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Bericht vooraf
Je zal meteen merken dat deze Infokrant er lichtjes anders uitziet dan de vorige. De agenda
staat nu op de vier middenpagina’s. Het nieuws vanuit de gemeente komt eerst aan bod en pas
daarna vind je de activiteiten van de verenigingen terug in één apart onderdeel. Het zal een
beetje wennen worden, maar we zijn ervan overtuigd dat deze indeling een pak logischer is.  We
wensen jullie veel leesplezier.

Leven & Wonen
Werken in de Bommelstraat, stand van zaken en planning
We informeren u graag over de vermoedelijke planning van de werken in de Bommelstraat. Houd er
wel rekening mee dat de planning die u hieronder vindt, onder voorbehoud staat van onvoorziene
omstandigheden en weersinvloeden.
 Momenteel is Eandis bezig met het verplaatsen van een middendrukgasleiding op het kruispunt
Bommelstraat-Breughellaan-Zwaluwlaan. Eandis hoopt deze nieuwe gasleiding tegen 28 april in
dienst te kunnen stellen.
 Aansluitend worden nog heel wat andere nutsleidingen (Water, Elektriciteit, Telenet, Belgacom,
…) aangepast en verlegd ter voorbereiding op de eigenlijke riolering- en wegeniswerken. Vanaf 5
mei 2014 wordt daarom het kruispunt Bommelstraat-Breughellaan-Zwaluwlaan afgesloten voor het
doorgaand verkeer. We voorzien een veilige doorgang voor voetgangers en de nodige signalisatie
voor omleidingen.
 Op 19 mei 2014 start aannemer Vindevogel met de rioleringswerken op het kruispunt BommelstraatBreughellaan-Zwaluwlaan. Daar wordt een heel belangrijke en diepe collector- en overstortput
gebouwd. Deze werken duren vermoedelijk tot eind augustus zodat vanaf 1 september 2014 het
opnieuw toegankelijk is voor het doorgaand verkeer, weliswaar met een tijdelijke asfaltverharding.
 Fase 3 van Eandis - de aanleg en aanpassingen van de nutsleidingen in de Bommelstraat vanaf
de Daningsdreef -, starten vermoedelijk vanaf begin september 2014 en nemen ongeveer drie
maanden in beslag. Doorgaand verkeer is dan mogelijk.
 De wegenis- en rioleringswerken in de Breughellaan (Fase 1) zijn vermoedelijk tegen eind 2014
afgewerkt. Pas nadien begint men aan de werken in de Bommelstraat, wellicht begin 2015.
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Zondag 25 mei 2014: verkiezingen
Oproep vrijwilligers voor verkiezingen 2014
Op zondag 25 mei 2014 gaat de Belgische bevolking naar de stembus voor de verkiezingen  van
het Vlaams, federaal en Europees parlement. Het gemeentebestuur van de Pinte doet een warme
oproep aan de vele enthousiaste inwoners om de stembureaus en de telbureaus te bevrouwen / te
bemannen.

Zin 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

Nu ook stemlokaal in het WZC Scheldevelde
800 omwonenden van het woonzorgcentrum Scheldevelde, en de inwoners zelf, zullen zich op 25 mei
minder ver moeten verplaatsen om hun stem uit te brengen. Vanaf dit jaar kunnen ze gaan stemmen
in de kelder van kasteel Scheldevelde. Die wordt voor de gelegenheid ingericht als stemlokaal.

www.depinte.be

Hoe stemt u geldig?
Om geldig te stemmen brengt u uw stem uit binnen één lijst in het vakje:
bovenaan op een lijst (lijststem),
naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem).
Brengt u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen dezelfde lijst uit, dan
wordt met de lijststem geen rekening gehouden.
Blijf steeds binnen dezelfde lijst en breng zeker geen stemmen uit op verschillende lijsten. In dat
geval wordt uw stem als ongeldig beschouwd.

Kunt u niet aanwezig zijn op 25 mei? Stem dan bij volmacht.
In België geldt de opkomstplicht. Het kan echter gebeuren dat u op de dag van de verkiezingen niet
naar het stembureau kunt om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een
volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wanneer kunt u een volmacht geven?

1. Bij ziekte of gebrekkigheid aangetoond door een medisch attest.
2. Om beroeps- of dienstredenen aangetoond door een attest van uw werkgever.
3. Om studieredenen aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt.
4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie, vastgesteld door de burgemeester van
uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of op basis
van een verklaring op eer van de burgemeester.
5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of uw geloofsovertuiging.

Aan wie kunt u een volmacht geven?
 U kunt uw volmacht aan elke andere Belgische kiezer geven. Die is wel verplicht te gaan stemmen in
het stembureau waar u normaal gezien had moeten stemmen en mag slechts één volmacht hebben.
 U mag geen beroep doen op een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, aangezien die niet voor de Kamer van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. Een kiezer
die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag wel een Belgische kiezer
aanduiden als gevolmachtigde.

Wat doet u als volmachtgever?
U vult het volmachtformulier in en voegt het attest toe. U vindt het formulier op de site

www.verkiezingen.fgov.be. U kunt het ook gratis verkrijgen in uw gemeentehuis.
 U kunt deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel indien u op vakantie vertrekt,
moet u deze volmacht minstens een dag op voorhand geven.

Wat doet u als volmachtdrager?

U gaat stemmen in de plaats van de volmachtgever, en in zijn stembureau. Om de volmacht te kun- 3
nen gebruiken, brengt u de volgende documenten mee:
1. het ingevulde en ondertekende volmachtformulier,
2. het bijbehorende attest,
3. zijn eigen oproepingsbrief,
4. zijn eigen identiteitskaart.

Meer informatie nodig?
 Richt u tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: 09 280 80 60
 Raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken: www.verkiezingen.fgov.be
Contacteer het Callcenter: 02 518 21 16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
Kom dan langs op de zitdag belastingen op donderdag 12 juni 2014, van 9 tot 12 uur en van 13 tot
16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U krijgt er hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
U kunt uw aangifte ook laten invullen bij de FOD Financiën, in het gebouw Zuiderpoort, Gaston
Crommenlaan 6, 9050 Gent. Dat kan vanaf 2 mei tot 31 mei 2014 (van 9 tot 12 uur) en van 3 juni tot
28 juni 2014 (van 9 tot 15 uur). De uiterste datum voor het indienen van de aangifte is 30 juni 2014.
Federale Overheidsdienst Financiën - Controle Personenbelasting Gent 12
Gaston Crommenlaan 6 bus 509, 9050 Gent - tel. 02 579 21 50

www.depinte.be wordt zéér druk bezocht
Onze webmaster bezorgt ons maandelijks de bezoekerscijfers aan onze website. Hoewel niet 100% relevant - ook
de automatische bezoeken van wereldwijde zoekrobots
worden meegeteld -, vertellen deze cijfers dat enorm
veel mensen de weg naar onze website vinden. We vermelden ter informatie de cijfers voor februari 2014: onze
website telde in die - korte - maand niet minder dan 8 496
unieke bezoekers. Een indrukwekkend cijfer, vooral als
je weet dat dat bijna de hele Pintse bevolking is. Die bezoekers waren in het totaal goed voor 11 371 bezoeken.
Een echte opsteker! Dank voor jullie interesse.
Blijf onze website bezoeken!
Hieronder volgt de top tien van de meest bezochte pagina’s.
1. Home
2. Openingsuren  
3. Welkom bij de Bibliotheek
4. Zoeken
5. Sport
6. Schepencollege
7. UiT in de Pinte
8. Openingsuren & Sluitingsdagen OCP
9. OCMW De Pinte
10. Meerjarenplan 2014 - 2019: Creatief op mensenmaat

2 108 bezoekers
708 bezoekers
491 bezoekers
436 bezoekers
230 bezoekers
224 bezoekers
223 bezoekers
209 bezoekers
187 bezoekers
185 bezoekers

Veel respons op enquête openbaar vervoer
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We kregen bijna 100 opmerkingen en suggesties
over het aanbod van De Lijn en de NMBS via de
online enquête van onze gemeente. Al die antwoorden leverden ons een schat aan informatie
op. Dank daarvoor! We hebben alle opmerkingen
aan De Lijn en de NMBS bezorgd in de hoop dat
ze er in de nabije toekomst gevolg aan geven.
Het gemeentebestuur neemt uw opmerkingen
en suggesties trouwens mee in alle verdere
gesprekken met De Lijn en de NMBS én in de
opmaak van ons nieuw Mobiliteitsplan.
We willen jullie de meest voorkomende antwoorden niet onthouden. Hier komen ze.

De meest voorkomende suggesties voor de Lijn
1. Busverbinding tussen De Pinte en Zevergem verbeteren, als het kan aansluitend op de schooluren
2. Bushalte aan het station van De Pinte
3. Tekort aan bussen richting Don Bosco Zwijnaarde en terug (Slechts 1 ‘s morgens en 1 ‘s avonds)  
4. Dienstverlening ‘s avonds (na 22 uur en zeker in het weekend) zou moeten verbeteren
5. Beter kleine wendbare milieuvriendelijke in plaats van grote lawaaierige accordeonbussen
6. Meer schuilhuisjes
7. Een sneller traject naar Gent-centrum
8. Rechtstreekse verbinding naar het UZ
9. Bus van De Pinte naar Nazareth (centrum)
10. Opnieuw halte in de Langevelddreef

De meest voorkomende suggesties voor de NMBS
1.
2.
3.
4.

Betere spreiding over het uur van treinen uit Gent naar De Pinte en omgekeerd
De opstappen zijn véél te hoog, specifiek op perrons drie en vier
Graag meer loketten langer open
De trein van Brussel naar De Panne (die stopt in De Pinte) zit elke vrijdagavond vol waardoor het
vaak rechtstaan is op de trein tot Gent

www.depinte.be

Resultaten bevraging buitenschoolse opvang gekend
In het begin van het schooljaar werd bij 790 ouders gepolst naar hun mening over de organisatie van
de buitenschoolse opvanginitiatieven bij de vijf basisscholen in De Pinte. De gemeente vond het belangrijk om haar dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van haar inwoners.
Iets meer dan een kwart van de ouders heeft de bevraging ingevuld.
Hieronder vindt u de meest voorkomende opmerkingen
1. Sportkampen
- Alles goed georganiseerdbehalve het bellen om in te schrijven
- Graag meer plaatsen in de gemeentelijke sportkampen en vakantieopvang
- Graag uitbreiding ochtendopvang bij sportkampen
- Graag meer sportkampen ook voor tieners
- Graag sportkampen voor kleuters op andere uren
2. Stekelbees
- Naar de Pinte rijden om de kinderen op te halen in Stekelbees is
voor veel mensen uit Zevergem een grote omweg
- Graag een flexibeler regeling voor avondopvang
- Graag een betere studieondersteuning
- Graag strikter toezicht op de kinderen
- Graag minstens een zone “lagere school” en een zone “kleuter”
3. Opvang langer in school
- Graag opnieuw naar het oude systeem met langere studie/opvang op school
- Graag ochtendopvang behouden in de scholen
- Graag meer opvang en flexibele uren (tot 18.30 uur) op school
4. De mogelijkheid om met de fiets naar de school/de opvang te gaan
- Graag een oplossing voor de kinderen van de VBS De Pinte die met de fiets naar school gaan
maar ‘s avonds naar Stekelbees moeten met de bus
Sommige zaken heeft gemeente De Pinte al gerealiseerd
Samen met onze verschillende partners sturen we constant bij om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van ouders en kinderen.
 Nu bieden we sportkampen aan voor meer kleuters en een extra week speelpleinwerking.
Ouders schrijven nu al online in voor speelpleinwerking en sportkampen.
In Stekelbees werd een deel van de slaapruimte als extra studieruimte ingericht.
Ook in de nabije toekomst staan veranderingen op til
 Vanaf volgend schooljaar worden de kinderen van VBS Zevergem op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag niet meer opgevangen in Stekelbees, maar wel op school. Op woensdag en
schoolvrije dagen kunnen ze nog altijd bij Stekelbees terecht.

5
Benieuwd naar de gedetailleerde resultaten?
U vindt ze allemaal op www.depinte.be/BuitenschoolseOpvang.aspx.

Busstrook aan de Vrije Basisschool De Pinte is er voor de bus
De veiligheid van kinderen in het verkeer is van het allergrootste
belang. Vooral in de buurt van een school moet je dan ook extra voorzichtig zijn, je snelheid matigen en je aan de verkeersregels houden.
Dat houdt onder meer in dat je NIET parkeert aan een bushalte of op
een busstrook. Helaas gebeurt dat nog al te dikwijls op de busstrook
aan de Vrije Basisschool.

Respecteer de busstrook

Ondanks onze herhaalde oproepen stellen we nog steeds vast dat
sommige ouders, grootouders, buren, ooms, tantes, … op de busstrook
blijven parkeren. Ze belemmeren daarmee niet alleen het komen en
gaan van de bus die de kinderen van en naar ’t Bommeltje brengt, maar ook het verkeer dat op dat
moment voorbijrijdt. Onreglementair parkeren is nochtans totaal onnodig aangezien er meer dan genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het gemeenteplein, op slechts enkele stappen verwijderd.

Controle
De politie is van plan om in de komende weken niet alleen preventief op te treden maar ook te sanctioneren indien nodig. Zeg niet dat u het niet wist.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.

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

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op:
• vrijdag 20 juni van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in de
Kastanjestraat,
• op zaterdag 21 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2014 voor meer informatie over de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de afhalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Hebt u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen? Vraag dan een exemplaar aan bij
de milieudienst. De ophaalkalender 2014 is verschenen als onderdeel van het decembernummer
van het IVM-Magazine.

Met Belgerinkel naar de Winkel 2014! Dat is elke dag winnen
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Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei boodschappen bij een handelaar in onze gemeente,
met de fiets of te voet, en maak elke dag kans op mooie prijzen! Deze actie komt de leefbaarheid van
onze gemeente ten goede. Die wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven.

Deze editie lichtjes anders dan de vorige

Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets
of te voet, ontvangt een Belgerinkel-lot met een unieke code.
Registreer dit lot op www.belgerinkel.be en maak kans op één van de dagelijkse nieuwe mooie
prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen.
 Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen!
 Hebt u tijdens de campagneperiode niets gewonnen? Niet getreurd, ook erna maakt u op de unieke Achielle retrofiets en andere mooie prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze
gemeente.

www.depinte.be

Hoe herkent u de Belgerinkel-deelnemers?

Vanaf eind april hangt er op elke deur van elke deelnemer een Belgerinkel-affiche. Bent u te voet of
met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen.
Lijst deelnemende handelaars:
À propos, Pintestraat 37

Keltra, Pintestraat 8

Apotheek Van Heule, Pintestraat 17

Kids on Line, Europaplein 4 bus 2

Apotheek Vermassen, Baron de Gieylaan 42

Lingerie Agnes, Baron de Gieylaan 11

Axa bank Peggy Meiresonne, Baron de Gieylaan 15

Lingerie Dinou, Pintestraat 57

Bakkerij Aernoudt, Baron de Gieylaan 72

Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23

Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1

Mari-Mile Fashion Store, Pintestraat 6

Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20

mmMidi, Polderdreef 2/2

Bakkerij Van Hecke, Baron de Gieylaan 69

Optiek Het Oog,Baron de Gieylaan 5

Bookshop Marian,  Baron de Gieylaan 63

Oxfam Wereldwinkel,Polderbos 2 A

Brood en Banket Olivier, Langevelddreef 67

Portobello, Pintestraat 18

Café Hubert, Kerkplein 8

Record Bank en Verzekeringen, Baron De Gieylaan 53

Carrefour Market, Aan de Bocht 22

Reiscenter Selectair – 4Disa Travel, Baron de Gieylaan 6

Chocolaterie Dossche, Baron de Gieylaan 55

Schoenmakerij – Nieuwkuis, Pintestraat 9

De Wilde Hedwig, Verf- en behangcentrum, Pintestraat 53

Slagerij André Haerinck, Pintestraat 85

Deauville sports en classics, Europaplein 4

Slagerij De Clercq,Hemelrijkstraat 2

Fietsen Koen, Baron de Gieylaan 105 A

Slagerij Notebaert, Baron de Gieylaan 74

Foto Maes, Baron de Gieylaan 32

Standaard Boekhandel, Baron de Gieylaan 1, bus 1

Frietkasteel, Baron de Gieylaan 34

VDK Spaarbank De Pinte, Kerkplein 4

Heyse Kitchen Art, Pintestraat 5

Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65

Bekendmaking winnaars

De winnaars van de twee fietsen en de andere prijzen worden bekendgemaakt tijdens Cafeest op
zondag 8 juni na het aperitiefconcert (omstreeks 13.30 uur) in Viteux.
Meer info? Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be

Dag van het Park - Ontdek de vele voordelen van natuur in je buurt!

Op zondag 18 mei wordt opnieuw een Dag van het Park georganiseerd in onze gemeente, dit jaar in
park Welden. U mag allerlei leuke activiteiten verwachten voor jong en oud.
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Op het programma
 3 - 15 uur: Fair Trade picknick* (inschrijven ten laatste op 6 mei)
1
13 - 17 uur: natuurwandeling park Welden (inschrijven ten laatste op 13 mei)
• Infostand VELT
• Spannende verhalen
 Muzikaal entertainment van Les Busiciens: zij brengen wereldmuziek met een vakantiesfeertje,
van feestelijke balkan, ska, over latin en reggae tot prachtige intieme walsjes.

Prijs?
Toegang en deelname aan alle activiteiten is volledig gratis.
* Wie wil genieten van de picknick, moet op voorhand inschrijven! Bezorg daartoe onderstaande bon aan Mariska Samyn ten laatste op dinsdag 6 mei 2014 (K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
mariska.samyn@depinte.be).
Inschrijving Fair Trade-picknick - Dag van het Park – 18 mei
naam: ...........................................................................................................................................
adres: ...........................................................................................................................................
tel: .................................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
aantal personen: ....................... volwassenen + ............................ kinderen
(gratis picknick, maar drank niet inbegrepen)

Bezoek ook de bloemenmarkt in Zevergem
op 18 mei
Activiteiten bij Peter Dhaenens, Veldstraat 22
 Eénjarigen bij Peter Dhaenens
 Potgrond tegen drie euro per zak
 Tentoonstelling Heemkring Scheldeveld (Johan Van Twembeke)
 Drank en hapje bij de KVLV
Activiteiten rond Centraal plein, het Wijngaardeke
 De Bock Boomkwekerij toont vaste planten en terrasplanten
 Frédéric Lerouge: mobiele fruitpers, verkoop van een ruim assortiment van verschillende sappen,
naast kruiden en groentenplantjes
 Landelijke Gilde Zevergem - De Pinte: Plattelandsweekend juli 2014 met verkoop van kaarten
Schlagerfestival
 Majoretten ‘Tanssia Twirling Girls’: optreden en koekjesverkoop
 Dranktent De Wezel
 Krijttekenen met de Gezinsbond Zevergem
S
 pringkasteel
Praktisch
 Wanneer? Zondag 18 mei, van 8.30 tot 12.30 uur.
Waar? In het Wijngaardeke en de Veldstraat

Gemeentepersoneel rijdt rond met elektrische wagen
Op vrijdag 28 februari 2014 overhandigde Eandis een elektrische wagen aan onze gemeente. Twee maanden lang kan
het technisch gemeentepersoneel op pad met een elektrische
wagen met een kipbak. Vanaf de derde maand krijgt De Pinte
een iets kleinere wagen om uit te proberen. De Goupil heeft
een rijbereik van 100 km, haalt 40 km/u en is in ongeveer 8
uur volledig elektrisch opgeladen.
In haar zoektocht naar duurzame oplossingen voor een milieuvriendelijke en klimaatneutrale leefomgeving, wil de
gemeente het gebruik van elektrische voertuigen en bestelwagens voor de gemeentediensten stimuleren. Met de Goupil
krijgt het technisch gemeentepersoneel nu de kans om elektrische mobiliteit in de praktijk uit te testen.

Wat bewijst de praktijk?
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We sprokkelden enkele reacties van het gemeentepersoneel voor u samen:
- “De wagen maakt gewoon geen lawaai. Een verademing om mee rond te rijden”
- “Misschien iets te klein, maar daarom ideaal om de lichtere klussen mee te doen”
Na drie maanden wordt de auto geëvalueerd, en beslist de gemeente of het al dan niet overgaat tot
de aankoop van een elektrische wagen voor het gemeentepersoneel.

Subsidies voor hakselaars en mulchmaaiers
Thuiscomposteren, mulchen en hakselen dragen bij tot minder tuinafval. Het resultaat van deze technieken merk je direct, je spaart immers tijd én kosten omdat
je minder heen en weer naar het recyclagepark moet. De IVM stelt kwaliteitsvolle
compostbakken en -vaten ter beschikking die je via de gemeente tegen voordelig
tarief kan aankopen.

IVM subsidieert ook mulchmaaiers en hakselaars
 Een mulchmaaier voorkomt dat grasafval moet worden verwerkt en zorgt op die manier voor minder afval. Bij elke aanschaf van een nieuwe mulcher keert IVM 50 euro uit.
O
 ok een hakselaar leidt tot afvalarm werken: wie snoeihout verhakselt, creëert structuurmateriaal
voor compostvat en compostbak, kan de snippers als bodembedekker gebruiken én moet minder
snoeihout naar het recyclagepark brengen. Bij de aanschaf van een nieuwe hakselaar komt IVM
voor 10% tegemoet in de aankoopprijs, met een maximum van 80 euro.

www.depinte.be

Overweeg je een kringloopvriendelijk toestel aan te kopen? Geniet dan van de subsidies van de IVM.
Verschillende inwoners hebben al van de subsidies geprofiteerd.  

Cijfers voor De Pinte
Goedgekeurde IVM-subsidie voor:
2009
2010
- Hakselaar						8
- Mulchmaaiers
46
25

2011
7
24

2012
7
23

2013
1
31

Meer informatie?

IVM - 09 377 82 11 - ivm@ivmmilieubeheer.be - www.ivmmilieubeheer.be
IVM o.v. Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo
Het reglement haalt u af via www.ivmmilieubeheer.be of bij Mariska.Samyn@depinte.be

Géén brol rond de bol! Glasbollen zijn géén stortplaatsen
Regelmatig vind je in de nabijheid van glasbollen
kartonnen dozen, plastic draagtassen of ander
afval. Die horen daar niet thuis! Wie afval bij de
glasbol achterlaat, is aan het sluikstorten en dat is
strafbaar. Overtredingen kosten de daders tot 250
euro.

Opruimen kost geld
Het opruimen van het sluikstorten kost de steden
en gemeenten op jaarbasis veel geld.
De afvalstoffen die niet thuishoren op de glasbolsite, moeten met de afhalingen van restafval, PMD
of papier & karton worden meegegeven of naar het recyclagepark gebracht.

Wat als een glasbol vol is?

De glasbollen worden zeer frequent leeg gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een glasbol plots vol
zit. Wat te doen als u bij zo’n volle container aankomt?
 Laat het glasafval niet achter op de site.
 Breng het naar een andere glasbol in de gemeente.
 Verwittig de afval- of milieudienst (09 280 82 98), zij zorgen er dan voor dat de glasbol wordt leeggemaakt.

Nog enkel gouden regels
G
 ooi enkel verpakkingsglas in de glasbol. Dit glasafval wordt kleurgescheiden opgehaald (wit
glas en gekleurd glas apart) zodat een optimale recyclage mogelijk is.
 Houd rekening met de omwonenden en gooi géén glas in de glasbol tussen 20 uur ’s avonds en
8 uur ‘s morgens.

Noteer de volgende verhuis

Vanaf 1 mei worden de glasbollen aan Kalande verplaatst naar het OCP en het gemeentehuis.
Meer informatie over het sorteren en recycleren van verpakkingsglas vind je op www.fostplus.be.

Vergis je nooit meer van ophaaldag dankzij Recycle!
Wat zijn de openingsuren van het recyclagepark? Wanneer
worden papier en karton opgehaald? Wat met afgedankte
gsm’s? Vanaf nu vind je het antwoord gewoon op je smartphone of tablet.
Recycle! is de naam van de nieuwe app die de afvalintercommunales samen met Fost Plus, Bebat en Recupel
ontwikkelde. De mogelijkheden zijn legio:
 je stelt zelf herinneringen in voor de inzamelingen,
je checkt snel de sorteerregels,
 je ziet snel waar het dichtstbijzijnde recyclagepunt is, inclusief route en openingsuren.

Praktisch

De Recycle!-app kan je gratis downloaden via www.ophaalkalender.be.
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Fietspunt opent aan het station
Ben je pendelaar, inwoner van De Pinte, en maak je gebruik van het station? Dan kan je vanaf 19 mei terecht in
het nieuwe fietspunt, het resultaat van een samenwerking
tussen de NMBS en Groep INTRO. Alle medewerkers van
het fietspunt zijn aangesteld in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject. De ingang vind je
aan de zijde Stationsstraat.

Taken van de fietspuntmedewerkers

 Zij doen meermaals per dag hun ronde in de stationsomgeving.
 Ze ruimen zwerfvuil op en zorgen ervoor dat alle fietsen ordelijk gestald staan.
 Ze labelen alle foutief gestalde fietsen en verzoeken de eigenaar zijn of haar fiets correct achter
te laten.

Ook voor eenvoudige fietsherstellingen

In het fietspunt kan je ook terecht voor eenvoudige fietsherstellingen. Hierbij
hanteren de medewerkers het ‘thuiskomprincipe’: ze zorgen ervoor dat je op
een veilige en reglementaire manier met je fiets thuis geraakt. Let wel: enkel
voor eenvoudige herstellingen! Voor een meer ingewikkelde herstelling of een
grondig onderhoud van je fiets kan je terecht bij je fietsenmaker.

Praktisch

 Bemand en open elke werkdag: van 7 tot 10 uur en van 16 tot 19 uur.
 Meer info? www.groepintro.be - www.fietsenwerk.be

Spoorlijncomité en De Pinte samen voor een betere mobiliteit van
en naar het station
In 2014 focust het Spoorlijncomité Gent-Ronse zich op De Pinte om het reizen langs de spoorlijn
Gent-Ronse aangenamer te maken. Het station van De Pinte is een belangrijk knooppunt waar
veel reizigers dagelijks op- en afstappen. Het Spoorlijncomité wil onderzoeken welke  infrastructurele verbeteringen in de stationsomgeving er
mogelijk zijn. Aan de hand van een publieksactie willen ze reizigers én
Pintenaars bij dit project betrekken. Hoe, wat, waar en wanneer je kan
deelnemen, verneem je in de komende weken.
Heb je al suggesties en tips? Mail die dan nu al door naar evelien.marlier@treintrambus.be

Daar is de lente, daar is de kringwinkel!
Vanaf 21 mei 2014: Leve Vader!
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Vaderdag is dé dag om je papa in de bloemetjes te zetten. Wil je graag je
papa verrassen maar ben je nog op zoek naar een leuk cadeau? De Gentse
Kringwinkels selecteerden enkele toffe items die je papa geweldig zal vinden! Kom langs.

De Kringwinkel: een groot gebaar voor een kleine prijs!

Wist je dat De Kringwinkel en de restaurants van Ateljee fikse kortingen
geven aan mensen die het financieel moeilijk hebben? Vzw Ateljee doet dit vanuit een maatschappelijke betrokkenheid voor mensen met verminderde kansen. Zo heeft iedereen toegang tot een
gezonde en evenwichtige maaltijd.

Praktisch

 Gratis ophaaldienst: 09 224 07 15 (elektro mag defect zijn), elke werkdag van 8.30 tot 17 uur.
 U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan
korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.

Wil je de Gouden Gids nog op papier?
Meer en meer mensen hebben niet langer de behoefte om de papieren Gouden Gids thuis te ontvangen. Tegenwoordig is er inderdaad meer en meer online terug te vinden, vlugger én gemakkelijker.

Wil je niet langer de papieren Gouden Gids ontvangen?

Schrijf je dan uit via een link op de startpagina van www.goudengids.be. Doe dat zeker voor 16 mei
2014 en vermeld duidelijk je adres en telefoonnummer. Bij de volgende bedeling ontvang je dan
geen exemplaar meer. Schrijf je je pas uit na 16 mei, dan zal je de papieren gids dit jaar nog ontvangen, maar het volgende jaar niet meer.

www.depinte.be

Cultuur en Vrije Tijd
Kunstenaar van de maand
Sinds eind 2011 kan je elke maand het werk van
een plaatselijke kunstenaar ontdekken. Vijvenveertig kunstenaars passeerden al de revue: we hadden
schilders, beeldhouwers, enkele fotografen en zelfs
twee dichters. Nu is het hoog tijd om ook de allerkleinste talenten de kans te geven om de inkom van
het gemeentehuis van de nodige artistieke ‘decoratie’
te voorzien.
In mei en juni presenteren de kinderen van kunstatelier Art-I-Choque hun kleurrijke werkjes.
Art-I-Choque werd zo’n twee jaar geleden opgericht
door Ann Van Durme. Zij organiseert al enkele jaren
met veel inzet en passie kunstateliers in De Pinte.
In de ateliers komen bestaande én nieuwe kunsttechnieken aan bod. De kinderen genieten van het
samen zijn en het samen werken. Ieder kind heeft
een unieke persoonlijkheid en wordt ook als dusdanig
gerespecteerd. Op die manier geeft Art-I-Choque hen
de mogelijkheid om artistiek en creatief te groeien.

Over onze kapelletjes
Quizvraag:
Mochten we aan jou vragen: ‘Weet jij
een kapelletje staan in De Pinte?’, dan
kan je wellicht onmiddellijk een bevestigend antwoord geven.
- “Ja, elke keer dat ik naar school rijd,
passeer ik een wit kapelletje aan de
Ezelshoek”.
- “Natuurlijk! Het mooie kapelletje aan
de Zeven Dreven, midden in het veld”.
- ...
Het is best mogelijk dat je enkele kapelletjes niet weet staan (of hangen), of dat je nog nooit hebt
stilgestaan bij vragen als: ‘Waarom zijn deze kapelletjes hier?’, ‘Wat was de reden van de bouw?’.
Kapelletjes vertellen ook een stuk geschiedenis van onze gemeente. En dat is toch interessant om 11
te weten? Neem op zondag 27 april 2014 - op Erfgoeddag - deel aan een fietstocht waarin we op
zoek gaan naar de kapelletjes én de verhalen erachter.
‘We’, dat zijn: het gemeentebestuur, de erfgoedraad, cultuurraad en Heemkring Scheldeveld. De
fietstocht leidt ons van het dorp van Zevergem tot de raadzaal in het gemeentehuis waar de publicatie ‘Kapelletjes in De Pinte en Zevergem’ wordt voorgesteld.
Iedereen kan meefietsen: we maken er geen wedstrijd van en zorgen dat jong en oud op eigen
tempo van de tocht kunnen genieten. Een unieke kans om het mooie De Pinte en Zevergem met het
hele gezin te ontdekken! Wil je inpikken in De Pinte? Ook dat kan! Geef een seintje aan de cultuurbeleidscoördinator: Degenhard De Smet, Polderbos 20, 9840 De Pinte.
(09 280 98 50, cultuurbeleid@depinte.be)

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de fietstocht kan telefonisch via 09 280 98 50 of via de website:
www.depinte.be/erfgoeddag2014.aspx. We vragen je op voorhand in te schrijven zodat we je op
de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen in het programma. Inschrijven kan tot vrijdag
25 april 2014.

Het programma?

 13.30 uur: verzamelen aan de kerk van Zevergem
 16 uur: einde van de fietstocht + lezing: Grenzeloze devotie + voorstelling publicatie ‘Kapelletjes
in De Pinte en Zevergem’

Week van de amateurkunsten: 25 april tot 4 mei 2014
Van vrijdag 25 april tot en met zondag 4 mei vindt de 19de editie van de Week van de Amateurkunsten plaats. De Pinte wordt dan tien dagen lang overspoeld met de creatieve uitwassen van
verschillende amateurkunstenaars! In de WAK-flyer die vorige week in je bus viel, ontdek je alle
activiteiten. De flyer kan je trouwens terugvinden op www.depinte.be/wak.aspx. Ook in het midden
van deze infokrant vind je een overzicht van alle WAK-activiteiten. Laat je inspireren en enthousiasmeren door het ruime aanbod aan tentoonstellingen en workshops!
Het thema dit jaar is ‘De Groote Kunst’. Kunst kan - letterlijk - GROOT zijn, maar de kunst kan ook
verwijzen naar de honderdste verjaardag van DE GROOTE OORLOG.
Een GROOTE dank aan de verenigingen en kunstenaars die dit jaar deelnemen: Fotoclub De
Spiegel, Kunstkring Centaura, Kinderkunstatelier Art-I-Choque, Christel Aerens, Kunstvereniging
art@depinte, Jordy Bracke, Brigitte Debergh, Karel Van Praet en alle leerlingen uit De Pinte en
Zevergem!

Vlaanderen feest!
Vlaanderen Feest!, de jaarlijkse elfdaagse voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, opent op
28 en 29 juni, loopt verder van 4 juli over 11 juli tot en met de zaterdagse uitloper van de Vlaamse
feestdag op 12 juli. Vlaanderen Feest! wil die elfdaagse doen leven met activiteiten overal in Vlaanderen en mikt op een samenwerking met lokale organisatiepartners, gangmakers van buurtinitiatieven
of verenigingsactiviteiten. Die laatste komen in aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro.

Word organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!
 Zet een verenigingsactiviteit, straat- of wijkinitiatief in de steigers tussen 4 en 12 juli of in het voorafgaande openingsweekend van 28 en 29 juni.
Plaats die activiteit of dat initiatief in het teken van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap.
 Bied je kandidatuur aan, zo krijg je meteen uitzicht op een feestcheque van maximaal 170 euro als
tussenkomst in kosten na afloop.

Hoofdvoorwaarden om in aanmerking te komen
 Jouw evenement moet een open en niet-competitief karakter hebben.
 Jouw evenement moet mensen in een groepsgebeuren bij elkaar brengen en streven naar een
positief gemeenschapsleven binnen je eigen gemeente.

Wie eerst komt, eerst oogst
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Geldige kandidaturen worden maar aanvaard zolang het beschikbare budget niet overschreden is.
De opties op een feestcheque worden toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”.
Wees er dus vlug bij want elk jaar overtreft de vraag het aanbod! De campagne wordt financieel
mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Praktisch
Alle informatie plus het formulier om te kandideren is beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu
(doorklikken op kandideren >lokale initiatieven).
Daar lees je alles over:
de vereiste kenmerken voor de activiteit,
de na te leven bepalingen bij de uitwerking,
uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst,
 de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de feestcheque effectief te bekomen.
Per gemeente kunnen één tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Neem hiervoor contact op met de
cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be)

www.depinte.be

Bibliotheek
Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren:
Maandag: 18 - 20 uur
Dinsdag: 17 - 19 uur
Woensdag: 15 - 18 uur
Donderdag: 16 - 19 uur
Zaterdag: 10 - 12 uur
Sluitingsdagen:
Donderdag 1 mei (Feest van de Arbeid)
 Maandag 5 mei (extra sluitingsdag)
Van maandag 19 mei t.e.m. vrijdag 6 juni (verhuis)
 Maandag 9 juni (Pinkstermaandag)

Sluiting ‘oude bibliotheek’ – openingsfeest nieuwe bibliotheek
Van maandag 19 mei tot en
met vrijdag 6 juni sluit de bibliotheek haar deuren om op
zaterdagnamiddag 7 juni
opendeur te houden op de
nieuwe locatie: Baron de
Gieylaan 27. Om deze lange
sluitingsperiode te overbruggen, kan men maximaal 20
i.p.v. 10 materialen ontlenen
en die ook wat langer houden.
Op 6 juni wordt de bibliotheek officieel geopend. Op
7 juni staat de bib open voor
iedereen.
Kom kijken hoe het nieuwe
gebouw er vanbinnen uitziet.
Die dag organiseren we verschillende activiteiten voor jong en oud. Een greep:
 een muts leren breien met Véronique Leysen (bekend van Ketnet)
 demo door POLS over het digitaliseren van oude foto’s
k nutselactiviteiten
k indergrime
ballonnen plooien
 demonstraties over de werking van de zelfuitleenbalies en terugbrengbus
 een kleine attentie voor elke bezoeker
en nog veel meer …
Let wel: op de opendeurdag kan je nog geen boeken ontlenen, dat kan pas vanaf dinsdag 10 juni.

Nieuw in de bib: dwarsliggers – luistercd’s
 inds kort kan je dwarsliggers uitlenen in de bibliotheek. Dat
S
zijn lichtgewichtboeken in een handig miniformaat waardoor je
ze overal en altijd kan lezen: op de trein, op vakantie, in bed, …
Ook hebben we de luistercd’s voor de jeugd verder uitgebreid: ‘Leven van een loser’, ‘De grijze jager’, ‘Harry Potter’,
… Nieuw zijn de luistercd’s voor volwassenen met o.a. ‘De
100-jarige man die uit het raam klom en verdween’, ‘Het diner’,
‘Duizend schitterende zonnen’,… en de hoorcolleges zoals ‘Een geschiedenis van het moderne
België: over de naoorlogse geschiedenis vanaf 1945’ (Marc Reynebeau) en ‘Kritisch denken: hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten’ (Johan Braeckman), handig voor
onderweg in de auto of in de file…
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Demo’s over het gebruik van tablets en e-reader
Op dinsdag 13 mei organiseren we opnieuw in samenwerking met de Interlokale Vereniging ZOVLA een infosessie en demo rond de nieuwe media.
Het verloop van de infosessie
 We maken de aanwezigen wegwijs in de wereld van iPads en e-readers.
We bespreken voor- en nadelen van de verschillende toestellen.
 Daarna kunnen de geïnteresseerden zelf aan de slag.
 Doel is dat de aanwezigen op basis van de tips zelf een keuze kunnen maken als ze een aankoop
overwegen.
Praktisch
Wanneer? Dinsdag 13 mei om 20 uur
Waar? Raadzaal Gemeentehuis
Kostprijs? Gratis deelname. Reservatie is verplicht via 		
09 282 25 32 of bibliotheek@depinte.be.
Maximaal aantal deelnemers? 20, reserveer dus vlug.

Sport
ORGANISEERT:
Sportkampen zomer 2014
Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst gedurende vier weken sportkampen voor kleuters en kinderen van de lagere school. Deze kampen worden georganiseerd in samenwerking met
V-formation. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang van 8 uur tot
18 uur.
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Kamp 1: van maandag 30 juni t.e.m. vrijdag 4 juli 2014

Thema kleuters: “Ravot je rot”

Thema lagere school: “Omnisport”
Kamp 2: van maandag 7 juli t.e.m. donderdag 10 juli 2014 (geen kamp op 11 juli)

Thema kleuters: “Bouwkamp”

Thema lagere school: “Belgische kampioenenweek”
Kamp 3: van maandag 18 augustus t.e.m. vrijdag 22 augustus 2014

Thema kleuters: “Bezige bijtjes”

Thema lagere school: “Circus star”
Kamp 4: van maandag 25 augustus t.e.m. vrijdag 29 augustus 2014

Thema kleuters: “Cowboys en indianen”

Thema lagere school: “Giga-heldenweek”
Vanaf deze zomer verschijnen er geen aparte folders meer voor de sportkampen. De dienst Vrije
Tijd bundelt alle activiteiten in een gezamenlijke Vrijetijdsfolder die driemaal per jaar verschijnt. Deze
folder zal ook te raadplegen zijn via de gemeentelijke website.
NIEUW! Inschrijven voor de kampen vanaf nu enkel online via
depinte.ticketgang.eu.

Hoe inschrijven en betalen met TicketGang?
VOORAF REGISTREREN
Voordat je kinderen kunnen deelnemen aan een gemeentelijke sport-,
jeugd- of culturele activiteit maak je éénmalig een gezinsaccount aan.
Vooraf registreren = sneller inschrijven!

www.depinte.be

Stap 1: Ga naar http://depinte.ticketgang.eu
Stap 2:






Registreren als gezin
Klik op de knop:
Kies een login en paswoord
Vul de contactgegevens in van je account
Vink aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden
JE GEZINSACCOUNT IS AANGEMAAKT

Stap 3:







Nieuw
Voeg een kind toe via de knop rechts op het scherm
Vul de naam, voornaam en geboortedatum van het kind in
Duid aan of het kind inwoner van De Pinte is of niet
Druk de medische fiche af en breng ze ingevuld mee de eerste dag
Herhaal deze stap voor elk kind van je gezin
JE KINDEREN ZIJN GEREGISTREERD ONDER DE GEZINSACCOUNT

INSCHRIJVEN EN BETALEN
Vooraf inschrijven is vanaf nu verplicht. Dat gebeurt online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. De betaling verloopt via een beveiligde website. Om de veiligheid van de transactie te
waarborgen, zullen de meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken.








Klik op de knop Inschrijven bovenaan op het scherm
Klik de gewenste activiteit aan, links op het scherm
Selecteer per kind de data waarvoor je wil inschrijven
Controleer je inschrijvingsdagen op het betaaloverzicht
Klik op:
Betalen
Klik het online betalingssysteem van uw keuze aan en volg de betalingsinstructies
UW INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NA BETALING

Niet vergeten

Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingsbewijs afdrukken. De inschrijvingslijst
wordt ook naar je e-mailadres verzonden.

Breng het inschrijvingsbewijs mee naar de activiteit. De barcode op het inschrijvingsbewijs
wordt gescand bij het brengen en afhalen aan de ingang. Print de barcode eventueel meerdere keren af, indien je niet de enige bent die jouw kind brengt of afhaalt. De barcode blijft
het ganse jaar geldig.
Annuleren
Annuleren kan enkel in geval van ziekte en met een geldig doktersattest. Dit attest kan tot één week
na het einde van de betreffende vakantiewerking binnengebracht worden in het OCP.
In geval van ziekte wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald na aftrek van de administratieve kost. Die bedraagt 9,75 euro bij sportkampen en 2 euro voor de andere activiteiten.
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Fiscaal attest
Voor de deelname aan de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten ontvang je elk jaar via e-mail een fiscaal
attest. Het attest is ook te raadplegen en af te drukken via de gezinsaccount.
Inschrijfmomenten
• Voor de kampen in juli (kamp 1 en kamp 2) schrijf je online in op de volgende momenten:
o voor inwoners van De Pinte: dinsdag 13 mei vanaf 20 uur.
o voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 14 mei vanaf 20 uur.
• Voor de kampen in augustus (kamp 3 en kamp 4) schrijf je online in op de volgende momenten:
o voor inwoners van De Pinte: dinsdag 20 mei vanaf 20 uur.
o voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 21 mei vanaf 20 uur.
Kampen najaar 2014
Herfst: van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 oktober 2014

Thema kleuters: “Piraat Ahoi”

Thema lagere school: “Christopher Columbus”
Kerst: maandag 22 en dinsdag 23 december 2014

Thema kleuters: “Ruimtereis”

Thema lagere school: “ABC-kamp”
De inschrijfmomenten voor deze kampen delen we u later mee.

Officiële opening van sportpark Moerkensheide
In juli 2012 beschikten we enkel over een grondplan en een digitale tekening om een idee te
hebben van hoe sportpark Moerkensheide er zou
gaan uitzien. Maar twee jaar later is het eindelijk
zover: sportpark Moerkensheide is volledig afgewerkt. Vanaf begin juli staat het sportpark open
voor sportclubs en individuele sporters.

Kom een kijkje nemen op de opendeurdag
van zondag 29 juni

Op vrijdag 27 juni vindt de officiële opening plaats
en op zondag 29 juni is iedereen van harte welkom op de opendeurdag. Bezoek het centrale
gebouw met zijn onthaalruimte, kleedkamers en bergruimtes. Neem eventjes plaats op de tribune
met een capaciteit van 166 zitjes. Wandel wat rond op het centrale plein met zijn fietsenstalling, fiets
wat op de paden in het park of in de onmiddellijke omgeving of ga joggen op de 1 kilometer lange
Finse piste rondom de terreinen. Daarna kan je wat uitrusten in de cafetaria met zijn ruime terrassen.
Je auto kan je kwijt op de parking die plaats biedt aan 200 wagens. Bij grote evenementen kan de
parking nog worden uitgebreid op de terreinen in de omgeving.

Groot sportaanbod

De openluchtsportinfrastructuur van Sportpark Moerkensheide omvat een hoofdvoetbalveld, twee
oefenvelden waarvan één in kunstgras, en voetbalveldjes voor duiveltjes. Verder is er een atletiekpiste met zes banen, zes sprintbanen, een hoog- en verspringpiste, en binnenin bevindt zich een
oefenveld in natuurgras met een installatie voor kogelstoten. Ten slotte zijn er tien petanquevelden
en werd er ruimte voorzien voor een multisportterrein, speelpleintje en skateplein. Die komen er in
een latere fase.

Duurzaamheid en groene inrichting troef

De open en groene omkadering zorgt voor een rustige omgeving voor jong en oud. Ook hier is duurzaamheid de eerste keuze. De gemeente opteerde voor duurzame materialen om parking, piste,
pleinen en circulatie te verharden én voor een milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord verwarmingssysteem dat zal resulteren in lagere energiekosten.
Kom zeker lans want een bezoek loont de moeite!

Stap uzelf gezond en leid De Pinte naar de overwinning!

16

We roepen elke inwoner van De Pinte-Zevergem op om deel te nemen
aan de Stappenclash tussen 16 mei en 16 juni 2014. Samen strijden we
tegen andere gemeenten in Vlaanderen.
Onder het motto “ook de 12de man moet in vorm zijn” stapt elke gemeente virtueel in de richting van Brazilië.

Hoe neem je deel aan de Stappenclash?
 egistreer je op www.10000stappen.be, dat kan ook via www.depinte.be.
R
Geef dagelijks, van 16 mei tot 16 juni, je stappen in via het online registratietool van 10 000 stappen.

Heb je nog geen stappenteller?
 Voor 21,5 euro kan je een stappentellerpakket kopen bij je ziekenfonds of
apotheker, de lijst van verkooppunten vind je op www.10000stappen.be.
 Ook in het OCP kan je een stappenteller gratis ontlenen zolang de voorraad strekt. Het nieuwe uitleenreglement voor de stappentellers kan je
ter plaatse opvragen of raadplegen en downloaden via www.depinte.be

Ga op stap met de gratis wandelpockets van Bloso

In onze sportelhoek in de inkomhal van het OCP vind je gratis wandelpockets van Bloso met heel
wat slimme wandeltips. Handig zijn ook de wandelschema’s waarmee je systematisch en verantwoord je wandelkilometers kan opbouwen volgens je eigen mogelijkheden.

Wie wint de stappencompetitie?
 De gemeente die na één maand de meeste stappen heeft gezet richting Brazilië is de winnaar, uiteraard in verhouding tot het totaal aantal inwoners.

www.depinte.be

Agenda mei - juni 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.
van
26/4 tot
31/5

Met Belgerinkel naar de winkel!

vr. 25/4
(ook op
2/5 en
16/5)

Cursus Digitale fotografie

zo.
27/4

za. 3/5,
za. 7/6,
zo. 8/6

| zie pag. 6

| zie pag. 24

Om 20 uur - € 25/30 voor
3 avonden, € 10/12 per avond Bondslokaal Gezinsbond
geert.verhenne@gmail.com

di. 6/5
(ook op
3/6)

wo. 7/5

vr. 9/5

di. 13/5

Erfgoeddag:
kapelletjesfietstocht | zie pag. 11
Om 13.30 uur - Kerk van
Zevergem - 16 uur: einde
fietstocht + lezing
Gemeente De Pinte
degenhart.desmet@depinte.be,
09 280 824 50
Openstelling Museum Scheldeveld
za van 14 tot 17 uur, zo van 14 tot
18 uur - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke
09 282 70 42

Recreatief krulbollen (elke
dinsdagavond in mei en juni)
Om 18.30 uur - Bij regenweer op
donderdag - gratis
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof, 0494 67 34 08
Babymassage | zie pag. 21
Van 13.45 tot 15.15 uur - € 5 ’t Bommeltje
Opvoedingspunt
depinte@opvoedingspunt.be,
09 242 93 42
Vinkenzetting | zie pag. 21
Van 9 tot 10 uur - WZC
Scheldevelde
OCMW De Pinte
Fietsen 35 km
Vertrek om 14 uur aan het OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

Wijkfeest De Eekbulk

| zie pag. 25

zo.
18/5

17 uur: aperitief en barbecue
(inschrijven noodzakelijk) 20 uur: live optreden van Quitny Eekbulk 36
Evelyne Gomez: 09 282 40 74,
eekbulk@belgacom.net

Ga boodschappen doen met de
fiets of te voet en word daarvoor
beloond!

ma. 5/5 Fietsen (elke maandagavond in
mei en juni)
21 uur - ongeveer 20 km samenkomst in de Eekbulk
Evelyne Gomez: 09 282 40 74,
eekbulk@belgacom.net
di. 6/5

za.
10/5

Infosessie en demo rond
nieuwe media
Om 20 uur - Raadzaal
gemeentehuis - Gratis, maar
reservatie verplicht
Bibliotheek De Pinte
Inschrijven: 09 282 25 32,
bibliotheek@depinte.be
Vrouwenpraatcafé: Proper en
Puur, vrolijke geschiedenis van
persoonlijke hygiëne
Om 20 uur - € 3 - Begonia
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

do.
15/5

Kookles picknick
Om 19 uur, zaal Boldershof
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

vr. 16/5

Fietsen 25 km
Vertrek om 14 uur aan het OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

za.
17/5

Minivoetbaltornooi Bodysol
Patrick Cup | zie pag. 28
9 uur: jeugd / 13 uur: volwassenen
- Sportwegel - gratis
Voetbalploeg Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

zo.
18/5

Minivoetbaltornooi Bodysol
Patrick Cup
10 uur: jeugd / 14 uur:
volwassenen - Sportwegel - gratis
Voetbalploeg Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

Sarah D’Hondt Quartet brengt
‘Chansons voor Nona’

| zie pag. 25

Om 15 uur - € 12 (vvk) / € 15 (adk)
- OCP
Nonamechild
nonamechild@telenet.be
09 282 85 78
di. 20/5

do.
22/5

Uitstap 55+
Om 13 uur - Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck
0478 20 67 73
Jaarlijks recreatief
petanquetornooi | zie pag. 17
De hele dag - OCP
Burensportdienst Leiestreek
Ann De Vreese: 09 280 84 48

vr. 23/5

Bezoek hortensiakwekerij
‘Pieter’
Om 19.30 uur - Oude
Brusselseweg Melle - € 5 / 7
Velt Scheldevallei
roland.deblauwer@skynet.be,
09 384 36 06

za.
24/5

Lenteconcert Harmonieorkest
De Pinte en Youthband
20 uur - OCP - € 10 (vvk) / € 12
(adk) / € 6 (t.e.m. 12 jaar)
www.harmonieorkest.be
Eddy Reynaert: 0475 58 85 40

| zie pag. 8

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

55+: geheugentraining voor elke
dag
Om 14 uur - € 2/5 - Bondslokaal
Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vorming: ‘Als kinderen groot
worden’ | zie pag. 21
Van 19.30 tot 21.30 uur ’t Bommeltje
Sprekers Filip Claeys en Tineke
Wancour
Opvoedingspunt De Pinte i.s.m.
Drugpunt Leie en Schelde
depinte@opvoedingspunt
09 242 93 42

Bloemenmarkt in Zevergem
Van 8.30 tot 12.30 uur Wijngaardeke en Veldstraat

Dag van het Park | zie pag. 7
Met muziek van Les Busiciens
Van 13 tot 15 uur: picknick van 13 tot 17 uur: natuurwandeling
- Park Welden
Gemeente De Pinte
mariska.samyn@depinte.be
09 280 82 98

26 en 27 april - 1, 3 en 4 mei
Open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Raadzaal gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De Pinte

Waar?

Wanneer?

Wanneer?
Uur?
Waar?

Zaterdag 26 april
van 10 tot 20 uur
OCP (Spiegelzaal), Polderbos 20, De Pinte

Grote Vreemde Vogels
De jonge kunstenaars van kinderkunstatelier art-i-choque hebben de grote oorlog geïllustreerd met grote vreemde
vogels. Het is een tentoonstelling vol EMOTIE van vreugde en verdriet, een knipoog naar vrede en oorlog …

16 april tot en met 4 mei
Dinsdag tot vrijdag open van 10 tot 23 uur
Zaterdag en zondag open van 11 tot 23 uur
Maandag gesloten
Brasserie ‘t Klooster, Baron De Gieylaan, De Pinte

Fototentoonstelling ‘De Spiegel’
Fotoclub De Spiegel maakte een selectie uit het ruime aanbod van foto’s die de leden het afgelopen jaar maakten. Laat je verrassen door prachtige landschappen en rustgevende stillevens!

Wanneer?
Uur?
Waar?

Twee kunstverenigingen uit De Pinte laten je kennismaken met (plaatselijke) oorlogskunst. art@depinte vroeg aan
haar leden om op zoek te gaan naar oorlogskunst. Als oefening werden achttien schilderijen gereproduceerd.
Kunstkring Centaura verzamelde lokale oorlogskunst: schilderijen, beelden, tekeningen, juwelen, … geïnspireerd
door originele documenten van DE GROOTE OORLOG.

Grote kunst in de Groote Oorlog

de groote kunst

OCP (Spiegelzaal), Polderbos 20, De Pinte

Wanneer?
Uur?
Waar?
Inschrijven?
Woensdag 30 april
van 14 tot 17 uur
Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem
www.depinte.be/ﬁestacreativa.aspx

Fiesta Creativa²
Twee smakelijke kookworkshops voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
● Cupcakeplezier: creatief met kleurige versiering
● Reis rond de wereld: knutsel je eigen kokoutﬁt én leer lekkere specialiteiten maken

Zaterdag 26 april en zondag 27 april
van 10 tot 18 uur
OCP (Vergaderzaal 1), Polderbos 20, De Pinte

Wanneer?
Uur?
Waar?

Zaterdag 3 mei en zondag 4 mei
Van 14 tot 18 uur
Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem

Meer info: www.depinte.be/wak.aspx

Tentoonstelling ‘Van Klein naar Groot’
Tijdens Fiesta Creativa1 op 16 april (OCP) werden verschillende creatieve workshops georganiseerd (o.a. 3D-tekenen, slapstickmovie en
striptekenen). Het resultaat kan je zien in deze tentoonstelling, samen
met het werk van drie lokale kunstenaars:
● Brigitte Debergh: schilderen
● Jordy Bracke: fotograﬁe
● Karel Vanpraet: fotograﬁe

Wanneer?
Uur?
Waar?

Tentoonstelling Christel Aerens
Christel gaf vorig jaar tijdens de WAK haar eerste tentoonstelling. Na een inspirerend en leerrijk jaar toont ze nieuw
werk waarin vooral mensen centraal staan.

Waar?

zo.
25/5

Federale, Vlaamse en Europese
verkiezingen | zie pag. 2
Van 8 tot 14 uur.
Scoutscafé | zie pag. 30
Vanaf 16 uur - Terrein Scouts &
Gidsen Nieuwstraat
Scoutscomité De Pinte
Olivier Reyntjens, scoutscomité@
scoutsengidsendepinte.be
Simon Suys en Elisa Cuyt:
grl@scoutsengidsendepinte.be

za.
31/5

za.
31/5
(ook op
1/6)

za.
31/5
(en zo.
1/6)

zo. 1/6

Fietsen 35 km
Vertrek om 14 uur aan het OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

za. 7/6

zo. 8/6

ma. 9/6

Wandeling in de Scheldevallei
Vertrek om 14 uur aan de
Veldblomme - Breughelmaal bij
aankomst - € 7 / € 10
Landelijke gilde Z-DP
Johan Botterman, 09 385 68 70

Kermis De Pinte
Tot 11 juni
Exotisch koken
Om 19.30 uur - € 20/25 Bondslokaal
Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 7/6

Opendeurdag nieuwe
bibliotheek | zie pag. 13
Van 14 tot 17 uur - Gratis - Voor
het grote publiek
Annelies De Vos: 09 282 26 34
Cafeest

| zie achtercover

Van 20 tot 1 uur Radio Modern
info@cafeest.be, www.cafeest.be

zo.
22/6

| zie pag. 26

Afsluiting scoutsjaar
Vanaf 18.30 uur Barbecue
- € 12,50 (kinderen € 9 ) Scoutslokaal De Havik
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19
Opendeurdag Thaleia | zie pag. 30
Barbecue vanaf 11.30 uur - € 20
(kinderen > 6: € 10 / kinderen < 6:
gratis) - Begonia
Vanaf 13 uur: opendeur in Home
Thaleia. 15 uur: live optreden van
Kurt Burgelman

wo.
25/6

Uitstap naar Popeiland

vr. 27/6

Dagfietstocht
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

| zie pag. 18

Voor kinderen van 10 tot 14 jaar.
Toegang: € 8,
busvervoer: € 6
Jeugddienst De Pinte
Sharon Delabie, 09 280 84 51

di. 10/6

Vrouwenpraatcafé: feest voor
20-jarig bestaan
Met muziekoptreden en sketches
door theater Boutique en de Odettes
Om 20 uur - Begonia - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

Landschapswandeling in
Scheldevelde | zie pag. 27
Om 19.30 uur - parking Kasteel
Scheldevelde
Natuurpunt Boven-Schelde
waltergalle@gmail.com
0499 94 90 87

do.
12/6

Zitdag belastingaangifte | zie pag. 3
Van 13 tot 16 uur - Raadzaal
gemeentehuis - gratis
Gemeentebestuur
Joni Van de Velde: 09 280 82 67

Officiële opening Sportpark
Moerkensheide
Om 17 uur
Sportdienst gemeente De Pinte
ann.devreese@depinte.be,
09 280 84 48

vr. 13/6

Fietsen 35 km
Vertrek om 14 uur aan het OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

zo.
15/6

Fietstocht: wel- en
knelpuntenroute | zie pag. 26
Vertrek om 14 uur aan het
gemeentehuis
Fietsersbond De Pinte
Joe Rogge, joe.rogge@telenet.be

di.
17/06

55+: bezoekerscentrum van het
havenbedrijf Gent
Om 14 uur - € 2/5 - Vertrek
Kerkplein - Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 20/6

Fietsen 25 km
Vertrek om 14 uur aan het OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
Marc Thienpont: 09 282 81 94

| zie pag. 26

vr. 6/6

vr. 20/6

Gezinsfietstocht met barbecue

Wielerwedstrijden
13 uur: dames junioren - 14.45
uur: dames elite - 17.30 uur:
parochianen
19 uur: gratis optreden aan
aankomstlijn in de Groenstraat
Wielerclub De Pinte (50-jarig
bestaan)
Chris Folens: 0479 33 99 37

Fietstocht naar Lozerbos
Vertrek tussen 14 en 14.30 uur CM Kantoor, Kerkplein - € 2 / € 2,5
- Kinderen -12: gratis
Pasar
ericdedapper@skynet.be
09 282 60 12

Cafeest | zie achtercover
11 uur: Aperitiefconcert, 20 uur:
Blue Veins, 21.30 uur: Royal Funk
Force en 23.15 uur: DJ Keesy
info@cafeest.be, www.cafeest.be

Vanaf 9 uur - € 15/10 Bondslokaal Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37

Bezoek Lovarte Kunstroute:
kunst op 20 locaties te
Lovendegem
Om 14 uur aan gemeentehuis
Lovendegem
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren
09 282 75 15
Ecotuinweekend (Bottelaere,
Schelderode, Merelbeke)
Za van 13 tot 18 uur - zo van
10 tot 18 uur - Vrije bijdrage voor
goed doel
Velt Scheldevallei
roland.deblauwer@skynet.be,
09 384 36 06

Noodoefening
Van 17 uur zaterdag tot 17 uur
zondag - Mattestraatje
Amateurradioclub De Pinte
www.tls.uba.be

Tuinbezoek ’t Kouterhuis in
Balegem
Om 19 uur - inschrijven voor 16 juni
Velt Scheldevallei
guido.meerschaut@skynet.be
09 221 39 62

za.
28/6

Kapellekensfietstocht
Om 18 uur - Start Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Magda De Smet: 0494 21 16 41

zo.
29/6

Aperitiefconcert en barbecue
Concert om 11 uur (gratis) en
barbecue om 12.30 uur: € 13 / € 6
(6-12 jaar) / € 2 (-6 jaar) - Domein
Scheldevelde
www.harmonieorkest.be
Eddy Reynaert: 0475 58 85 40
Straatfeest + Krulboltornooi
Ontbijt van 9 tot 11 uur: € 10
(volwassenen) - € 5 (kinderen):
inschrijven nodig - 14 uur:
krulboltornooi
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08
Opendeurdag Sportpark
Moerkensheide | zie pag. 16
Sportdienst gemeente De Pinte

ma.
30/6

Bloedcollectie
Van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers De Pinte
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

Ook de gemeente die de meeste vooruitgang heeft geboekt sinds de start van de wedstrijd, mag
zich winnaar noemen.
 Beide winnaars worden in de bloemetjes gezet onder de nodige media-aandacht en ontvangen
elk drie prijskoffers met twintig stappentellers en een levensgrote winnaarsvlag voor het gemeentehuis.
De Stappenclash is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en Logo Gezond+ in opdracht van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met het
Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) en ziekenfondsen.

De Pinte trots op de titel ‘Sportelgemeente’
Eind vorig jaar werden in de Gentse Topsporthal de Oost-Vlaamse Sportelgemeenten 2013
gehuldigd. Deze actie kadert in de Bloso-sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals
je bent’ en wil hiermee de gemeenten bedanken
die die sport voor 50-plussers organiseren en er
promotie rond voeren.
Gemeenten die in aanmerking wilden komen
voor deze titel moesten voldoen aan zeven basiscriteria. Oorspronkelijk schreven 42 van de
65 gemeenten uit Oost-Vlaanderen in om deel
te nemen aan deze actie.
37 gemeenten behaalden de titel ‘Sportelgemeente 2013’: Aalst, Berlare, Beveren, Brakel, De Pinte,
Deinze, Destelbergen, Gavere, Gent, Herzele, Kaprijke, Knesselare, Kruibeke, Laarne, Lebbeke,
Lede, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maldegem, Melle, Moerbeke-Waas, Nazareth, Nevele, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Stekene, Temse, Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Zelzate,
Zingem, Zottegem, Zulte en Zwalm.
Elke laureaat ontving een plakket en een pakket sportelgadgets.
De titel van ‘Super Sportelgemeente 2013’ werd toegekend aan een gemeente die zich bijzonder
onderscheidde door het realiseren van bijkomende sportieve initiatieven voor de 50-plussers. Hiervoor werden elf kandidaten genomineerd waaronder De Pinte, Deinze, Destelbergen, Knesselare,
Kruibeke, Lebbeke, Lokeren, Maldegem, Nazareth, Waarschoot en Wetteren. De titel van ‘Supersportelgemeente 2013’ ging uiteindelijk naar de gemeente ‘Knesselare’.
Wij zijn fier op onze titel Sportelgemeente en op onze nominatie voor de Supersportelgemeente. De
Gemeente De Pinte zal blijven inzetten op leven(s)lang Sportelen in de Pinte en hoopt volgend jaar
opnieuw de titel te verdienen.

Petanquetornooi
17
Op donderdag 22 mei 2014 organiseert
de Burensportdienst Leiestreek in samenwerking met de petanqueclub van Gavere
zijn jaarlijks recreatief petanquetornooi. Er
wordt telkens gespeeld in teams van drie
personen (triplet) die de hele dag hetzelfde
moet blijven.

Praktisch
Folders en inschrijvingsformulieren in het
OCP, via de website of via sportdienst@
depinte.be.
Kostprijs? 2 euro per persoon (6 euro per
triplet).
Inschrijven? Per triplet en vóór 15 mei 2014.
Voor andere activiteiten, surf ook eens naar www.sportelen.be.

Vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen?
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportdag voor volwassenen met een mentale beperking
De burensportdienst Leiestreek organiseert een sportdag voor volwassenen met een mentale beperking. Tot vorig jaar stond deze sportdag alleen open voor instellingen, vanaf dit jaar zijn alle inwoners
uit de regio welkom. Deelnemers moeten wel vergezeld zijn van een begeleider.
De volgende sporttakken komen aan bod: boogschieten, voetbal (behendigheid), wandelen, spurt,
verspringen, kogelstoten/softbalwerpen, balvaardigheid, hindernissenparcours en zwemmen (niet
verplicht – middagactiviteit).
Alle activiteiten worden aangeboden in competitievorm per niveau en alle deelnemers worden vooraf
in groepen verdeeld.

Praktisch
Wanneer? Donderdag 15 mei 2014 te Aalter van 9 tot 17 uur
Inschrijven? In het OCP tot 28 april
Meer info? sportdienst@depinte.be

Jeugd
Wie gaat er mee naar Popeiland?
Op woensdag 25 juni 2014 zorgt de dienst Vrije tijd opnieuw voor busvervoer van en naar het Provinciaal domein Puyenbroek in Wachtebeke.
Waarom? Om Popeiland te bezoeken uiteraard! Een spetterend festival
met hippe artiesten en een massa randanimatie. Onder andere de jongens
van Bandits zijn dit jaar opnieuw van de partij! Alle kinderen van 10 tot 14
jaar zijn welkom! Let wel! Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30.

Prijzen
Toegangskaarten: 8 euro
 Busvervoer: 6 euro
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure? Die vind je binnenkort op de gemeentelijke website
en de digitale infoborden.

Speelpleinwerking zomer
18

Deze zomer kan je vijf weken lang terecht bij speelpleinwerking Amigos:
14 tot en met 18 juli 2014
22 tot en met 25 juli 2014 (niet op maandag 21 juli)
28 juli tot en met 1 augustus 2014
4 tot en met 8 augustus
11 tot en met 14 augustus (niet op vrijdag 15 augustus)

En voor de tieners is er Paars!
Tieners van het 1e en 2e middelbaar kunnen op dinsdagnamiddag en donderdag terecht bij Paars, de tienerwerking van Amigos.
Meer informatie over werkingsuren en activiteiten? Mail naar
jeugddienst@depinte.be of bezoek de Facebookpagina van Paars.

Gezocht: skaters!
De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste skateboarders die mee willen brainstormen over de inrichting van een skatepark in het sportpark Moerkensheide.
 Zou je graag een skatepark in onze gemeente hebben?
 Heb jij leuke ideeën of suggesties over hoe het park er kan uitzien?
Stuur dan een mailtje naar jeugddienst@depinte.be met jouw gegevens en neem
deel aan onze werkgroep!

www.depinte.be

Welzijn en sociale zaken
OCMW plant extra baby- en peuteropvang in de Blijpoel
Vanaf september plant de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW een tweede groepsopvang
voor baby’s en peuters in Blijpoel in Zevergem.
In Blijpoel nummer 7 bestaat al sinds 2012 een
kinderopvang. Vanaf september 2014 kunnen
er ook in woning Blijpoel nummer 1 achttien
kindjes opgevangen worden in een samenwerkingsverband met drie onthaalouders. Beide
woningen zijn eigendom van de gemeente.
Naast deze groepsopvang werken er ook 25
individuele onthaalouders voor thuisopvang, zowel voor peuters en baby’s als naschools voor
schoolgaande kinderen.

Enkele cijfers

In het totaal vingen de 37 onthaalouders in 2013 350 kinderen op van 285 verschillende gezinnen,
op het grondgebied De Pinte en Latem.

Verhuis biedt meer ruimte
De nieuwe locatie is ruim en komt er ter vervanging van de huidige locatie van groepsopvang het
Knuffeltje op de site Scheldevelde. Een twaalftal kindjes zullen in september verhuizen naar de woning in Zevergem. Het nieuwe decreet biedt ons de kans om per groepsopvang vier extra kinderen
op te vangen op voorwaarde dat de woning groot genoeg is en daartoe ingericht wordt. Op die manier creëren we achttien extra plaatsen in de groepsopvang. Maar uiteraard blijft ook de individuele
thuisopvang belangrijk. Door de combinatie van groepsopvang én individuele thuisopvang bereiken
we ons doel zeker: jonge ouders kwaliteitsvolle opvang bieden dichtbij huis.

Praktisch

Wie een kindje verwacht of op zoek is naar buitenschoolse opvang, kan zich elke voormiddag richten
tot de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW: tel. 09 242 93 40, dog@ocmwdepinte.be

OCMW-huisbezoeken bij 80-plussers
Het OCMW De Pinte is bezorgd om het welzijn
van alle inwoners en zet zich in om iedereen
de nodige sociale dienstverlening te geven.
Uit ervaring weet het OCMW dat veel mensen
bepaalde uitkeringen niet ontvangen of onvoldoende thuiszorg krijgen. Gewoon omdat ze
niet op de hoogte zijn van de uitkeringen en
diensten waarop ze recht hebben. In het Sociaal
Huis, Pintestraat 69, kunt u elke werkdag tussen
9 en 12 uur terecht voor informatie over thuiszorgdiensten en sociale tegemoetkomingen.
Maar voor veel 80-plussers is deze verplaatsing
moeilijk. Daarom biedt het OCMW deze mensen de kans een thuisbezoek aan te vragen.  

Wat kan een maatschappelijk werker voor u doen?
 U meer vertellen over de werking van de verschillende thuiszorgdiensten, Serviceflats en WZC
Scheldevelde.
U meer informatie geven over uw recht op bijkomende sociale tegemoetkomingen en voordelen.
Sinds eind 2013 stuurde het OCMW al een persoonlijke brief aan 250 80-plussers. Het OCMW kon
vervolgens bij 40 mensen op huisbezoek gaan.  

Hebt u nog geen brief ontvangen?

Maak dan een afspraak met Rika Stock, thuiszorgverantwoordelijke in het
OCMW De Pinte, via of hendrika.stock@ocmwdepinte.be of 09 280 93 01.
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Tweedehandsbeurs Dienst Opvanggezinnen opnieuw een succes
Op zaterdag 29 maart stonden opnieuw een dertigtal onthaalouders klaar voor de praktische organisatie van de 22e
tweedehandsbeurs in het Huis van het Kind. Meer dan tachtig
verkopers boden er hun tweedehandsspullen aan. Daarvoor
hoefden ze zelfs niet aanwezig te zijn. De onthaalouders zorgden ervoor dat alles in goede banen liep. Ondanks het zeer
mooie weer was er een grote opkomst. Er werd zelfs tien procent meer verkocht dan vorig jaar. Vooral kinderspeelgoed en
babyspullen waren gegeerd. De Dienst Opvanggezinnen zorgt
met de opbrengst voor cadeaubonnen waarmee speelgoed kan worden gekocht voor de kindjes van
de onthaalouders. Je merkt het, een duidelijke win-win voor iedereen. Dank aan alle onthaalouders!

Woonzorgcentrum Scheldevelde zoekt jobstudenten
Jobstudenten voor verzorging
Van 15 juli tot 15 augustus, of van 1 tot 31 augustus
 Jobinhoud: wassen, aankleden, helpen bij de maaltijden van
onze bewoners
 Voorwaarden: minimaal 18 jaar oud zijn, zelfstandig kunnen
werken, bij voorkeur een opleiding verpleegkundige, verzorgende of geneeskunde genieten

Jobstudenten voor onderhoud
Van 21 juli tot 15 augustus
 Jobinhoud: poetsen van de bewonerskamers en de algemene delen van het woonzorgcentrum
 Voorwaarden: minimaal 18 jaar oud zijn en zelfstandig kunnen werken

Jobstudenten voor kine
Van 28 juli tot 22 augustus
 Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie en bewegingsoefeningen
Scheldevelde zoekt personen met voldoende inlevingsvermogen die bejaarden graag zien en
geduldig zijn.
Scheldevelde biedt een aangename werksfeer, een goede opvang en begeleiding, de mogelijkheid
om het werk zelfstandig uit te voeren en in team samen te werken, naast een goede verloning.

Meer info?
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Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het WZC:
Martine De Bouver - Kasteellaan 41 - 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95 - Fax. 09 282 32 54
E-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

Bowlingnamiddag 55 +
Het uitwerken van een beweegprogramma voor rusthuisbewoners is een
van de acties in het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019. Om hun fitheid te bevorderen biedt Sportbeheer EVA De Pinte aangepaste sporten
aan. Bovendien ondernemen het personeel van WZC Scheldevelde, de
senioren- en sportraad samen acties om de mobiliteit van de rusthuisbewoners te ondersteunen.
Op dinsdag 1 juli staat een bowlingnamiddag op het programma voor de inwoners van het WZC én
alle 55-plussers van de gemeente.

Praktisch
 aar? In de Bowl Inn in Sint-Martens-Latem (Kortrijksesteenweg 209)
W
Kostprijs? Gratis. Deelnemers betalen wel zelf hun drankjes. Voor de bewoners van WZC Scheldevelde wordt vervoer geregeld, andere deelnemers gaan op eigen kracht naar Sint-Martens-Latem
Inschrijven? Via de sportdienst voor vrijdag 13 juni 2014

Vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen?
Sportdienst De Pinte - Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40 - e-mail: sportdienst@depinte.be

www.depinte.be

Vinkenzetting in woonzorgcentrum Scheldevelde
De vinkenzetting is een Vlaamse volkssport met een
eeuwenlange traditie. Sinds 2013 is de sport zelfs
immaterieel cultureel erfgoed. Bovenal is het een
sociaal gebeuren waar zowel jong als oud van kan
genieten.
In 2013 organiseerde woonzorgcentrum Scheldevelde in september een ‘Week van de vink’ voor zijn
bewoners. In die week werd er een quiz gehouden
en geluisterd naar een vinkenzetting op geluidsband.
Deze actie kende een enorm succes.
Op vraag van de bewoners organiseren we in mei een echte vinkenzetting in samenwerking met de
vinkenmaatschappij ‘de zingende Pintenierkes’.

Praktisch:
Wanneer? Woensdag 7 mei van 9 tot 10 uur, in de Scheldeveldedreef.
I nschrijven? Vanaf 7.45 uur in de cafetaria van WZC Scheldevelde, hier vindt ook de prijsuitreiking
plaats.
Iedereen welkom!

Interactieve vorming: “Als kleine kinderen groot worden”, over
alcohol, tabak en drugs
Welke regels stel ik op over alcohol als mijn dochter voor de eerste keer naar een fuif gaat?
 Hoe verbied ik tabak als ik zelf rook?
 Wat zeg ik tegen mijn zoon als zijn vriend van school is gestuurd
omwille van cannabisgebruik?
Heb jij kinderen tussen tien en vijftien jaar en vraag jij je ook wel
eens af hoe je je kind kan leren verstandig om te gaan met alcohol?
Of hoe je kan voorkomen dat je kind alcohol of drugs gaat gebruiken of sigaretten gaat roken?
Dan is deze interactieve infoavond “Als kleine kinderen groot worden” wellicht iets voor jou. Via voorbeelden, filmpjes en tips worden
al je vragen over alcohol, drugs en roken beantwoord.

Praktisch
 anneer? Dinsdag 20 mei, van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Bommeltje “Huis van 21
W
het Kind”, Bommelstraat 33, 9840 De Pinte
Sprekers? Filip Claeys en Tineke Wancour, preventiemedewerkers en drugsbegeleiders
I nschrijven? Schrijf op voorhand in via depinte@opvoedingspunt.be of via
09 242 93 42, vóór dinsdag 13 mei 2014.
Organisatie? Opvoedingspunt De Pinte i.s.m. Drugpunt Leie & Schelde

Opvoedingspunt en Kind & Gezin bieden babymassages aan
Opvoedingspunt en Kind & Gezin organiseren babymassages voor ouders met hun baby tussen
6 weken en 6 maanden. Osteopaat Hanne De Wulf leidt alles in goede banen.

Praktisch
Wanneer? Dinsdag 6 mei en dinsdag 3 juni telkens van
13.45 tot 15.15 uur
Waar? ’t Bommeltje, Huis van het Kind, consultatiebureau
Kind en Gezin, 1e verdiep.
I nschrijven? Via Opvoedingspunt, 09 242 93 42 of
depinte@opvoedingspunt.be.
K
 ostprijs? 5 euro te betalen aan de kassa.
Mee te brengen? Een handboek en badhanddoek met
kap

Wachtlijst Artsen
De wachtlijst vindt u op www.depinte.be/wachtlijsten.aspx.
Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
				centraal oproepnummer		
Dokter van wacht 		
09 280 08 80				
Tandarts van wacht		
0903 39 969 (€ 1,50 per minuut)		
0903 92 248 (€ 1,50 per minuut)		
Apotheker van wacht		

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

Thuisverpleging
Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7),
www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62
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 deelt de dichtstbijzijnde
apotheek van wacht mee.
Tussen 9 uur en 22 uur een apotheek nodig?
Bel 0900 10 500 (€ 0,50/min.) of surf naar www.apotheek.be.

Veiligheid
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Met de fiets op pad? Laat hem eerst registreren!
De lente komt eraan en velen halen hun fiets weer van stal. Het
ideale moment dus om je tweewieler te laten registreren. Inwoners
van politiezone Schelde-Leie kunnen hun fietsregistratie zelfs van
thuis uit regelen. Hoe? Je dient een aanvraag in en de wijkagent
komt langs met het label op een moment dat het jou past. Deze
dienst is gratis!

Waarom registreren?

Jaarlijks telt politiezone Schelde-Leie een 120-tal gestolen fietsen, waarvan ruim de helft aan de
stations. Het is dan ook van groot belang om je fiets te laten registreren. Het label schrikt kandidaatdieven af en het is voor de politie het enige herkenningsteken om een fietseigenaar op te sporen.

Hoe werkt het?

- Vul op www.scheldeleie.be een aanvraag voor fietsregistratie in (via de button ‘gratis fietsregistratie’)  - of rechtstreeks via https://public.pzschelde-leie.be/fietsen/
- Je kan dit invulformulier ook vinden in de commissariaten.
- Je wijkinspecteur neemt contact met je op voor een afspraak.
- Hij komt thuis langs met het label om de fiets(en) te registreren.
- Je krijgt een fietspas om de kenmerken van de fiets te bewaren.
- De gegevens van de geregistreerde fietsen in onze zone worden op het commissariaat bijgehouden in een databank.

www.depinte.be

Extra tips om je fiets niet aan z’n slot over te laten!
- Gebruik altijd twee verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in combinatie met een
beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten.
- Bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp, ook al laat je hem maar eventjes staan.
- Bevestig de fiets met het kader én het voorwiel aan een vast voorwerp.
- Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. Verwijder alle toebehoren zoals fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus,...
- Als je een tweedehands fiets koopt, laat dan op het commissariaat nakijken of de fiets niet als
gestolen geregistreerd staat.

En wordt jouw fiets toch gestolen?

Doe dan altijd aangifte bij de politie en vergeet daarbij je fietspas niet! Fietsendieven rekenen erop
dat niemand iets tegen hen onderneemt. Bovendien kan deze aangifte gelden als bewijs dat je de
rechtmatige eigenaar bent als jouw fiets teruggevonden wordt.

Volg politie Schelde-Leie op Facebook
Politiezone Schelde-Leie zit nu ook op Facebook. Na het succesverhaal van Twitter - met  bijna 1400
volgers - breiden ze hun online activiteiten uit.

Waarom op Facebook?
 ie de politie Schelde-Leie ‘leuk vindt’ krijgt dagelijks nieuwtjes te zien uit de politiezone: waar ze
W
flitsen, welke acties ze organiseren, welke diensten ze aanbieden,…
De Facebookpagina maakt het hen makkelijker om informatie uit te wisselen met de partners, zoals
de buurtinformatienetwerken (BIN en BIN-Z)
Tot slot is het een bijkomend kanaal om in interactie te gaan met de inwoners in de zone. Tenslotte
is het voor hen dat de politie 24/24 en 7/7 paraat staat. Dan is het belangrijk om te weten waar de
inwoners van wakker liggen.
Word vriendjes van www.facebook.com/PZScheldeLeie.

Regulariseer je HFD-wapens vóór 25 mei
Sinds mei vorig jaar kon geen enkel HFD-wapen - historische, folkloristische en decoratieve wapens
- nog vrij verkocht worden. Toen werd de zogenaamde ‘HFD-lijst’ afgeschaft. Particulieren kregen
vanaf dan een jaar de tijd om zich in regel te stellen. De einddatum komt met rasse schreden dichterbij: vóór 25 mei 2014 moet je de aanvraag van de (voorlopige) vergunning ingediend worden.

Hoe en waar?
- Geef je HFD-wapen aan bij de wapendienst in het hoofdcommissariaat, Florastraat 19, 9840
De Pinte (09 321 76 94).
- De aangifteprocedure bij de politie en de aflevering van de definitieve vergunning door de gou- 23
verneur (vergunning zonder recht op munitiebezit) is gratis. Er moet aan geen enkele voorwaarde
voldaan worden, maar een vergunning kan wel geweigerd worden als er gevaar is voor de openbare veiligheid.
- Opgelet, deze maatregel geldt niet voor:
- buskruitwapens (niet moderne replica’s),
- geneutraliseerde wapens,
- wapens gebruikt door historische en folkloristische verenigingen bij optochten, historische
reconstructies en schuttersfeesten,
- niet-vuurwapens.

Niet in regel = illegaal!

Na 25 mei 2014 worden alle niet geregulariseerde HFD-wapens
illegaal. Op dat moment heeft de bezitter er geen belang meer bij
om alsnog een vergunning of registratiebewijs aan te vragen. Dergelijke aanvragen worden dan onontvankelijk, ook als ze ingediend
worden door jagers of sportschutters. Omdat een vergunning (of
model 9) nodig is om het wapen later te verkopen of te neutraliseren, is ook dit niet meer mogelijk (want het wapen is illegaal).

Meer info

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft een foldertje ontwikkeld met daarin een
beknopt overzicht van alle opties: ‘Einde vrije verkoop HFD-wapens’. Download deze gratis op
www.scheldeleie.be/wapendienst.

Verenigingsleven
Negentiende Sneukeltoer t.v.v. Kom op tegen Kanker
OUD-K.L.J. De Pinte organiseert op zondag 3 augustus een fietstocht van ongeveer 45 km met ontbijt en verrassend middagmaal
in een muzikaal kader.

Praktisch

De fietstocht vertrekt en eindigt op de Vrije Basisschool van De
Pinte en loopt door de omliggende gemeenten. De opbrengst gaat
zoals steeds integraal naar Kom op tegen kanker.

Deelnameprijzen
 17 voor volwassene
€
€ 10 voor kinderen tot 12 jaar

Vertrekuren tussen		
 en 10 uur
9
10 en 11 uur
11 en 12.30 uur

Kaartenverkoop ENKEL op zondag 8 juni 2014:
1. Telefonisch reserveren tussen 8.30 uur en 10.30 uur op 0475 23 34 24 of op 0474 68 23 54
2. Afhaling ná reservatie tussen 10 en 12 uur in Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4

Meer info?

Freddy De Bie, Oude Gentweg 80, 9840 De Pinte, tel.: 09 221 01 12

Geïnteresseerd in digitale fotografie?
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Gezinsbond De Pinte organiseert opnieuw een lessenreeks over digitale fotografie. Deze keer een driedelige
cursus fotobewerking “Photoshop / Gimp” die plaatsvindt
in het bondslokaal, Sportwegel, op de volgende avonden
om 20 uur:
vrijdag 25 april
vrijdag 2 mei
vrijdag 16 mei
Je hoeft geen fototoestel mee te brengen, maar wel –
indien mogelijk – een computer (portable).

Volgende onderwerpen komen aan bod
 Kennismaking met Photoshop en/of Gimp
 Praktijkoefening: ga zelf aan de slag om een fotocompositie te maken, breng je eigen foto’s mee.
 Tips en trics om je foto’s mooier te maken
Iedereen is welkom, ook wie de vorige fotocursussen niet gevolgd heeft.

Praktisch
 Bevestig je deelname via e-mail aan Verhenne.Geert@gmail.com.
 Laat hem weten of je een computer meebrengt en over welke versie van Photoshop je beschikt.
Heb je geen Photoshop, dan installeert hij Gimp op jouw PC. Je komt dan best de eerste les iets
vroeger.
 Wil je specifieke onderwerpen aan bod laten komen? Laat het hem weten.

Prijs (met een consumptie inbegrepen)
 Voor Bondsleden: 10 euro per avond, of 25 euro voor de drie avonden
Voor niet-leden: 12 euro per avond, 30 euro voor de drie avonden

www.depinte.be

Cursusaanbod Art@De Pinte
De cursussen vinden altijd plaats op woensdag, van 19 tot 22 uur, in de kelder van het Kasteel
Scheldevelde.
 Mei 2014: individuele schilderijen in het kader van WOI. Die worden in september tentoongesteld
in Kasteel Scheldevelde.
 Juni 2014: tekenen naar levend model.

Meer info?
w
 ww.artdepinte.be
Secretariaat: karina.alisch@skynet.be, 0473 934 833

15de wijkfeest Eekbulk

Het 15de Wijkfeest van de Eekbulk staat in het teken van Glitter & Glamour.
Wanneer? Zaterdag 10 mei
 Start aperitief en barbecue om 17 uur (inschrijven is noodzakelijk)
Start live optreden van de band Quitny om 20 uur (gratis)
Waar? In de Eekbulk ter hoogte van huisnummer 36
Meer info? Evelyne Gomes via 09 282 40 74 of via eekbulk@belgacom.net
Opgelet! Vanaf 14 uur wordt de straat volledig afgezet.

Praktisch
 anneer? Zondag 18 mei, van 8.30 tot 12.30 uur
W
Waar? In Het Wijngaardeke en de Veldstraat

25

Sarah D’Hondt Quartet brengt ‘Chansons voor Nona’
Het Sarah D’Hondt Quartet geeft een benefietconcert
voor vzw NONA die hulp biedt aan Roemeense kinderen.

Wie is Sarah D’Hondt?

Deze zangeres timmert aan een stevige reputatie als
chansonnière. Op haar repertoire haalt ze chansons
boven van vakmannen als Brassens en Montand. Haar
programma en passie worden vooral gestuurd door haar
fascinatie voor persoonlijkheden als Edith Piaf en Joséphine Baker. Naast haar stem en podiumprésence kan Sarah D’hondt rekenen op topmuzikanten
zoals Stijn Bettens op accordeon, Bart Vervaeck op gitaar en Lieven Van Pee op contrabas.

Praktisch “Chansons voor Nona”
 anneer? Zondag 18 mei 2014 om 15 uur
W
Waar? Het OCP, Polderbos in De Pinte
Kostprijs? 12 euro in voorverkoop (15 euro aan de ingang)
Kaarten? Secretariaat van vzw NONA, Serafien de Rijckelaan 21, tel 09 282 85 78,
nonamechild@telenet.be - Bij de bestuursleden van de vzw NONA
Meer info? www.nonamechild.eu
Meer weten over Sarah D’Hondt? Bezoek www.sarahdhondt.be

fiets mee met Pasar naar het Lozerbos
Vanuit De Pinte maakt Pasar een zomerse, lusvormige
fietstocht via het knooppuntennetwerk richting Lozerbos via
Deinze, Ouwegem en Nazareth.

fiets jij ook mee?
Wanneer? Zondag 1 juni
Vertrek: CM-kantoor, Kerkplein, De Pinte
Vrije start tussen 14 en 14.30 uur.
Afstand: 35 km
Prijs: leden Pasar: 2 euro; niet-leden: 2,50 euro; kinderen -12 jaar: gratis
Inbegrepen: verzekering en drankje
Info: Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, ericdedapper@skynet.be, www.pasar.be/depinte.

Met de Gezinsbond mee op gezinsfietstocht …
Na de trein+fietsuitstap in de omgeving van Aalst van vorig jaar verkent de Gezinsbond dit jaar
opnieuw de eigen streek via het fietsroutenetwerk. Want in de omgeving valt nog heel wat te ontdekken, zeker met de fiets. Fiets mee met het ganse gezin op Pinkstermaandag 9 juni vanaf 14 uur.

Programma
14 uur: start aan het bondslokaal (Sportwegel) voor een fietstocht van ongeveer 25 km aan een
gezinsvriendelijk tempo.
Halfweg: tussenstop om de dorst te lessen en wat te rusten.
Na de gezinsfietstocht: broodjes met barbecueworst en een drankje aan het bondslokaal.
Waarheen? Dat blijft een verrassing, maar in elk geval worden een aantal mooie plekjes in De Pinte
en omgeving verkend.
Een bezemwagen pikt indien nodig pechvogels of oververmoeide deelnemers op.

Gezinsvriendelijke deelnameprijs
Kleuters en kinderen lagere school: gratis
Bondsleden: 3 euro, niet-leden: 5 euro
Gezinsbondsprijs: 10 euro
Telkens inbegrepen: verzekering en de honger- en dorststiller na de tocht.
Inschrijven vóór 23 mei is noodzakelijk bij:
Frans Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be.
Schrijf het inschrijvingsbedrag over op rekeningnummer:
BE21 7370 1254 7803 van Frans Naessens.

26

… of mee met de Fietsersbond!
Op 15 juni 2014 organiseert Fietsersbond De Pinte nu al voor de derde keer een wel- en knelpuntentocht in de gemeente. Net als tijdens de vorige edities is het de bedoeling om even stil te staan bij
de onaangename situaties en mogelijke oplossingen voor de fietsers. Maar niet alles wordt negatief
of kritisch bekeken, de Fietsersbond uit ook graag haar waardering voor wat positief is voor de fietser
en als voorbeeld moet dienen. Dit jaar richt de Fietsersbond de aandacht op diverse punten langs
de grens met de buurgemeenten.
Ben je bekommerd om een veilige fietsinfrastructuur in De Pinte? Dan ben je van harte welkom om
mee te fietsen!

Praktisch
Wanneer? 15 juni 2014
Vertrek? 14 uur, Gemeentehuis De Pinte
Einde? 16.30 uur, met gratis drankje

Ken jij de fietsersbond al?

De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenorganisatie die zoveel mogelijk mensen op een veilige
manier wil laten fietsen. De nationale bond ijvert samen met haar zeventig lokale afdelingen, waaronder de Fietsersbond in De Pinte, actief voor een toekomstgerichte en bewuste keuze voor de fiets.
De Fietsersbond eist:
een goede fietsinfrastructuur,
fietsvriendelijke verkeersregels,
een fietsbevorderende fiscaliteit.

www.depinte.be

Zin om lid te worden?
Door je als lid aan te sluiten steun je de Fietsersbond niet alleen om dit alles te realiseren, maar geniet je ook persoonlijk een aantal voordelen (zie www.fietsersbond.be/ledenvoordelen). Voorbeelden
zijn o.m. de korting bij lokale fietshandelaars en een zeer interessante rechtsbijstandsverzekering
als fietser, zonder vrijstelling. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 23 euro (of 30 euro voor het gezin).
Wie lid wil worden, doet dit heel eenvoudig via www.fietsersbond.be.

Wat doet Fietsersbond De Pinte?

Momenteel zijn al 42 personen en/of gezinnen in De Pinte lid van de Fietsersbond. Fietsersbond De
Pinte is een jonge afdeling opgericht in 2012 door enkele enthousiaste leden. Ondanks de kleine
vrijwilligersequipe slagen ze er toch in de fietsende Pintenaar heel wat wind in de rug te geven. Ze
doen dit door constructief samen te werken met iedereen die betrokken is of belang heeft bij een
fietsvriendelijk De Pinte. Fietsersbond De Pinte is een volwaardige gesprekspartner van het gemeentebestuur en zetelt o.a. in de Mobiliteitsraad.

Meer info?

Contacteer voorzitter Joe Rogge via joe.rogge@telenet.be.

Natuurpunt Boven-Schelde op avondwandeling in Scheldevelde
Natuurpunt organiseert een landschapswandeling in Scheldevelde die volledig
in het teken staat van landschapsecologie in een historisch perspectief.
In Scheldevelde is het aangenaam kuieren door de dreven en het verkennen
meer dan waard. Het is het kerngebied
van het meer dan 1000 ha grote open
Parkbos dat in volle ontwikkeling is. Op
deze zomerse avondwandeling gaat de
aandacht vooral uit naar landschapsgeschiedenis, flora en faunaelementen en
inrichting en beheer van het stadsrandbos in De Pinte.
Praktisch? Samenkomst op parking Kasteel Scheldevelde, op het einde van Kasteellaan in
De Pinte op vrijdag 27 juni om 19.30 uur.
Meer info? Walter Galle, 0499 949 087, waltergalle@gmail.com
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Afscheid van terrein Sportwegel met minivoetbaltornooi
Deze zomer neemt voetbalclub Jong & Vlug De Pinte zijn intrek in de nieuwe accommodatie van
Moerkensheide. Maar eerst komen de sportievelingen nog één keer aan hun trekken op de vertrouwde velden van de Sportwegel.
JV organiseert als afsluitend evenement de 14de Bodysol Patrick Cup, een minivoetbaltornooi voor
jeugd en volwassenen.

Praktisch
Wanneer? Zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014
Waar? A-terrein in de Sportwegel
In de voormiddag: wedstrijden voor de jeugd
In de namiddag: wedstrijden voor de oudere jeugd en volwassenen
Extra? Bij deze gelegenheid kan je het archief van voetbalclub Jong & Vlug De Pinte inkijken.
Meer info? Luc Vermassen, Baron de Gieylaan 42, 9840 De Pinte, 0495 16 73 75 of www.jvdepinte.be

Petanqueclub De Zonnebloem
Recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte speelt vanaf zaterdag 3 mei 2014 tot eind
september op zes terreinen in het Sijsjespark (zijstraat Geelgorslaan). Bij slecht weer speelt de club
op de vijf binnenterreinen, dus het ganse jaar door. De club behaalde al tweemaal de overwinning in
het regionaal tornooi te Gavere, is lid van de Sportraad en is een erkende vrijwilligersorganisatie bij
de Provincie Oost-Vlaanderen.

Speeldagen:
Woensdag van 15 tot 18 uur
 Zaterdag van 15 tot 18 uur
Kostprijs lidgeld (met verzekering): 10 euro voor volwassenen, 8 euro
voor jongeren van 12-18 jaar.
De club voorziet in activiteiten zoals:
 excursies
f eestmaaltijden
mogelijkheid tot gratis deelname aan andere recreatieve tornooien (geen
officiële wekelijkse competitie)

Eens proberen?
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Voor wie het eens wil proberen, zijn er altijd ballen ter beschikking.
Wat nieuwe leden betreft, geven we de voorkeur aan inwoners van De Pinte
of Zevergem die geen officiële petanquecompetitie beoefenen.

Meer info?
Secretaris Roger Vanderghote, 09 221 28 03 - rogervanderghote@gmail.com
 Voorzitter Julien Matthys, 0472 01 35 47 - julien.matthys@telenet.be

Bericht aan alle 70-jarigen uit De Pinte
Het comité van de 50-jarigen van het jaar 1944 organiseert een driedaagse uitstap naar het Drielandenpunt met een bezoek aan Maastricht, Valkenburg, Voerstreek en Aken.
De uitstap vindt plaats van 18 tot en met 20 augustus 2014.
Hebt u interesse? Geef ons een seintje en wij sturen u het volledig programma door.
Het comité
André Verhoeye, Van Eycklaan 9, De Pinte, tel. 09 282 29 06, andre.verhoeye@skynet.be
Germain Schiettecatte, Merelstraat 31, De Pinte, tel. 09 282 68 67, germain.schiettecatte@telenet.be

Kom dansen op de Open Dans Dagen
Van 18 tot 28 mei ben je welkom op de Open Dans Dagen. Je kan dan gratis meedansen met alle
dansgroepen en kiezen uit HipHop, Breakdance, JazzDance, Modern Dance, Hedendaags, ClipDance, KnuffelDance, Technical Dance & DanceTeams.  

www.depinte.be

Wie is welkom om te dansen?
Kleuters vanaf het geboortejaar 2009-2010
Kinderen uit de lagere en middelbare school
Gaat jouw kind volgend schooljaar naar het eerste middelbaar, dan danst
zij/hij eind mei mee met de dansgroepen van het eerste middelbaar.

Praktische info
Het uurrooster vind je terug op www.DanceReaction.be > Jeugd
Graag reserveren voor de eerste les via www.DanceReaction.be > Contact
Het uurrooster voor schooljaar 2014-2015 is beschikbaar vanaf de tweede
helft van mei. Vanaf dat moment zal je ook al kunnen inschrijven.

Inschrijvingen kleuter- en jeugdturnen 2014-2015
Je hoeft niet te wachten tot je kind zes jaar is om
het te laten kennismaken met turnen. Ook in het
komende turnseizoen, dat start vanaf september
2014, biedt T.K. Olympia De Pinte kleuters die
geboren zijn in 2009 en 2010 de kans om zich
op een creatieve en leuke manier lichamelijk te
ontwikkelen. Onder deskundige begeleiding leren ze spelenderwijs hun eigen lichaam kennen.
Het kleuterturnen is trouwens een uitstekende
voorbereiding op het jeugdturnen.
Je kan je ook aanmelden voor het jeugdturnen.
Je wordt dan uitgenodigd voor de probeerdag
die in juni plaatsvindt.
Informatie en inschrijvingsmodaliteiten? www.tkodepinte.be

27 april: Open Dag van de Academie voor muziek, woord en dans
Elk jaar zetten een driehonderd nieuwe leerlingen hun eerste stappen in muziek, woord en
dans in de Stedelijke Academie. En ook dit jaar
zal dat niet anders zijn. Met haar filialen in Nazareth, Sint-Martens-Latem, Kruishoutem en Zulte
is de Academie één van de belangrijkste ambassadeurs  voor muziek, woord en dans in Deinze
en omstreken. Om iedereen een kans te geven
kennis te maken met de Academie en een beeld
te krijgen van het ruime aanbod is er op zondag
27 april 2014 een Open Dag in Deinze.

Praktisch
Van 14 tot 17.30 uur kan u een gevarieerde waaier aan initiatielessen, klasconcerten, open lessen, toneelvoorstellingen en performances bijwonen.
 Vanaf 17.30 uur kan u genieten van het symfonisch concert ‘de grens over’ door AcOrDe, het Academie Orkest Deinze.
Meer informatie ook over inschrijvingsmomenten?
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Kalkhofstraat 25, 9800 Deinze
09 381 96 40 – muziekacademie@deinze.be – www.muziekacademiedeinze.be

Amateurradioclub De Pinte neemt deel aan Europese noodoefening
Op 7 en 8 juni richt Amateurradioclub De Pinte een volledig zendstation op, inclusief antennes. Dat
allemaal als onderdeel van een Europese noodoefening.
Ga gerust een kijkje nemen.
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Praktisch
 Vanaf 17 uur op zaterdag tot 17 uur op zondag proberen ze in morsecode zo veel mogelijk verbindingen te maken met andere radioamateurs over heel de wereld. De hele operatie vindt plaats
zonder dat er wordt gebruikgemaakt van het klassieke stroomnet, internet, telefoon of gsm. Alle
apparatuur wordt gevoed via stroomgeneratoren op benzine.
 Op zondag is er een kofferbakverkoop vanaf 14 uur.
 Plaats van het gebeuren: veld gelegen aan het Mattestraatje te Zevergem. Volg de pijlen met
opschrift “ON6MS”.
 Meer info vind je op www.tls.uba.be

Scouts en gidsen nodigen uit op Scoutscafé op 25 mei 2014
Om het scoutsjaar mooi af te sluiten, nodigen
de scouts en gidsen De Pinte-Zevergem jullie
graag uit voor een drankje, samen mét het hele
gezin! Iedereen welkom!

Scoutscafé Praktisch
 anneer? Zondag 25 mei 2014, vanaf 16 uur
W
Waar? Op het terrein van scouts en gidsen in
de Nieuwstraat

Meer info?

Voorzitter van het scoutscomité Olivier Reyntjens, scoutscomite@scoutsengidsendepinte.be
Groepsleiding  Simon Suys & Elisa Cuyt:
grl@scoutsengidsendepinte.be

Eetfestijn en opendeurdag in VZW Home Thaleia
Home Thaleia vzw is een woonproject voor zestien personen met een
verstandelijke/motorische beperking.
Het plaatst zijn bewoners steeds centraal en streeft naar een volwaardige
woonvorm. Veel van de bewoners zijn
trouwens bekend in De Pinte omwille
van hun vrijwilligerswerk in de buurt.
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De bewoners en de medewerkers van
Home Thaleia nodigen u graag uit op
hun 16de eetfestijn en opendeurdag op
zondag 22 juni 2014.

Praktisch
 anaf 11.30 uur in Domein Begonia: aperitief, barbecue à volonté of vegetarisch en een grote
V
keuze aan dranken.
Vooraf inschrijven is verplicht via 09 280 23 10 of algemeen@homethaleia.be			
Prijs voor volwassenen: 20 € (inclusief een gratis kopje koffie in Thaleia)
Kinderen > 6 jaar: 10 € - kinderen < 6 jaar: gratis.
Vanaf 13 uur: opendeurdag in Home Thaleia, Nachtegalenpark 1, met voor elk wat wils. Een drankje op het gezellig terras, koffie met gebak, ijsvespa, reuzentombola, kinderanimatie met onder
meer een springkasteel, tentoonstelling met cartoons van de hand van Stefaan Provyn, verkoop
van atelierproducten en plantjes …
Om 15 uur: live optreden van Kurt Burgelman (Biezebaaze).

www.depinte.be

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

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

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw,
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, sport, landbouw
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, ereWim Vanbiervliet
diensten en politie
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
Schepenen
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
ferry Comhair
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken, leefmitel. 0479 65 86 24
lieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking,
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en 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 28 april, 19
mei en 23 juni 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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7 en 8 juni 2014

Zaterdag 7 juni 2014
20u00 tot 01u00 Radio Modern

Zondag 8 juni 2014
11u00

aperitiefconcert Sugar Free Big Band (Stéfanie De Meulemeester)

15u00

bekendmaking winnaar “Met belgerinkel naar de winkel”
kinderanimatie (clown, ballonplooien), terras, springkasteel

20u00

Blue Veins : lokaal talent van eigen bodem

21u30

Royal Funk Force

23u15

DJ Keesy

Gemeentelijk Kasteelpark Viteux
Kerkplein 8
9840 De Pinte
info@cafeest.be

www.cafeest.be

