaats waar ze
worden gevangen.
Deze actie werpt zijn vruchten af want het aantal meldingen van zwerfkatten is enorm gedaald. Daarom zal vanaf dit jaar de actie slechts tweemaal
per jaar (in februari en september) georganiseerd worden.
Een dergelijke campagne heeft natuurlijk alleen maar zin als ook de
inwoners met huiskatten hun verantwoordelijkheid opnemen. Hierbij dus ook een oproep om uw
huiskatten te laten steriliseren of castreren.
Meldingen van zwerfkatten mogen verzonden worden naar mariska.samyn@depinte.be.

Earth Hour 2014
Doe het licht uit!

Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne van
WWF tegen de klimaatverandering. De bevolking, bedrijven én de
overheid zullen op 29 maart 2014 een uur lang alle lichten doven
om hun steun te betuigen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Een heel krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat
mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken!
De Pinte zal de klemtoonverlichting doven en roept bewoners en middenstanders op om deze actie
mee te ondersteunen!
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Als inwoner van onze gemeente kunt u helpen door op zaterdag 29 maart zoveel mogelijk oprit-,
tuin- én binnenverlichting te doven. Middenstanders kunnen een steentje bijdragen door ook hun
etalage- en reclameverlichting te doven.
Wanneer: zaterdag 29 maart 2014 tussen 20.30 en 21.30 uur

Cultuur & Vrije tijd
Infofolder Vrije Tijd: een nieuw initiatief!
In het verleden werd alle info over activiteiten van de verschillende gemeentelijke diensten (sport,
cultuur, jeugd, en bib) via aparte folders aangekondigd. Om deze info te stroomlijnen wordt een
nieuw initiatief genomen: de infofolder Vrije Tijd.
Hierin zullen op een overzichtelijke manier alle activiteiten aangekondigd worden die tijdens de
maanden juni tot en met september 2014 door de dienst Vrije Tijd georganiseerd worden (waaronder ook de sportkampen voor de jeugd) met daarbij alle nuttige info over hoe er ingeschreven of
deelgenomen kan worden.
Deze infofolder zal rond 1 mei in alle bussen van de gemeente verdeeld worden.

Erfgoeddag: zondag 27 april 2014
De Pinte en Zevergem tellen samen een tiental kapelletjes.
Heel wat van die kapellen zijn voor vele Pintenaars een referentiepunt in het straatbeeld maar de ontstaansgeschiedenis
ervan is niet - of onvoldoende - gekend. Op Erfgoeddag kan
je deelnemen aan een tocht die je langs de gekende en
minder bekende kapelletjes leidt. Bovendien presenteert de  
gemeente die dag de publicatie ‘Kapelletjes in De Pinte en
Zevergem’, met daarin verhalen, anekdotes, foto’s …
Meer informatie vind je op www.depinte.be/erfgoeddag.aspx.
Op de foto zie je de kapel ‘Onze Lieve Vrouw van Vrede’ (aan
het kruispunt met Twee Dreven en de Keistraat), in 1883 gebouwd door de toenmalige gemeentesecretaris Isidoor Van
Kerrebroeck. Hij liet deze bouwen om genezing te bekomen voor zijn zieke vrouw.

Denk groots, doe mee met de WAK!
Van 25 april tot en met 4 mei zetten we in De Pinte opnieuw tien dagen extra spots op amateurkunsten en we zien het GROOT!
Het thema van de Week van de Amateurkunsten (WAK) 2014
is ‘De Groote Kunst’. Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe
reflecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens ‘waarin is kunst
groots’, ‘kunst met een grote en een kleine K’, letterlijk grote kunst
…
Het programma van de WAK kom je vanaf 14 april te weten via
een huis-aan-huis flyer, www.depinte.be en onze Facebookpagina.
Doe mee met de WAK en voel je (even) groots!
Initiatieven van individuele amateurkunstenaars kunnen uiteraard
ook in het WAK-programma opgenomen worden. Graag een
seintje aan de cultuurbeleidscoördinator voor 9 maart,
cultuurbeleid@depinte.be, 09 280 98 50.

Laat je vrijwillig(ers) verzekeren

16

In De Pinte en Zevergem zijn er dagelijks verschillende vrijwilligers actief
die zich belangeloos inzetten. Vrijwilligerswerk is echter niet altijd zonder
risico’s.
Als vereniging of organisator van activiteiten kan je een gratis verzekering
afsluiten voor je vrijwilligers. De verzekering, aangeboden door het provinciebestuur, dekt 100 vrijwilligersdagen die een erkende vrijwilligersorganisatie
naar eigen goeddunken kan gebruiken. Een ‘vrijwilligersdag’ is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is.
Bijvoorbeeld: een wijkcomité gebruikt de 100 vrijwilligersdagen om de
vrijwilligers te verzekeren tijdens het jaarlijks nieuwjaarsaperitief (50 vrijwilligers) en de jaarlijkse
wijkbarbecue (50 vrijwilligers).
Organiseer je in De Pinte of Zevergem een activiteit waarbij je een beroep doet op vrijwilligers? Laat
ze dan gratis verzekeren!
Meer info via vrijwilliger@depinte.be of telefonisch 09 280 98 50 (Degenhard De Smet).  

Dien uw cultureel erfgoedproject in!
De Erfgoedcel van het Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) doet tweemaal
per jaar een oproep aan verenigingen, scholen, buurtcomités, personen … uit
Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte om een project in te
dienen op het vlak van cultureel erfgoed. Wanneer uw project wordt goedgekeurd, is
een financiële ondersteuning tot 60 % van de kosten mogelijk, maar met een maximum van 2 500 euro. Een kleine tentoonstelling, digitaliseringsactie, brochure
of boek bijvoorbeeld zijn zeker mogelijk.

www.depinte.be

De huidige oproep wordt afgerond op 15 mei 2014. Heb je een idee of vraag, neem dan zeker
contact op met de cultuurbeleidscoördinator (cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50). Hij zet je
verder op weg.
Wat is cultureel erfgoed precies?
Het gaat om elementen die men wil overdragen aan de volgende generaties. Roerend erfgoed
is al het erfgoed dat verplaatsbaar is: schilderijen, juwelen, beelden, relikwieën, munten, zegels,
meubels, tapijten, boeken, foto’s, films, muziekinstrumenten, literatuur, documenten … Dat roerend
erfgoed wordt onder andere bewaard in musea en archiefinstellingen, maar ook bij particulieren
als verzamelobject of erfstuk. Immaterieel erfgoed is dan weer het niet-tastbare: rituelen, verhalen,
stoeten, gebruiken, recepten, feesten, talen, rites, ambachten, technieken, overtuigingen, liederen,
podiumkunsten, sporten en spelen …
Iedere aanvrager krijgt een vaste contactpersoon bij de Erfgoedcel die gedurende de hele procedure
zorgt voor advies en begeleiding. De projecten worden eerst besproken door een intergemeentelijke
reflectiegroep cultureel erfgoed en goedgekeurd door de raad van bestuur van POLS.
Veel succes!

Drie Pintenaren aan boord van De Kogge

© Onroerend Erfgoed, Kris Vandevorst

De Kogge is een middeleeuws schip. Een vondst van Europees belang. Onderzoekers van Onroerend Erfgoed ontrafelen met plezier het verleden van dit schip. Een heel conservatietraject werd op
poten gezet. Dit project telt maar liefst drie Pintenaren, projectleider Tom Lenaerts incluis. Reden
genoeg om deze dorpsgenoten even aan de tand te voelen.
Hoe is dit project tot stand gekomen, en wat betekent het voor erfgoed in Vlaanderen?
In 2000 (en in 2002 een fragment van een ander gelijkaardig schip) werd bij de graafwerken voor
het maken van het Deurganckdok een scheepswrak gevonden onder zeven meter sediment. Uit
scheepsarcheologisch en dendrochronologisch onderzoek bleek het te gaan om een schip dat
gebouwd werd in de winter/lente van 1325-1326. Schepen werden vervaardigd van hout en daar17
om blijven deze niet zo gemakkelijk bewaard. “Door de goede bewaring (onder de waterspiegel) is
Doel 1 (zo heet het wrak met de officiële wetenschappelijke benaming) een uitzonderlijke vondst.”,
zo vertelt Tom Lenaerts
Van andere artefacten uit die tijd (kerken, huizen, officiële gebouwen) hebben we nog getuigen in
onze steden. Van schepen blijft vrijwel niets over. Toch zijn deze schepen verantwoordelijk voor de
economische welvaart van onze regio. De steden toen zijn, dankzij handel en economische groei,
zelfstandiger geworden, een voorbode van de burgerlijke maatschappij waarvan wij nu kunnen genieten.
Vlaanderen (en met uitbreiding West-Europa) heeft dankzij deze schepen enorme vooruitgang gekend … maar toch wisten wij niets over deze schepen. Een uitzonderlijke vondst zoals Doel 1 is
dan ook een uitgelezen kans om meer te weten over ons Europees verleden. “Dat is ook de reden
waarom op internationale wetenschappelijke fora zo uitgekeken wordt naar de resultaten van ons
onderzoek.”, vult Tom Lenaerts aan.
Een scheepsarcheologisch project zoals De Kogge is een interdisciplinair onderzoek. Het behelst
onderzoek naar de scheepsarcheologie, de contextuele geschiedenis, maar evenzeer dendrochronologie (waarbij naar de leeftijd en herkomst van de houten onderdelen gekeken wordt), de
samenstelling van het breeuwsel (waarmee de kieren tussen de planken werden gedicht) werd aandachtig onderzocht: pollen, mos, teer vertellen ons meer over de techniek, scheepsbouwwerf en de
plaatsen waar het schip geweest is.
Het onderzoek was tegelijk ook een laboratorium met betrekking tot de publiekswerking. De Kogge
communiceert als een ‘living object’ via sociale media (blog, Facebook, Twitter). Voor scholen werd
een educatief lespakket samengesteld dat via Adobe Connect tot in de klassen gebracht werd.

Wie zijn de medewerkers uit De Pinte en wat zijn hun taken?
“In het totaal hebben zo’n vijftien mensen aan het onderzoek gewerkt.”, zegt Johanna Vanmassenhove. “Vijftien mensen met een verschillende herkomst, maar opvallend: drie mensen die net als ik
in De Pinte wonen.”
Tom Lenaerts is projectleider en stond in voor de opbouw van de onderzoeksprocessen, de wetenschappelijke methodologie en samen met de scheepsarcheoloog ook voor het onderzoek van de
scheepsonderdelen.
Johan Van Laecke is als landmeter topograaf beslagen met meetinstrumenten. Hij licht toe: “Ik
was verantwoordelijk voor het systeem waarmee de opmetingen gedaan werden: het zogenaamde  
FRAUG systeem, waarbij met behulp van een hoogtechnologische meetarm en aangepaste software
driedimensionale opmetingen worden gemaakt, wat mogelijk is met een nauwkeurigheid van enkele
duizendsten van een millimeter.” Op basis van die opmetingen zijn we in staat een wetenschappelijk
schaalmodel te vervaardigen op schaal 1:10. Op die manier kan de scheepsbouwkundige technieken uit de late middeleeuwen bestudeerd worden. Omdat deze technologie nog maar enkele jaren
op punt staat, is het onderzoek van dit schip één van ’s werelds meest vooruitstrevende archeologische projecten.
Johanna Vanmassenhove zorgde met haar technische kennis voor ondersteuning bij het intekenen
van de houten onderdelen.
Wat zijn de volgende stappen in het project?
Inmiddels is het onderzoek afgelopen. Tom Lenaerts is blij te kunnen laten waten dat de minister
het publieksboek voorstelt op 27 februari 2014: ‘Het logboek van De Kogge, Middeleeuws schip
gestrand in ’t zand’. Een aantal deelonderzoeken werden afgewerkt, andere lopen nog door tot midden 2014.
Een aantal wetenschappelijk artikelen betreffende het onderzoek werden inmiddels gepubliceerd in
vooraanstaande internationale vakbladen (scientific journals) – andere artikelen zullen in de loop van
het jaar nog verschijnen.
De conservatiebehandeling werd inmiddels bepaald na een uitgebreid vooronderzoek. Momenteel
bevindt het hout zich in een conservatieruimte in een oud havengebouw en werd het conservatieproces opgestart.
In de loop van het jaar worden verscheidene lezingen gegeven over het project.
Het publieksboek verschijnt bij het Davidsfonds en zal te koop zijn in de handel.
Meer weten?
Zie www.kogge.be, Twitter en Facebook.

Menschen in den Grooten Oorlog
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Nacht van de geschiedenis

Woord: Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer
Zang en piano: Arnold Sercu
Dinsdag 25 maart 2014
Kerk De Pinte, 20.00 uur
Toegang: 8 euro voor niet-leden, 6 euro voor leden, gratis voor
houders culturele kaart
‘Menschen ... uit den Grooten Oorlog’ brengt behalve het verhaal van wie gewond werd of sneuvelde, vooral dat van iedereen die moest omgaan met verdriet en gemis. Ontwrichte levensverhalen
worden bij mondjesmaat vrijgegeven in het stuk. Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer kruipen in de
huid van tal van personages uit de Eerste Wereldoorlog: de brancardier, de soldaat, de aalmoezenier, de verpleegster, de herbergierster …
Arnold Sercu begeleidt de tekst muzikaal ofwel zingen de acteurs samen zoals het soldatenlied ‘It’s
a long way to Tipperary’ over het verlangen naar huis.
“Weet ge, als ge op de vlucht zijt, zijt ge niemand meer”, een zin uit het verhaal die blijft natrillen.
Dit is helaas het trieste lot dat vele mensen op de vlucht voor zinloos geweld, voor armoede ... ook
vandaag nog is beschoren.
Een verhaal over het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog, niet over de grote militaire
gebeurtenissen.
Organisatie: Davidsfonds De Pinte-Zevergem, Bart Laureys: 09 282 68 43

www.depinte.be

Stadsbezoek ‘Brussel, duizend jaar stadsontwikkeling’
Zondag 13 april 2014

Als afsluiting van de themareeks over Brussel organiseert Davidsfonds De Pinte-Zevergem een bezoek aan Brussel op zondag 13 april 2014. We nemen de trein in De Pinte rond 8 uur. De gids wacht
ons dan op in het centraal station om 9.15 uur voor een stadswandeling.
Het middagmaal is inbegrepen in de prijs van 55 euro per persoon. Inschrijven tegen 31 maart 2014
bij Machteld Vander Beke, tel. 09 282 55 10 of machteld.vanderbeke@skynet.be.

Interesse in een garageverkoop in De Pinte?
Voor de vijfde maal wordt er een garageverkoop georganiseerd in
De Pinte op zaterdag 26 april 2014 van 10 tot 17 uur.
Hou ook een rommelmarkt vanuit uw eigen garage
Zet alle te verkopen spullen klaar aan uw deur, oprit of tuin en wacht
op eventuele kopers. Opgelet: het is op politiebevel verboden om
op de openbare weg te staan.
Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 11 april ten laatste! Uw inschrijving is
pas definitief als u uw bijdrage van 3 euro betaald hebt; gelieve hiervoor langs te komen (liefst in de
namiddag of ‘s avonds) bij:
Lieve Deneef, Van Eycklaan 28, tel. 09 282 91 79, lieve.deneef@telenet.be;
of Marie-Lou en Gilbert Vandamme, Van Eycklaan 19, tel. 09 282 43 64.
Midden april ontvangt u dan de richtlijnen over het verloop van de garageverkoop.
De inschrijvingsgelden worden uitsluitend gebruikt om de kosten te dekken. Een eventueel overschot wordt gestort op rekening van SBM Children’s Home, een weeshuis opgericht in Malindi,
Kenia, door één van onze eigen inwoners, Debbie Malfait.
Voor de ‘KOPERS’ – de dag zelf
Van 10 tot 17 uur kunt u bij de verschillende deelnemers terecht. Ongeveer een week voor de garageverkoop vindt u een deelnemerslijst en een stratenplan op www.depinte.be (Cultuur > UiT in
de Pinte). U kunt de lijst en het plan ook krijgen bij de organisatoren thuis of door te mailen naar
lieve.deneef@telenet.be.

Pintenaars schrijven
Heemkring Scheldeveld brengt haar 42e jaarboek uit met hierin twee Pintenaars aan het woord.
Het laatste kwarteeuw is de belangstelling voor de antroponymie en vooral de genealogie sterk toegenomen. Ook geografen hebben belangstelling voor dit onderwerp. Walter Vlassenbroeck richt
zijn aandacht op de herkomst, de ruimtelijke spreiding en de verbanden tussen naamgeving en geografie. De familienaamgeografie van De Pinte en Zevergem wordt onder de loep genomen.
Johan Van Twembeke geeft in een eerste deel een overzicht van de sierteelt in zowel De Pinte als
Zevergem. Een bedrijvigheid die het uitzicht en geschiedenis van onze gemeente hielp bepalen. In
het eerste deel overloopt de auteur de komst van deze bloeiende nijverheid van midden 19e eeuw
tot de jaren 1911.
Johan Van Twembeke brengt in dit Jaarboek de oorlogsherinneringen van Hugo Van Den Abeele
van 1945. Het is het laatste deeltje uit een reeks van vier waarbij de auteur de nota’s van Hugo Van
Den Abeele tussen 1939 en 1945 chronologisch rangschikte.
Info: Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42

Berichten van een levensfreak
Nieuwste boek van Koen Vlerick

Inhoud: Adam A. is een 52-jarige merkwaardige man die in een psychiatrisch centrum in Gent verblijft. In dit boek krijgen we een intieme inzage in zijn schrijven: e-mails aan zijn broer, meldingen uit
zijn schriften, brieven aan Angela …
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Een frappante, verrassende, bijzondere stem. Een ingrijpende
en extreme ode aan het leven. Zijn persoonlijke ‘berichten van
liefde en wereldvrede’ zijn hier samengebundeld.
Verkrijgbaar via e-mail aan koen.vlerick@telenet.be of via www.
shopmybook.com (A5-formaat, 148 pagina’s, 13 euro).
Koen Vlerick (Deinze, 1961) is schilder, schrijver en beeldend
kunstenaar. Dit boek is zijn negende uitgave. Zijn taal is vaak
emotioneel fel geladen en van rauwe toon. Hij schrijft onverbloemd, huid aan huid, met al wat leeft. Meer info en werk http://
koenvlerick.exto.nl/.

Stadswandeling: Gent en WO I
Zondag 6 april 2014

In 2014 wordt ook in de Arteveldestad de Groote Oorlog herdacht. Gent was tijdens de Eerste Wereldoorlog een etappestad, een bevoorradingsstad voor het front. Tijdens een wandeling langs de
oorlogsherinneringen in de stadskern vertelt stadsgids Guy Mortier - in schoon Gents - over de mobilisatie en het leven tijdens WO I. Zijn verhaal is gebaseerd op de dagboeken van zijn grootvader,
die als arts de wereldbrand meemaakte.
Organisatie:
Pasar De Pinte-Zevergem
Samenkomst: ingang voormalig Postgebouw, Korenmarkt, Gent, om 10 uur
Deelname: 	€ 4 (leden Pasar), € 5 (niet-leden), inschrijven vóór 23 maart via e-mail bij Eric De
Dapper, tel. 09 282 60 12, ericdedapper@skynet.be, en het bedrag storten op rekening BE87 8901 3402 1594 van Pasar De Pinte

Celtic Fever 2014
De dansgroep ‘Celtic Spirit Dancers’ uit De Pinte organiseert op zaterdag 12 en zondag 13 april
2014 voor de achtste maal het dansspektakel Celtic Fever. Een Keltische show met Ierse en Schotse
dansen. Zowel de gracieuze softshoesdansen als de spectaculaire hardshoes- en Highland-dansen
komen aan bod.
Met medewerking van Kurt Burgelman (Biezebaaze) en Flemisch Caledonian Pipes en Drums (Clan
McKenzie).
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Zaterdag 12 april 2014:
start van de show om 20
uur stipt (deuren open
vanaf 19.30 uur).
De show duurt ongeveer
drie uur, pauze inbegrepen.
Cultuurzaal OCP,
Polderbos 20, De Pinte
Op zondag 13 april
2014 is er, voorafgaand
aan de show, gelegenheid voor een Celtic
Lunch en een VIP-arrangement. Lunch vanaf 12
uur (in cafetaria OCP),
start van de show om
14.30 uur stipt (deuren
open vanaf 14 uur).
Inkom voor de show: 12 euro, combiticket lunch en show: 25 euro*, combiticket VIP-arrangement en
show: 35 euro* (*uitsluitend in voorverkoop tot 5 april 2014)
Reservatie (genummerde plaatsen), informatie en VIP-arrangement via secretariaat:
e-mail: celticspiritdancers@gmail.com;
telefonisch: 0496 13 16 09.
Bezoek onze websites: www.celticfever.be en www.celticspiritdancers.be.

www.depinte.be

Passieconcert op 29 maart
Van harte welkom op het passieconcert op
zaterdag 29 maart 2014 om 20 uur in de kerk
van De Pinte.
Op het programma staan werken die in de
renaissanceperiode gebruikelijk werden
gebracht tijdens de goede week, namelijk
Lamentaties van de profeet Jeremias van
Antoine Brumel (1460-1512) en Orlandus
Lassus (1532-1594) en Tenebrae Responsoria
van Tomas Luis de Victoria (1548-1611); dit
wordt afgewisseld met orgelwerken uit dezelfde periode.
Uitvoerders zijn het Vocaal Ensemble Seicento
onder leiding van Christophe Goedvriend, de
Kleine Kantorij onder leiding van Jan Verbrugge en Leon Bierens, orgel.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa en zijn te krijgen bij de koorleden van
Seicento, telefonisch te bestellen via 09 221 91 94 of via info@seicento.be; zie ook www.seicento.be.

Lenteconcert Harmonie van Zevergem
Naar jaarlijkse traditie verzorgt de Harmonie van Zevergem in de maand april een heerlijk lenteconcert. De
jeugdige groep muzikanten, onder de deskundige leiding
van Dominic Reynders, laat u genieten van een avontuurlijke en filmische avond.
Afspraak op zaterdag 12 april 2014 om 20 uur in De Veldblomme (Veldstraat 50, Zevergem)
Prijs: 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa
Kaarten zijn te krijgen in het lokaal Boldershof, Dorp 7 in Zevergem, via de muzikanten of via het
bestuur. Meer info kunt u raadplegen op www.harmoniezevergem.be. Hopelijk tot dan!
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet, tel. 09 385 48 03 en 0476 56 24 83, info@harmoniezevergem.be

Bericht aan de bevolking van (groot) Zevergem
Hebt u zin om muziek te spelen? Wilt u graag tot een leuke en dynamische vereniging behoren? Aarzel dan niet om deze jonge harmonie te vervoegen. Ze spelen een gevarieerd programma
en werken samen met andere verenigingen om telkens pareltjes van concerten af te leveren. De
partituren worden aangepast aan uw mogelijkheden en ze zoeken steeds naar leuke muziekwerken,
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zowel popdeuntjes als filmmuziek, maar ook leuke concertwerken!
De repetitie is telkens op maandagavond (20.15 tot 22.15 uur). De concerten volgen in april
(Lenteconcert), oktober (Koffieconcert) en december (Kerstconcert). Daarnaast zijn er zittende en
wandelconcerten op aanvraag.
Info: bel 09 385 48 03 of www.harmoniezevergem.be.
Harmonie van Zevergem, Dorp 7, 9840 Zevergem

‘De Goede Dokter’ door Teater 2000
Van Neil Simon in een regie van Ingrid Roets
Pareltjes van vertelkunst van de grootmeester uit de Russische literatuur worden samengebracht door de huidige komedieauteur bij uitstek
en dat geeft vonken.
Neil Simon kwam op het idee om negen korte verhalen van Tsjechov
in theatervorm te schrijven. De stukken hebben niets met elkaar te maken want ze zijn van allerlei aard. De enige rode draad die doorheen
‘De Goede Dokter’ loopt, is de schrijver Tsjechov zelf.
Tsjechov is blij u te ontmoeten. Hij vertelt u enkele fragmenten uit zijn
leven. Soms bent u de bron van inspiratie en fantaseert hij ter plekke
een kersvers verhaal. Tsjechov stapt nu en dan zijn eigen droomwereld
binnen en wordt één van zijn eigen personages.

Chris Afschrift, Filip Bauwens, Nadine Devigne, Magda Dewaegenaere, Sabine Labbeke, Steven
Lekens, Elke Lernout, Jozefien Naessens, Martin Peleman, Tonny Vanhaesebroeck, Elisa
Vanheertum, Saskia Vanlierde, Wesley Vanrossen, Wim Theunissen, Kurt De Meester en Eva
Verschueren zullen het beste van zichzelf geven op 21, 22, 28 en 29 maart 2014.
Alle voorstellingen vinden plaats in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), in Polderbos 20, De
Pinte. Reserveren kan online of telefonisch via het nummer 0471 60 88 47. Tickets kosten 9 euro.
Bezoek zeker ook de website www.teater2000.be!

Stagebl!nd
Stagebl!nd is een initiatief van drie vrienden,
gegroeid vanuit hun gezamenlijk engagement
in Jeugdhuis Impuls. Zij willen van het jeugdhuis een ‘cultuurhuis’ maken. Door live muziek
en performance betaalbaar aan te bieden, wil
Stagebl!nd cultuur bij jongeren stimuleren en
jonge lokale bands een eerste podiumervaring
bieden.
De eerste editie is al achter de rug. Op 19
oktober 2013 werd het podium van het OCP ingezongen door Roselien, bedanst door Soldier’s
Heart en bestormd door Wallace Vanborn!
Ook de volgende edities staan al vast:
20 maart 2014: EP Voorstelling Binti @ Viteux
Binti bestaat uit zes zingende zussen. Hadiel,
Yasmin, Amina, Rana, Sherien en Fedia Holail
zijn samen opgegroeid en hebben een passie voor muziek. Voor hun naam lieten ze zich
inspireren door hun Egyptische roots: Binti betekent in het Arabisch immers ‘mijn dochter’,
‘mijn meisje’. In een mum van tijd werd Binti
opgemerkt door Flip Kowlier, wat hen een toffe
samenwerking bezorgde. Ook bij Sioen vielen
ze in de smaak en Binti ging gretig in op het
voorstel om backings te doen op zijn nieuwste
plaat. In februari werden ze getipt door Lady
Linn op Studio Brussel voor de Nieuwe Lichting en veroverden ze een finaleplaats.
Donderdag 20 maart in Kasteel Viteux.
Tickets beschikbaar via www.stageblind.be of Facebook.

22

19 april 2014: Stagebl!nd @ OCP De Pinte
Noteer deze datum alvast in uw agenda want het wordt opnieuw groots!
Blijf op de hoogte via onze Facebook of hou onze website (www.stageblind.be) in de gaten!
De Stagebl!nd-ers, Thomas De Bie, Jean-François Cheyns, Simon Suys en hun medewerkers.

TK Olympia De Pinte: Turnshow
TK Olympia organiseert op zaterdag 3 mei om
18.30 uur en op zondag 4 mei om 15 uur haar
tweejaarlijkse turnshow in het OCP in De Pinte.
Dit groots opgezette spektakel is het hoogtepunt van een turnjaar en mag steeds rekenen
op een brede publieke belangstelling van ruim
1200 toeschouwers.
Kaarten voor de twee voorstellingen die plaatsvinden in het OCP, Polderbos 20, De Pinte zijn
verkrijgbaar vanaf 22 maart op
de vaste verkoopdagen in de
turnzaal.
Meer info vindt u op
www.tkodepinte.be.

www.depinte.be

Geboren in 1964?

Oproep 50-jarigencomité
Ook dit jaar is er een 50-jarigencomité gevormd met de bedoeling om de 50-jarigen met geboortejaar 1964 die in de gemeente wonen of er schoolgelopen hebben samen te brengen.
Het 50-jarigencomité 1964 bestaat uit Ann De Raeve (voorzitter), Ann Vigoureux, Wim Praet,
Chantal Depoorter, Trudo Dejonghe, Bart Laureys, Sylvie Degreve en Lieve Ectors.
Het comité werkt aan een ontspannende namiddagactiviteit, een receptie aangeboden door de gemeente en een gezellig samenzijn met een etentje en dans.
We doen een oproep naar de 50-jarigen met geboortejaar 1964 om zich kenbaar te maken. Het programma en de inschrijvingsformulieren kunnen dan later gericht verstuurd worden.
We zijn vooral op zoek naar de adressen van diegenen die in De Pinte schoolgelopen hebben en
hier nu niet meer wonen.
Contactpersonen: Bart Laureys, Abeelpark 8, De Pinte, tel. 09 282 68 43, laureys.b@telenet.be en
Lieve Goossens, Florastraat 59, De Pinte, tel. 0475 23 83 71, Lieve@Goossens-Ectors.be

Bibliotheek
Verhuis van de bibliotheek
Half mei sluiten we onze deuren om hopelijk enkele weken later onze nieuwe deuren te openen
in de Baron de Gieylaan 27.
Gedurende een drietal weken zullen al onze boeken,
dvd’s, strips en tijdschriften overgebracht worden en
een nieuwe plek krijgen in de nieuwe bibliotheek.
Ook het meubilair (oud en nieuw) zal geïnstalleerd
worden, samen met de zelfuitleenbalies en alle pc’s.
Meer details over de opening zullen terug te vinden
zijn in de volgende Infokrant, op de website en via
flyers.
Leners kunnen, indien ze dit wensen, vóór de sluitingsperiode meer boeken uitlenen, die dan ook
langer dan drie weken zullen mogen uitgeleend worden.
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Jeugdboekenweek: 15 tot 30 maart
Het thema van de jeugdboekenweek 2014 is ‘gevaar’. Elk kind dat tijdens
de jeugdboekenweek de bib bezoekt krijgt een mooie ballon mee.
Wegens tijdsgebrek en de op til staande verhuis van de bibliotheek organiseren we dit jaar geen jeugdboekenweekspel voor de scholen. Klassen die
gewoonlijk het spel kwamen spelen kunnen wel een vel met uitdrukbare,
ongure figuren van op de affiche komen ophalen in de bib om een eigen
schimmenspel te spelen.

CinéBib
Tot eind maart zijn er twintig CinéBib-dvd’s rond de Fantastische
film uit te lenen in de bib met onder andere ‘After Life’, ‘Another
Earth’, ‘Audition’, ‘2001: A Space Odyssey’, ‘Monsters’, ‘Mr. Nobody’, ‘The Fly’ …
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor één week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBibdisplay.

Dvd’s
Ook onze eigen collectie dvd’s werd uitgebreid met tal van nieuwe films:
‘Psycho’, ‘Rear window’, ‘Caesar must die’, ‘Toast’, ‘Forrest Gump’, ‘Four
weddings and a funeral’, ‘True Blood’, ‘Breaking Bad’, ‘Quiz me Quick’,
‘The Last Emperor’, ‘The Ides of March’, verschillende Bond-films, ‘Matilda’, ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, ‘Kulderzipken’, ‘Jungle Book’ en nog
veel meer. Kom ze ontdekken in de bib!
Deze dvd’s kunnen gratis voor drie weken uitgeleend worden met een
maximum van twee dvd’s per kaart.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

Sport
Sportkampen 2014
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Alle sportkampen in 2014 zullen georganiseerd worden in samenwerking met V-formation. Zowel
voor de kleuters als de kinderen van de lagere school vinden de kampen plaats gedurende volledige
dagen. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er wordt opvang voorzien vanaf
8 uur en tot 18 uur.
Paasvakantie: maandag 14 tot en met vrijdag 18 april 2014
Thema kleuters: ‘Kermis de kikker’
Thema lagere school: ‘In de jungle’
Zomer 2014
Kamp 1: Van maandag 30 juni tot en met vrijdag 6 juli 2014
Thema kleuters: ‘Ravot je rot’
Thema lagere school: ‘Omnisport’
Kamp 2: Van maandag 7 juli tot en met donderdag 10 juli 2014 (geen kamp op 11 juli)
Thema kleuters: ‘Bouwkamp’
Thema lagere school: ‘Belgische kampioenenweek’
Kamp 3: Van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Thema kleuters: ‘Bezige bijtjes’
Thema lagere school: ‘Circus star’
Kamp 4: Van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2014
Thema kleuters: ‘Cowboys en indianen’
Thema lagere school: ‘Giga-heldenweek’
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Herfst 2014: maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober 2014
Thema kleuters: ‘Piraat Ahoi’
Thema lagere school: ‘Christopher Columbus’
Kerst 2014: maandag 22 en dinsdag 23 december 2014
Thema kleuters: ‘Ruimtereis’
Thema lagere school: ‘ABC-kamp’
Nieuwe inschrijvingsprocedure
Vanaf de paasvakantie zal de inschrijvingsprocedure veranderen. De inschrijvingen zullen online
verlopen in plaats van telefonisch. Verdere gedetailleerde informatie omtrent de inschrijvingen zal
volgen in de folders die uitgedeeld zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze
kunnen ook worden aangevraagd via sportpromotie@depinte.be of zijn te raadplegen via de gemeentelijke website (www.depinte.be).

Start to Run - voor jong en oud
Je denkt al langer dat het dringend tijd wordt voor meer beweging, maar je komt er nog steeds niet aan toe? Geef jezelf een
nieuwe kans met een Start to Run ©!
Het concept is intussen bekend: ongeacht je leeftijd,
leer je op slechts tien weken een goede én gezonde
conditie opbouwen en kan je een afstand van vijf kilometer lopen.
De unieke werkwijze garandeert op de meest verantwoorde wijze om dit ambitieuze doel aan te pakken.
Onder begeleiding van een gekwalificeerd lesgever
en aan de hand van een specifiek programma, train
je naar eigen vermogen. En wees maar gerust, op het
einde van de lessenreeks ben ook jij perfect in staat die
vijf kilometer te lopen!
De deelnemers komen gedurende tien weken samen aan de Atletiekpiste van het Sportpark Moerkensheide. Voor de 55-plussers worden twaalf weken voorzien.
Deze lessenreeks wordt georganiseerd door Atletiek De Pinte met de steun van de gemeentelijke
Sportdienst. Voor 18-plussers vinden de sessies plaats op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Voor 55-plussers vinden de sessies plaats op dinsdagnamiddag van 14.30 tot 15.30 uur. Deze begeleide sessies worden verder aangevuld met trainingen die plaatsvinden op donderdagavond om
18.30 uur en zaterdagochtend om 8.30 uur. De deelnemers kunnen het te volgen schema ook op
eigen initiatief verder afwerken.
Vanaf maandag 17 maart: start lessenreeks voor 18-plussers.
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Vanaf dinsdag 4 maart: start nieuwe lessenreeks voor 55-plussers.
De kostprijs voor deze lessenreeks bedraagt 25 euro.
Voordelen van jouw deelname aan Start to Run® bij een atletiekvereniging van
de Vlaamse Atletiekliga:
deelnemers zijn verzekerd bij de Vlaamse Atletiekliga (www.val.be)
deelnemers ontvangen het officiële Start to Run® diploma
begeleiding door ervaren jogbegeleiders
tegemoetkoming bij uw ziekenfonds (raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds)
Inschrijven en betalen kan enkel via www.atletiekdepinte.be/start2run
Voor verdere info kan je terecht bij starttorun@atletiekdepinte.be
Let op: Inschrijven vóór 1 maart 2014 voor 55-plussers, vóór 14 maart 2014 voor 18-plussers.
Start opvolgsessie ‘vijf naar tien kilometer’ vanaf 2 juni 2014 op maandagavond.

Nieuw tennisseizoen 2014
De dagen zijn al een hele tijd langer en langer geworden en de lente komt
in zicht, zij het nog een beetje ver. En toch … Nu al begint het te kriebelen
en willen enthousiaste tennisspelers de openluchtvelden op. Waar kan je
beter terecht dan bij TKDP?

Het ‘duurste’ tarief laat toe wekelijks één uur tennis te spelen tegen ongeveer drie euro. Rekening
houdend met het feit dat je voorlopig nog altijd met minimaal twee moet zijn, sta je al vlug tegen anderhalve euro per uur te spelen! Jeugdspelers (tot achttien jaar) en seniores (vanaf 65 jaar) kunnen
die prijs nog eens bijna halveren!
Naar jaarlijkse gewoonte houdt Tennisclub De Pinte inschrijvingsdagen. Kom op 15, 16, 22 of 23
maart 2014 telkens van 10 tot 12.30 uur naar het clubhuis, Polderbos 3 in De Pinte.
Op dezelfde dagen verwacht TK De Pinte uiteraard ook zijn getrouwen voor de vernieuwing van hun
lidmaatschap.
BELANGRIJKE TIP: kom op de hiervoor vermelde dagen en spaar zo tien euro per lidmaatschap. Op de inschrijvingsdagen:
is Tennisschool De Pinte ook aanwezig (u verneemt er alles over lessen, stages ...)
kunt u ook inschrijven voor:
- een ‘vast uur’ op de overdekte terreinen in de winterperiode (1 oktober 2014 tot 31 maart 2015)
- recrea-tornooi, clubtornooi, dubbelslag …
Lid worden kan uiteraard ook nog achteraf: van april tot eind september, elke zaterdag van 11 tot 12
uur in het clubhuis.
Zie ook: www.tkdepinte.be en www.tsdp.be

Joggen in de ontluikende lente!
Na de werkuren nog even gaan joggen? De trage wegen in De Pinte
verkennen? Je nieuwsjaarsbelofte ‘beweging’ in de praktijk zetten?
Word lid van Joggingclub De Pinte!
Weer of geen weer. Lentezon, maartse bui of aprilse gril … Wie lid
is, krijgt een gratis loop-T-shirt en fluohesje van de club en is steeds
verzekerd bij het joggen, ook als je alleen loopt!
Elke dinsdagavond om 19.30 uur afspraak aan de parking van de
Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in kleine groepjes
en op eigen tempo.
NIEUW! Sinds kort loopt Joggingclub De Pinte niet alleen op dinsdagavond, maar ook op zondagochtend! Het parcours van onze loopomloop doorheen Scheldevelde dient hierbij
als basis. Afspraak elke zondagochtend om 9.30 uur aan de startzuil aan WZC
Scheldevelde
(Kasteellaan 41).
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Meer info? Kom langs op dinsdagavond, contacteer Geert Deconinck
(jcdepinte@gmail.com) of kijk op www.jcdepinte.be.

Jeugd
Buitenspeeldag 2014
Op woensdag 2 april 2014 vindt voor de zevende maal de Buitenspeeldag plaats in
Vlaanderen. Op die dag slaan de jeugddienst
en de sportdienst van De Pinte opnieuw de
handen in elkaar voor de organisatie van de
buitenspeeldag. Het is de bedoeling om zo veel
mogelijk kinderen en jongeren van De Pinte
buiten te laten spelen en sporten. Welke activiteiten er precies op het programma staan, zal je
later vernemen via www.depinte.be. Het belooft
alvast een leuke namiddag te worden op het domein Scheldevelde.

www.depinte.be

Speelpleinwerking Amigos Pasen 2014

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen alle kinderen van drie tot twaalf jaar opnieuw
terecht bij Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum van de kleuters telt én ze moeten
ook zindelijk zijn!
Van 7 tot en met 11 april zorgen de animatoren voor een week vol spel, avontuur en plezier.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Om de activiteiten goed te laten verlopen, vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd naar het
speelplein te brengen en ze niet vroegtijdig op te halen.
De opvang voor, tijdens en na de werking is gratis van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van
16.30 tot 17 uur. Voor de avondopvang van 17 tot 18 uur betaalt u 1 euro per kind per dag.
Waar?
Alle kinderen worden gebracht en afgehaald in de gemeentelijke basisschool, Polderbos 1. Na het
ochtendtoneeltje vertrekken de kleuters met hun begeleiders naar ’t Bommeltje. Daar hebben de
kleuters hun eigen lokalen en activiteiten.
De lagereschoolkinderen maken gebruik van de gemeentelijke basisschool en het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Om 16.30 uur komen de kleuters terug naar de gemeentelijke basisschool en kunnen ze daar afgehaald worden.
Prijs (per kind per halve dag)
Gezinnen met een kind:					
€ 3,00
Gezinnen met twee kinderen:				
€ 2,75
Gezinnen met drie kinderen:				
€ 2,50
Gezinnen met vier kinderen of meer 			
€ 2,00
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en de verzekering.
Kinderen van niet-inwoners ongeacht of ze in De Pinte naar school gaan of niet, zijn ook welkom op
het speelplein maar betalen het dubbele tarief.
Inschrijven?
Voor de speelpleinwerking in de paasvakantie zal de inschrijvingsprocedure veranderen. Er zal
de mogelijkheid zijn om online vooraf in te schrijven. Verdere gedetailleerde informatie omtrent de
inschrijvingen zal volgen in de folders die zullen worden verdeeld via de scholen in De Pinte en Zevergem. Voor andere geïnteresseerden leggen we een adressenlijst aan, zodat ook zij de nodige folders
ontvangen. Geef gerust uw gegevens door aan de jeugddienst (e-mail: jeugddienst@depinte.be).
Tienerwerking: PAARS!
Op dinsdagnamiddag 8 april en op donderdag 10 april (de hele dag) kunnen de tieners van het
eerste en tweede middelbaar terecht bij PAARS, de tienerwerking van Speelpleinwerking Amigos.
Coole zoektochten, leuke uitstapjes of zotte activiteiten, de tieners kunnen het programma op donderdag zelf mee bepalen!

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste animatoren
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal, creatief
en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van
Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Voor meer informatie of om je kandidaat te stellen kan je terecht
bij de jeugddienst.
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Speelstraten in De Pinte
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw aangevraagd worden. Dus als je jouw straat of wijk
voor een dag of een bepaalde periode wilt omtoveren tot een speelterrein voor kinderen, dien dan
een aanvraag in bij de jeugddienst. Ook het reglement is daar beschikbaar.
Voor meer informatie over de activiteiten van de jeugddienst, tel. 09 280 98 51 of e-mail:
jeugddienst@depinte.be.

22ste tweedehandsbeurs kindermateriaal
De dienst Opvanggezinnen van OCMW De Pinte organiseert opnieuw de Tweedehandsbeurs op
zaterdag 29 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur.
Iedereen die op zoek is naar kindermateriaal, kinderboeken, speelgoed en kledij aan een voordelige
prijs kan die dag terecht in het Huis van het Kind - ’t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22 in De Pinte.
Opnieuw zal een team van enthousiaste onthaalouders klaar staan om te helpen.
Gelieve te parkeren aan het OCP, in Polderbos.
Wilt u materiaal te koop aanbieden?
Kom langs in ‘t Bommeltje voor inschrijving op
volgende zitdagen:
dinsdag 25 februari van 18 tot 20 uur
woensdag 5 maart van 14 tot 17 uur
dinsdag 11 maart van 14 tot 17 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst onthaalouders, dog@ocmwdepinte.be
of 09 242 93 40.

Opvangmogelijkheden Stekelbees
Schoolgaande kinderen van 2,5 tot twaalf jaar kunnen voor buitenschoolse kinderopvang terecht bij
IBO Stekelbees in ’t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22, De Pinte.
Werkingsperiode
Tijdens het schooljaar: aansluitend na schooltijd tot 19 uur
Op schoolvrije dagen (tijdens schoolvakanties): doorlopend van 7 tot 19 uur
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Sluitingsperiode
Paasvakantie: maandag 7 tot en met vrijdag 11 april 2014
Wettelijke feestdagen, 30 mei 2014 (brugdag Hemelvaart) en 11 juli
Zomervakantie: maandag 14 juli 2014 tot en met vrijdag 8 augustus 2014
Meer info: Buitenschoolse Kinderopvang IBO Stekelbees, tel. 0476 79 38 97,
e-mail: lkdepinte@landelijkekinderopvang.be, www.LandelijkeKinderopvang.be

Boekenfeest in de Vrije Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenweek organiseert de ouderraad
van de Vrije Basisschool voor de 31ste keer het boekenfeest tijdens het weekend
van 29 en 30 maart 2014.
Het boekenfeest vindt plaats in en rond de sportzaal (ingang Polderdreef) en is
voor iedereen gratis toegankelijk op zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag
van 11 tot 18 uur. Naar jaarlijkse gewoonte vind je er een ruim aanbod lees- en
prentboeken voor kinderen, maar ook tieners en volwassenen zullen er hun gading vinden. Verder zijn er verschillende leuke nevenactiviteiten.
Doorlopend kan je het werk van illustrator Pascale Pettersson ontdekken.
Ons gezellige praatcafé met drankjes en hapjes is doorlopend open.
Iedereen van harte welkom!
Info: Delphine Vanhove, 0479 29 51 29, DeBieVanhove@telenet.be

www.depinte.be

Quiz oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
Op vrijdag 25 april 2014 organiseert de oudervereniging Gemeentelijke Basisschool De Pinte haar derde
quizavond.
Om deel te nemen kunt u:
 inschrijven op www.ovgbsdepinte.be of via katrien.waldeyer@hotmail.com (opgelet: beperkt aantal
plaatsen);
een originele groepsnaam bedenken;
u voorbereiden op een avond vol breinbrekers.
Maximaal zes deelnemers per groep. Prijs per persoon: 3 euro
Waar? Refter Gemeentelijke Basisschool De Pinte, deuren open om 19.30 uur, de quiz start om 20 uur.
Mogen wij u verwachten? Dat zou ons enorm plezieren!
Meer info: www.ovgbsdepinte.be of
katrien.waldeyer@hotmail.com

7de Kaas- en Wijnavond Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
De Pinte
De Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
De Pinte nodigt u uit op haar zevende Kaas- en
Wijnavond. U bent hartelijk welkom op deze
traditionele avond die zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart 2014 vanaf 19.30 uur in de refter
van de Gemeentelijke Basisschool De Pinte.
Onder andere hierdoor werven wij fondsen om
alle kinderen en het schoolteam te steunen bij
speelleermateriaal en uitstappen.
Het wordt opnieuw een bruisende avond met:
Aperitief van het huis, kaasbuffet (of vlees
schotel), broodjes … voor de prijs van 16 euro
Aangepaste wijnen, biertjes … aan democratische prijzen
 Reuzetombola met prachtige prijzen
 Swingavond … om alle overtollige kilootjes eraf te swingen
Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen? Dat zou ons
enorm plezieren!
Meer info: www.ovgbsdepinte.be of
vanderstraeten.karen@telenet.be

Jeugdhuis Impuls heropent zijn deuren!
Het jeugdhuis is weer open! Er werd een tijdelijk jeugdhuis ingericht in de oude
lokalen van Kind & Gezin (onder het jeugdhuis) in afwachting van de renovatie
van het eigenlijke jeugdhuis.
Ondervoorzitter Brecht Leeman stak samen met het bestuur en de actieve leden
zijn schouders onder het project.
Praktisch wil dat zeggen dat u de storm van de week weer kunt laten luwen bij een
gezellige babbel met een pintje of een ander drankje aan democratische prijzen.
Iedereen is welkom op vrijdag- en zaterdagavond vanaf omstreeks 20 uur.
Actieve jongeren (vanaf zestien jaar) die een steentje willen bijdragen mogen zich altijd melden bij
één van de medewerkers of via bestuur@jhimpuls.be. Voor meer info verwijzen wij u door naar de
Facebookpagina van Jeugdhuis Impuls. Santé, en tot snel!

Spelen bovenal overal!
Met dit jaarthema zet Scouts en Gidsen De Pinte buiten spelen in de verf! Elke week spelen duizenden kinderen buiten: op het veld, in het bos, in dorp of stad, op pleinen, op grasveldjes, langs de
winkelstraten …
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Zij zijn die jeugdbeweging van op tocht gaan, door weer en wind.
Van tentenkampen, koken op tafelvuren en dauwtrippen. Maar
‘buiten zijn’ en ‘samen spelen’ kan voor hen eigenlijk overal en
voor elke leeftijd.
Je kunt hen iedere zondag van 14 tot 17 uur vinden in de lokalen in de Nieuwstraat 78B. Meer informatie vinden jullie op onze website www.scoutsengidsendepinte.be of via de groepsleiding met
grl@scoutsengidsendepinte.be.
Graag stellen wij ook onze activiteiten voor de komende maanden voor.
5 april: Stamquiz
De stam van Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem organiseert op zaterdag 5 april opnieuw een
stamquiz. Deze vindt plaats in de gemeentelijke basisschool. Je kunt deelnemen per ploegje van
vier. Inschrijven kan door de namen van je groepsleden te mailen naar stamquizdepinte@gmail.com.
25 en 26 april: Italian weekend
In het weekend van 25 en 26 april organiseert de JIN van Scouts en Gidsen De Pinte een ‘Italian
Weekend’. Naar goede traditie werken de oudste leden van de scouts zich in het zweet om jullie
deze avonden te behagen. Jullie kunnen genieten van Italiaanse specialiteiten (lasagne, spaghetti,
macaroni met hesp en kaas).
Er zal ook een gelegenheidscafé voorzien zijn met talrijke randactiviteiten. Met de opbrengst
van deze actie gaan ze op buitenlands kamp. Iedereen is welkom en meer info kan je krijgen via
jin@scoutsengidsendepinte.be.

Welzijn & Sociale zaken
Wachtlijsten
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zaterdag 1 maart 2014
zondag 2 maart 2014
maandag 3 maart 2014
dinsdag 4 maart 2014
woensdag 5 maart 2014
donderdag 6 maart 2014
zaterdag 8 maart 2014
zondag 9 maart 2014
maandag 10 maart 2014
dinsdag 11 maart 2014
woensdag 12 maart 2014
donderdag 13 maart 2014
zaterdag 15 maart 2014
zondag 16 maart 2014
maandag 17 maart 2014
dinsdag 18 maart 2014
woensdag 19 maart 2014
donderdag 20 maart 2014
zaterdag 22 maart 2014
zondag 23 maart 2014
maandag 24 maart 2014
dinsdag 25 maart 2014
woensdag 26 maart 2014
donderdag 27 maart 2014
zaterdag 29 maart 2014
zondag 30 maart 2014

Dr. W. Standaert
Dr. J. Ossieur
Dr. L. Van Poucke
Dr. P. Moisse
Dr. J. Ossieur
Dr. D. Van Renterghem
Dr. M. De Smet
Dr. M. De Smet
Dr. J. Dossche
Dr. A. Van Hecke
Dr. I. Lampens
Dr. G. Dujardin
Dr. J. Dossche
Dr. J. Dossche
Dr. K. Vanderlinden
Dr. Willem Standaert
Dr. F. Pieters
Dr. A. Van Poucke
Dr. J. Dossche
Dr. A. Van Hecke
Dr. P. Van Renterghem
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. L. Van Poucke
Dr. G. Dujardin

maandag 31 maart 2014
dinsdag 1 april 2014
woensdag 2 april 2014
donderdag 3 april 2014
zaterdag 5 april 2014
zondag 6 april 2014
maandag 7 april 2014
dinsdag 8 april 2014
woensdag 9 april 2014
donderdag 10 april 2014
zaterdag 12 april 2014
zondag 13 april 2014
maandag 14 april 2014
dinsdag 15 april 2014
woensdag 16 april 2014
donderdag 17 april 2014
zaterdag 19 april 2014
zondag 20 april 2014
maandag 21 april 2014
dinsdag 22 april 2014
woensdag 23 april 2014
donderdag 24 april 2014
zaterdag 26 april 2014
zondag 27 april 2014
maandag 28 april 2014
dinsdag 29 april 2014

Dr. P. Moisse
Dr. M. De Smet
Dr. D. Van Renterghem
Dr. P. Moisse
Dr. I. Lampens
Dr. G. Dujardin
Dr. L. Van Poucke
Dr. J. Dossche
Dr. Willem Standaert
Dr. S. Moisse
Dr. Van Poucke
Dr. Van Poucke
Dr. J. Dossche
Dr. A. Van Hecke
Dr. I. Lampens
Dr. G. Dujardin
Dr. E. Weytens
Dr. W. Standaert
Dr. P. Van Renterghem
Dr. K. Vanderlinden
Dr. E. Weytens
Dr. F. Pieters
Dr. K. Vanderlinden
Dr. K. Vanderlinden
Dr. A. Van Poucke
Dr. P. Van Renterghem

Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Bij een feestdag start de wachtdienst de
dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
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Nieuw systeem voor wachtdienst apotheken
Sinds maandag 6 januari 2014 schakelden de apothekers over op een nieuw systeem van wachtdienst. Het nieuwe systeem (Geowacht) houdt geen rekening meer met gemeentegrenzen, maar wel  
met reistijden en andere relevante parameters.
‘s Nachts een apotheek nodig (na 22 uur en vóór 9 uur)?
Bel 0903 92 248 (€ 1,50 per minuut). Een medewerker van het Rode Kruis zal de dichtstbijzijnde
apotheek van wacht meedelen.
Tussen 9 uur en 22 uur een apotheek nodig?
Bel 0900 10 500 (€ 0,50/min.) of surf naar www.apotheek.be.

Seniorenrestaurant Woonzorgcentrum Scheldevelde
65-plussers en mensen met een beperking zijn
op dinsdag en donderdag altijd welkom in het
seniorenrestaurant van het WZC Scheldevelde.
U kunt het maandmenu vinden op www.depinte.
be, aan de inkom van het WZC Scheldevelde en
het Sociaal Huis.
Voor wie?
 Inwoners van De Pinte waarvan minstens één
partner 65 jaar is
Inwoners van De Pinte met een beperking
 Vrijwilligers van het WZC als ze van dienst zijn
in het WZC
Wat moet u doen?
Een plaatsje reserveren (uiterlijk op de dag

van de maaltijd voor 10 uur), telefonisch via
09 280 72 96 op weekdagen tussen 9 en 12 uur
en 14 tot 16 uur.
 Om 12.30 uur aanwezig zijn en aan de kassa
betalen.
Kostprijs?
6 euro, dagverse soep, hoofdgerecht, dessert
en een flesje water of tafelbier inbegrepen
Voor verdere info: WZC Scheldevelde, tel.
09 280 72 96
Van harte welkom.
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Sluiting Sociaal Huis wegens werken van 3 tot 7 maart
Omwille van werken aan de infrastructuur zal
het Sociaal Huis gesloten zijn van maandag 3
tot en met vrijdag 7 maart 2014. Tijdens deze
week zullen er geen zitdagen plaatsvinden van
het SVK Schelde Leie of de dienst schuldbemiddeling. Het oplaadpunt van Eandis zal eveneens
niet bereikbaar zijn.
Bij dringende gevallen kunt u terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Kasteellaan 41, 9840
De Pinte, tel. 09 282 32 54. De dienst is elke
voormiddag open van 9 tot 12 uur en in de namiddag op afspraak.

‘Aquarel: Nick Langeraert’

Op maandag 10 maart 2014 zal het Sociaal Huis opnieuw open zijn en staan wij steeds klaar om
antwoord te geven op uw vragen. Dit van maandag tot vrijdagvoormiddag, van 9 tot 12 uur en in de
namiddag op afspraak of indien nodig via een huisbezoek.

Ter info vindt u hieronder enkele adressen van oplaadpunten in de omgeving:
Sociaal Huis Sint-Martens-Latem, Vennelaan 23
Open van maandag tot vrijdagvoormiddag, van 8 tot 12 uur.
Sociaal Huis Nazareth, Zwanestraat 30
Openingsuren: - maandag tot vrijdagvoormiddag: 8.30 tot 12 uur
- maandag: 14 tot 18.30 uur
- woensdag: 14 tot 16.30 uur
Klantenkantoor Eandis Deinze, Gentpoortstraat 20
Openingsuren: - maandag:
8.30 tot 12uur 		
12.30 tot 16 uur
- dinsdag:
gesloten		
14 tot 18 uur
- woensdag:
8.30 tot 12 uur		
gesloten
- donderdag:
8.30 tot 12 uur		
14 tot 16 uur
- vrijdag:
8.30 tot 12 uur		
14 tot 16 uur
De volledige lijst met oplaadpunten vindt u op www.eandis.be > Sociaal > Oplaadpunten.
Het Sociaal Huis van De Pinte zal ook gesloten zijn op vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei en maandag 10
november 2014.
Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69, tel. 09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be

MJR TEAM De Pinte start met 5 ploegen in 1 000 km Kom op tegen
Kanker
Van 29 mei tot en met 1 juni wordt de vijfde editie gereden van de 1 000 km Kom op tegen Kanker.
Per ploeg die start moet er 5 000 euro ingezameld worden. MJR TEAM De Pinte zal met vijf ploegen
starten in de volgende editie en zo voor de 25 000 euro gaan.
Hoe steunen?
Steunen kan nog door een gift te storten op BE14 7331 9999 9983 met als mededeling actienummer
170-087-124. Per gift vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgestuurd om een belastingvoordeel
te krijgen van 45 %.
Er is ook nog de wijn- en cavaverkoop en op 15 maart de eerste kaas- en wijnavond
in de eetzaal van Erasmus De Pinte.
Verdere info over al de acties van het team vindt u op
www.mjrteam-depinte.be.

Sober maal Broederlijk Delen
Zondag 23 maart 2014
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Na tien jaar wordt de solidariteitsbrunch van de
werkgroep Broederlijk Delen van De Pinte in een
nieuw kleedje gestoken.
Op zondag 23 maart vindt voor de eerste maal
een sober maal plaats in de kerk van De Pinte.
U kunt om 12 uur aanschuiven aan de Broederlijk Delen-tafel voor een broodmaal met een kom
soep en een stuk fruit.
In het kader van een ‘open kerk’ is iedereen op
deze maaltijd uitgenodigd. Wel vragen we om
vooraf in te schrijven via een e-mail aan sobermaal@outlook.be, tel. 0478 75 17 28 of op het
parochiesecretariaat.
Er wordt voor het sober maal een bijdrage gevraagd. Het bedrag mag ieder zelf bepalen.
Voor meer info: Ann Vandenbussche – werkgroep
Broederlijk Delen (contactgegevens hierboven).
Met steun van:

www.depinte.be

Vrienden van de Kwango vzw nodigt uit
Zaterdag 5 april 2014

Jaarlijks feest ten voordele van Congo in een nieuw
kleedje … Infotainment: informatie en animatie in een
boeiende mix met Lies Lefever
Een boeiende infoavond met uitleg over Proyaka
en de nieuwe aanpak vanuit ‘Congodorpen’, het vroegere CDI-Bwamanda, doorspekt met entertainment
van stand-up comedian Lies Lefever, gekend van De
Laatste Show. Bovendien kunt u genieten van iets
zoets of iets hartigs tegen een solidaire prijs.
Prijs: 12 euro in voorverkoop (consumptie gratis),
15 euro aan de kassa, kinderen tot twaalf jaar gratis
Verdere informatie en voorverkoop:
vriendenvandekwango.webs.com,
Rita Stevens: 09 220 52 59
OCP, Polderbos 20, De Pinte, deuren: 19.30 uur, start:
20 uur

Veiligheid
Nieuwe wijkverantwoordelijke in De Pinte
Het wijkcommissariaat van De Pinte krijgt vanaf 1 maart 2014 een nieuwe
wijkverantwoordelijke. Hoofdinspecteur Melanie Desmet vervangt er hoofdinspecteur Luc Degryse.
Daarnaast konden we eind vorig jaar al inspecteur Tony Van Daele (ter
vervanging van inspecteur Jean-Pierre Coorevits) verwelkomen in het wijkcommissariaat van De Pinte. Inspecteur Van Daele is te bereiken via tony.vandaele@pzschelde-leie.be 33
of op het nummer 0491 354 110.
Ken jij je wijkinspecteur?
De wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn
in jouw straat. Hij staat het dichtst bij de bewoners en besteedt het
grootste deel van zijn werktijd aan de leefbaarheid en veiligheid in
jouw wijk. De wijkinspecteur is het ‘oor en oog’ van de politie en moet
daarom voor jou een bekend gezicht zijn. Aarzel dus nooit, als er
problemen zijn, om hem of haar aan te spreken.
Op het wijkcommissariaat kan je terecht voor woonstvaststellingen,
het aanvragen van woningtoezicht, aangifte van verlies identiteitskaart of rijbewijs, kleine misdrijven (fietsdiefstal, vandalisme ...),
gevonden dieren of voorwerpen, fietsregistratie …
Zoek op wie de wijkinspecteur is in jouw straat op www.scheldeleie.be.
Welkom op het wijkcommissariaat De Pinte
Hoofdinspecteur Melanie Desmet is de verantwoordelijke van het wijkcommissariaat, Tony Van Daele
en Tine Knockaert zijn de wijkinspecteurs.
Adres: Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 40, fax 09 281 04 55, depinte@pzschelde-leie.be
Elke weekdag open van 8.30 tot 12 uur, op maandag ook van 17.30 tot 19.30 uur (behalve in juli en
augustus) en in de namiddag op afspraak.

Commissaris Werner Vlaeminck is het diensthoofd van de wijkwerking in onze politiezone. Voor
eventuele vragen, opmerkingen of suggesties omtrent de werking van onze wijkcommissariaten kan
je bij hem terecht op het nummer 09 321 76 69 of via e-mail werner.vlaeminck@pzschelde-leie.be.
Dringende hulp? Iets verdachts? Aarzel nooit en bel 101!

Wapendienst verhuist naar het hoofdcommissariaat
Op 1 januari 2014 verhuisde de wapendienst van politie Schelde-Leie naar het hoofdcommissariaat
(voorheen: wijkcommissariaat Nazareth). Mevrouw Claudine Steurbaut beantwoordt er graag al uw
vragen over wapens en munitie. Bij de wapendienst kan je onder andere terecht voor het afhalen
van een wapenvergunning.
Met de verhuis naar het hoofcommissariaat, werden de openingsuren van de wapendienst ruimer. Je
kunt er vanaf nu elke werkdag terecht van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Opgelet, een bezoek aan de wapendienst kan uitsluitend op afspraak bij:
Claudine Steurbaut, Florastraat 19, 9840 De Pinte, tel. 09 321 76 94,
claudine.steurbaut@pzschelde-leie.be
Wat doet de wapendienst?
Het verstrekken van advies in het kader van
vuurwapenbezit.
Administratieve bijstand bij vergunningsaan
vragen of erkenningen.
 Het opvolgen van het vuurwapenbezit bij overlijden en administratieve bijstand.
Het vaststellen van inbreuken en het opvolgen
van onregelmatigheden.
De communicatie met de diensten van de

gouverneur en het uitreiken van de wapendocumenten toegekend door de provinciale
wapendienst.
Controle op het naleven van de wettelijke bepalingen.
Foto: Federale Overheidsdienst Justitie, informatiefolder
‘Einde vrije verkoop HFD-wapens’

Meer info op www.scheldeleie.be/wapendienst

Premie inbraakbeveiliging
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De gemeente De Pinte geeft een premie voor het beveiligen van uw woning tegen inbraak. De subsidie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten met een maximum van 175 euro per woning (ongeacht
de leeftijd van de aanvrager).
Voor de premie komen alleen gebouwen (gebouwd of verbouwd met stedenbouwkundige vergunning vóór 1 januari 2009) in aanmerking waar maatregelen zijn uitgevoerd die bij een voorafgaand
diefstalpreventiefadvies van de lokale politie zijn aanbevolen. (De aanpassingswerken moeten
dus na het bezoek van de politie gebeuren.)
U kunt dit advies aanvragen bij Melissa Beulens van de Politiezone Schelde-Leie,
tel. 09 321 76 60, e-mail: melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Het volledige reglement vindt u op www.depinte.be/inbraakpreventie.aspx.

Verkeersveiligheid
De cijfers van 2013

In 2013 gebeurden er 167 verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de Politiezone Schelde-Leie.
Dit is een stijging van de letselongevallen met 24 % in vergelijking met 2012. Er vielen 204 lichtgewonden en 12 zwaargewonden. Een opsteker is dat er in 2013 geen dodelijke slachtoffers te
betreuren vielen.

www.depinte.be

						2009
Aanrijding met stoffelijke schade 			
454
Aanrijding met lichamelijk letsel 			
125
Aanrijding met doden 				
2
Totaal aantal ongevallen 				
581
Verdeling per gemeente

2010
577
131
4
712

2011
571
144
0
715

2012
569
131
4
704

2013
592
167
0
759

De meeste ongevallen gebeurden in de gemeente Nazareth (247), gevolgd door Sint-MartensLatem (197) en Gavere (167). De Pinte is hekkensluiter met 148 ongevallen.
Hierbij dienen we rekening te houden met het feit dat de gemeente Nazareth doorkruist wordt door
meerdere gewestwegen die drukker bereden worden dan de gemeentewegen.
					De Pinte
Aanrijding met stoffelijke schade 		
118 		
Aanrijding met lichamelijk letsel 		
30 		
Aanrijding met doden
		
0 		
148 		
Totaal aantal ongevallen 			

Gavere 		Nazareth
130 		
187 		
37 		
60 		
0 		
0 		
167 		
247 		

SML
157
40
0
197

Aard van de verkeersongevallen
Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf bedraagt 177. Dit is 23 % van het totaal aantal ongevallen,
gelijklopend met 2012. Dit cijfer bevat ook de aangiftes die op het politiebureau gebeuren na lichte
aanrijdingen op parkings en dergelijke. Als andere belangrijke oorzaken vermelden we nog ‘onvoldoende afstand houden’ (kop-staart- aanrijdingen) (128) en het negeren van voorrangsregels (42).
Er waren 69 ongevallen waarbij alcohol mogelijks een bepalende factor was. Snelheid en verlies van
de controle over het stuur ten gevolge van snelheid was bepalend bij 59 ongevallen.

BIN’s werken mee aan een veilige buurt
In De Pinte hebben we vijf Buurt Informatie Netwerken (BIN’s):
Toutefais, Zwartegat, Klein Nazareth, Wijngaardeke en Krila
(Krieke-en Landuitstraat).
Wat is een BIN?
Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en
de lokale politie dat als doel heeft de veiligheid van de buurt
te verhogen door alert te reageren. Bij verdachte handelingen of personen en bij inbraak of inbraakpogingen brengen
de buurtbewoners elkaar zo vlug mogelijk op de hoogte door
onmiddellijk contact op te nemen met de politie (via het nummer 101).
Wenst u meer te weten te komen over hoe een BIN werkt en welke engagementen de toetreding inhoudt?
Kom dan naar de infovergadering op donderdag 27 maart 2014 om 20 uur in de cultuurzaal van het
OCP, een organisatie van het gemeentebestuur.
De werking van de BIN’s wordt voor u uit de doeken gedaan door de politiezone Schelde-Leie, samen met de hoofdcoördinator en de verschillende coördinatoren van elke BIN. Uiteraard is er ook de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Wenst u aanwezig te zijn?
Gelieve contact op te nemen met de communicatieambtenaar (ad interim): Christine Bonheure,
communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)

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

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw,
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, sport, landbouw
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, ereWim Vanbiervliet
diensten en politie
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
Schepenen
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
ferry Comhair
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken, leefmitel. 0479 65 86 24
lieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking,
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en voorzitter gemeenteraad
erfgoed, informatie en communicatie, intercomEva De Schryver
munales
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
Mark Van neste
tel. 0496 02 67 08
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorentel. 09 280 80 84 (gemeentebeleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
huis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)

Gemeentesecretaris

Bevoegdheden: openbare werken, financiën en
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
meentelijk patrimonium
tel. 09 280 80 93
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.
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op 17 maart en 28
april 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op
www.depinte.be bij Nieuws.
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