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juli - augustus 2014

Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
Werken in de Bommelstraat, stand van zaken en planning

Fase 1A

Op 19 mei 2014 is de aannemer Vindevogel met de rioleringswerken gestart op het kruispunt
Bommelstraat- Breughellaan-Zwaluwlaan. Daar wordt een heel belangrijke en diepe collector- en
overstortput gebouwd. Deze werken duren vermoedelijk tot eind september 2014 zodat vanaf 1
oktober 2014 het opnieuw toegankelijk is voor het doorgaand verkeer, weliswaar met een tijdelijke
asfaltverharding. Gedurende bepaalde periodes zal er ook geen doorgaand verkeer mogelijk zijn
voor voetgangers en fietsers. De verbinding tussen de Zwaluwlaan en de Bommelstraat richting
Polderbos zal wel permanent open blijven voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand).
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Nutsleidingen

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.

Fase 1B

De wegenis- en rioleringswerken in de Breughellaan starten begin oktober 2014 en zijn vermoedelijk
tegen eind februari 2015 afgewerkt. Pas nadien begint men aan de werken in de Bommelstraat.
Maar in deze fase kan de Bommelstraat terug gebruikt worden om van of naar het centrum te rijden.

Fase 2

Werken vanaf midden februari tot midden juli 2015 in de Bommelstraat: deel Zwaluwlaan - Keistraat.
In deze fase kan het verkeer in de Bommelstraat vanaf de Daningsdreef richting spoorweg terug wat
vlotter gebeuren.
Planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Aanbrengen wegmarkeringen
In de loop van de zomermaanden worden de wegmarkeringen en belijningen opgefrist. Voor de
fixatie van de verf wordt soms kalk gestrooid over de nieuwe markeringen. Wanneer er wagens over
deze kalk rijden kunnen witte strepen ontstaan die een slordig uitzicht met zich meebrengen. We
wensen te melden dat, na de eerste regenbui, deze kalkstrepen verdwijnen.
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Extra parkeerplaatsen aan ’t Bommeltje
Er werden veertien parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van ’t Bommeltje. Via
deze aanpassingen wil de gemeente de
parkeerdruk in de Bommelstraat verlichten
en ervoor zorgen dat de kinderen op een
veiliger manier gebracht en afgehaald kunnen worden.
In ’t Bommeltje (Huis van het Kind,
Bommelstraat 33 bus 22) kunt u (met uw
kinderen) terecht in de buitenschoolse
kinderopvang Stekelbees, voor de consultaties van Kind & Gezin en bij de dienst
Opvanggezinnen van het OCMW.

Groen en toegankelijk gemeenteplein
In de maand mei hebt u de werken
aan het gemeenteplein (in de Baron de
Gieylaan) misschien opgemerkt. Ter hoogte
van de ingang van het gemeentehuis werd
de verharding opgebroken en werd er een
grasstrook voorzien. Zo wordt het gemeenteplein een beetje groener.
Naast deze aanpassing werd er ook een
opening voorzien naar de parking in het
midden van het gemeenteplein. Dit plein
werd eerder al opengesteld als parkeerzone op drukke momenten en is door deze
aanpassing op dit ogenblik permanent toegankelijk (buiten schoolvakanties).

Avondjogging Atletiekclub op vrijdag 11 juli
Ter gelegenheid van de 31ste avondjogging van Atletiekclub De Pinte-Zevergem op vrijdag 11 juli
2014 vanaf 19.45 uur tot en met 21.15 uur, zullen volgende kruispunten bezet worden door signaalgevers:
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 Boeregemstraat – Hondelestraat;
 Hondelestraat - Pont-Noord;
 Pont-Noord – Scheldehout;
 Molenstraat - Pont-Noord;
 Pont-Noord - Het Wijngaardeke;
 Pont-Noord – Blijpoelstraat;
 Pont-Zuid – Veldstraat;
 Veldstraat – Molenstraat;
 Veldstraat - Grote Steenweg;
 Grote Steenweg – Boeregemstraat.
De weggebruikers dienen de richtlijnen van de signaalgevers strikt op te volgen, moeten de looprichting volgen en mogen niet in tegengestelde richting deze straten inrijden. Enkel in de Grote
Steenweg wordt het verkeer in beide richtingen toegestaan.
De bussen van De Lijn zullen hun normale reisweg aanhouden. Zij zullen hiertoe toelating krijgen
van de politie en seingevers ter plaatse.
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden in:
 de Boeregemstraat ter hoogte van de voetbalterreinen;
 aan de overzijde van restaurant Soda, Grote Steenweg 92.
Zie ook pagina 24

Leven & Wonen
Businessclub De Pinte opgericht
Met Businessclub De Pinte hebben een ruime groep van lokale ondernemers en middenstanders
van De Pinte de handen in elkaar geslagen om het ondernemerschap in de gemeente te versterken,
te promoten en een extra dimensie te geven.
In bijna 4/10 actieve gezinnen woont een ondernemer
De Pinte heeft als randgemeente van Gent een unieke positie met een zeer ruime bereikbaarheid
zowel per auto als met het openbaar vervoer. In deze gemeente met 4 039 gezinnen zijn 1 235
zelfstandige ondernemers of middenstanders gevestigd. Als je weet dat in bijna een kwart van de
woningen van de gemeente senioren wonen, kan je stellen dat in vier op tien gezinswoningen met
actieve inwoners er een zelfstandige ondernemer of middenstander is gevestigd.
Tot deze conclusie kwamen de leden van Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand van de
gemeente op basis van studies van Companyweb en het Kennisnetwerk Detailhandel.
Uit deze studie blijkt dat slechts 50,8 % van de inwoners van gemeente koopt in eigen gemeente
en dit terwijl het Provinciaal en Vlaams gemiddelde op 63 % ligt. Tevens blijkt uit deze studie dat de
tevredenheid over de handelaars in de gemeente zeer hoog is. Zij scoren met bijna 4 op 5 en dit in
tegenstelling tot een provinciaal gemiddelde van slechts 3,4 en een Vlaams gemiddelde van 3,5.
Via actieve netwerking en promotie van de Lokale Ondernemers en Middenstand wensen de leden
van de Businessclub De Pinte een stevige duw te geven aan deze ondernemers en samen van de
gemeente een bruisende gemeente te maken.
Dit initiatief kwam tot stand na een rondvraag tijdens een publieke infovergadering door de gemeente en LEM-raad De Pinte (Adviesraad voor Lokale economie en Middenstand).
Het Bestuur van de Businessclub is samengesteld uit Freddy Vanhoe, Patrick Landuyt, Isabelle
Detremmerie en Maarten Haeck.

Toezichters gezocht voor Pintse scholen
Wil jij de kinderen uit onze scholen een fijne middag bezorgen?
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De gemeente en de scholen van De Pinte Zevergem zoeken toezichters in vast verband
(betaald) voor middagtoezicht (ongeveer een
uur) bij kleuters en lagereschoolkinderen.
Dagen: maandag-, dinsdag-, donderdag- en/of
vrijdagmiddag
Locatie: in een van de scholen in de gemeente
Of kunt u sporadisch inspringen indien er een
toezichter eens niet aanwezig kan zijn? Ook vrijwilligers ontvangen we met open armen.
Interesse?
Stel u kandidaat aan de hand van een brief met uw contactgegevens naar het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte. De kandidaturen worden voorgelegd
aan de Pintse scholen. Zij zorgen dan voor de verdere opvolging.

Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk
De gemeenteraad besliste om vanaf 1 augustus 2014 een belasting te heffen op ongeadresseerde
drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten.
Reclamedrukwerk maakt een groot deel uit van het papierafval. De verwerking van dit afval brengt
hoge kosten met zich mee. Daarom heeft de gemeenteraad beslist om een belasting te heffen om
het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook hier toe te passen.
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever van het reclamedrukwerk.
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De kostprijs bedraagt 0,02 euro per enkelbladig exemplaar met een minimum van 25 euro per bedeling. Voor meerbladige exemplaren bedraagt de prijs 0,05 euro met een minimum van 75 euro.
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld indien gedrukt op milieuvriendelijk papier
en met vegetale inkten:
 publicaties van publiekrechtelijke personen;
publicaties van door een gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen en scholen.
De volgende publicaties zijn vier maal per jaar per aanvrager van de belasting vrijgesteld indien
gedrukt op milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten:
 drukwerk kleiner of gelijk aan een A4 en met een maximumgewicht van 10 gram;
 publicaties van lokale politieke verenigingen, uitgezonderd tijdens de periode van drie maanden
voorafgaand aan de dag van Europese, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen.
De aangiftes moeten ten minste zeven werkdagen voor elke verspreiding bij het gemeentebestuur
toekomen. Bij elke aangifte moet een voorbeeld van de reclame gevoegd worden.
Het reglement is beschikbaar op www.depinte.be.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Recyclagepark
	

Het recyclagepark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten
op volgende data: maandag 21 juli tot en met zaterdag 26 juli.
Openingsuren:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

13 - 18 uur (zomeruurregeling)
9 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 18 uur (zomeruurregeling)
9 - 17 uur

Bij een bezoek aan het recyclagepark dient u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.

Actie inzameling taxussnoeisel
	

Er wordt opnieuw (jong en zuiver) taxussnoeisel ingezameld van 30 mei tot 13 september 2014 ten
voordele van kankerbestrijding.
Méér info kunt u lezen in het artikel ‘Taxusinzameling op het recyclagepark’ op pagina x.

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*
Beluchtingsstok: 2 euro
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.
	

Herbruikbare goederen

De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt hen contacteren op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare
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goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in
Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op
zaterdag van 10 tot 16.30 uur), of naar Kringwinkel, ’s Gravenstraat
134 in Nazareth (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De
Kringwinkel contacteert u dan korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info op www.uwkringwinkel.be.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2014 voor meer informatie betreffende
de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid
> Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook
een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in
De Pinte - Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand
en afvalfractie zoeken.

Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieudienst bereikbaar tijdens de kantooruren (tel.
09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens (tel. 09 321 76 60) en
buiten (101) de normale diensturen.

Extra ophaling restafval tijdens de zomermaanden
Net zoals vorig jaar zal ook dit jaar het restafval wekelijks opgehaald
worden aan huis tijdens de maanden juli en augustus.
Alle ophalingen die voorzien zijn op de afvalkalender blijven ongewijzigd. Het gaat om een extra inzamelronde voor de huisvuilzakken.
Voor het GFT-afval blijft de ophaling om de veertien dagen.
Alle data kun je terugvinden op de afvalkalender.
OPGELET!

Fout openingsuren recyclagepark

Dinsdag open tot 17 uur, niet tot 18 uur zoals foutief vermeld op de
Ophaalkalender.
De zomeruurregeling is enkel geldig op maandag en donderdag.
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Bent u zeker dat u juist sorteert?

Wat mag er wel en niet in de blauwe PMD zak?
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons worden als een gezamenlijke afvalsoort
beschouwd omdat het allemaal over verpakkingen
gaat van voeding en niet gevaarlijke cosmetica. Het
PMD-afval hoort thuis in de blauwe PMD-zak van
IVM.

Wat mag?

De volgende zaken horen WEL thuis in de PMD-zak:
- Plastic flessen en flacons
van water, melk, fruitsap, bad- en doucheproducten, wasproducten, afwasproducten ...
- Metalen verpakkingen
van bijvoorbeeld drankblikjes en conservenblikken
ook: spuitbussen van voedingswaren en cosmetica (bijvoorbeeld slagroom en haarlak)
ook: aluminium schaaltjes, bakjes en bordjes
  ook: metalen deksels en doppen op de fles geschroefd
- Drankkartons
van bijvoorbeeld: fruitsap, soep, melk
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Opgelet!
- Maak de verpakkingen volledig leeg voor je ze in de PMD-zak stopt. Als je de verpakkingen bovendien platdrukt en de plastic dop er daarna weer opschroeft, vult de blauwe zak zich minder snel!
- Verpakkingen in de blauwe PMD-zak mogen een maximum volume van 8 liter hebben.
- Maak geen plastic bidons vast aan de buitenkant van de PMD-zak, dit verstoort immers het recyclageproces.

Wat mag niet?

De volgende zaken horen NIET thuis in de PMD-zak:
 alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (plastic zakken, yoghurtpotjes, botervlootjes en
ijsdozen horen bij het restafval)
a
 luminiumfolie
p
 iepschuim
verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben
medisch afval

Wat als na de ophaling de PMD-zak blijft staan met een rode sticker?

Indien de zak materialen bevat die niet toegelaten zijn, wordt er een rode weigeringssticker opgekleefd en wordt ze niet meegenomen. Neem de zak terug binnen en haal het fout gesorteerde afval
er uit. Op de binnenzijde van de sticker vind je de juiste sorteerregels.
Scheur het bovenste deel van de sticker af en bied de blauwe zak, mét correcte inhoud, aan bij de
volgende ophaling. De ophalers kunnen ook weigeren om je zak mee te nemen als er een bidon aan
de buitenkant hangt of als je een foute zak gebruikt.

Wat gebeurt er met het ingezamelde PMD-afval?

Het PMD-afval wordt in een sorteercentrum gescheiden in verschillende fracties volgens materiaal
en kunststofsoort met het oog op recyclage.

Wist je dat:

 PET-flessen verwerkt worden tot tapijten, matrasvullingen en kledij?
 HDPE-flacons verwerkt worden tot opbergbakken, prullenmanden, industriële leidingen en kabels?
 Aluminium drankblikjes verwerkt worden tot fietsen en auto-onderdelen?
 Drankkartons verwerkt worden tot eierdozen, huishoudpapier, omslagen en papieren zakken?

Hoe moet het?

Doe de test www.betersorteren.be/test-je-sorteerkennis

Taxusinzameling op het recyclagepark
Ook dit jaar levert het snoeien van taxushagen een
bijdrage voor het goede doel. Taxussnoeisel levert
immers grondstof voor kanker-remmende medicijnen. Daarom wordt het in de zomermaanden ook
ingezameld op het recyclagepark.

Breng het snoeisel tussen 30 mei en 13 september 2014 naar het recyclagepark

Bovenop de hoeveelheid ingezamelde taxus, waarmee medicijnen worden gemaakt, wordt nog een
extra bijdrage gestort ten voordele van een goed
doel in de sfeer van de kankerbestrijding.
Reden te meer om taxussnoeisel naar het recyclagepark te brengen.

Let wel, het taxussnoeisel moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 Alleen de taxus baccata bevat de basisgrondstof. Deze is te herkennen aan de donkergroene, niet
prikkelende naaldjes.
Alleen de jaarlijkse nieuwe aangroei (lichtgroen van kleur) is geschikt als basisgrondstof. Oudere,
dikke takken worden niet ingezameld in het kader van deze actie.
Snoei op momenten waarop het niet regent en de haag droog is. Zorg dat het snoeisel nadien ook
droog wordt verpakt.
 Zorg ervoor dat er géén zand, steentjes en andere planten in het snoeisel terechtkomen. Gebruik
daarom bijvoorbeeld een laken of zeil om het snoeisel op te vangen.

In 2013 was de taxusinzameling in De Pinte goed voor een opbrengst van 1 846,00 euro. Dit bedrag
werd integraal doorgestort aan het Kinderkankerfonds.
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Vijf jaar FairtradeGemeente!
Onze FairtradeGemeente mag dit jaar vijf kaarsjes uitblazen!

In 2009 behaalde onze gemeente het label van FairtradeGemeente. Dit konden we enkel verwezenlijken door de inzet van onze trekkersgroep en de steun van onze handelaars, horeca, KMO’s en
onze burgers!
Vanaf dit jaar kunnen we naast ons label van FairtradeGemeente ook sterren behalen!
Dit alles lukt uiteraard enkel met uw steun.
Door fairtradeproducten te kopen kiest u er echt voor om benadeelde producenten uit het Zuiden de
kans te geven zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Met uw aankoop garandeert u betere
en gezonde werk- en leefomstandigheden en helpt u armoede terug te dringen.
De fairtrademarkt is bovendien een markt in volle ontwikkeling: de fairtradeproducten die u vandaag
in ons land kunt kopen zijn van hoge kwaliteit en moeten ook qua prijs steeds minder onderdoen voor
de klassieke merken. De meest verkochte fairtradeproducten zoals koffie of fruitsappen kennen zelfs
geen prijsverschil meer. Het aanbod aan eerlijke producten is de laatste jaren sterk toegenomen:
momenteel zijn er meer dan 1 300 eerlijke producten op de markt!
Fairtradeproducten zijn ook niet enkel te koop in de wereldwinkel, ook onze plaatselijke supermarkten, voedingswinkels en bakkers bieden allemaal een mooi assortiment fairtradeproducten aan!
Zelfs op café kun je fairtradedrankjes bestellen.
Laat u verleiden door fairtradeproducten en geef het zuiden ook een kans.
Onze keuzes hier hebben namelijk veel invloed op de landen daar.

Onze partners

Handelaars:
Bakkerij Hanssens
Voeding Vyncke
Bakkerij Rutsaert
Carrefour Market
Louis Delhaize
Oxfam Wereldwinkel
Slagerij Declercq

Pintestraat 1
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 20
Aan de Bocht 22
Baron de Gieylaan 23
Polderbos 2A
Hemelrijkstraat 2

Horeca-zaken:
Bar-On
’t Boldershof
’t Gildenhuis		
Polderbos Bar

Baron de Gieylaan 12
Dorp 7
Pintestraat 4
Polderbos 20

Onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/Fairtradegemeente-De-Pinte/354629108007903?ref=hl
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Kringwinkelacties
SUMMERTIME! Vanaf 26 juni: Vakantiepret

Smeken jouw saaie vakantiedagen om een leuke activiteit?
Kan tweedehands speelgoed jou wel bekoren? Rep je dan
vanaf 26 juni naar de Gentse Kringwinkels in de Vlaamsekaai en de Zandpoort voor leuke vakantiehebbedingen als
strandstoelen en –speelgoed, vakantielectuur en strand- en
badkledij.

Vanaf 11 augustus: Terug naar school

Klaar voor het nieuwe schooljaar? Ook dit jaar helpt De Kringwinkel je aan leuke boekentassen, mappen, kleurpotloden,
schriften dankzij het grote aanbod schoolmateriaal. Zo maak
je zeker en vast indruk op al je vrienden.

Wie kringt die wint!
Geef mensen en producten een tweede kans

Originaliteit is niet duur

Breng al je oude bruikbare spullen binnen bij De Kringwinkel
in jouw buurt en blaas ze zo nieuw leven in. Zo verkleinen we
met zijn allen de afvalberg! Maar wist je dat je op die manier ook de tewerkstellingsprojecten van
vzw Ateljee steunt? Zo geven wij mensen die anders moeilijk aan een job geraken ook een kans!
Vind De Kringwinkel in je buurt op www.dekringwinkel.be

Je kunt je ook al je oude spullen gratis thuis laten ophalen! Het enige wat je moet doen is een afspraak maken op het nummer 09 224 07 15.
P.S. ELEKTRO MAG DEFECT ZIJN.
www.uwkringwinkel.be
info@uwkringwinkel.be

Ik heb mijn aanhangwagen (te) volgeladen …
Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval rond. Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet
goed vastmaken van de afval- en materiaalstromen op
de aanhangwagen, of door het overladen van de aanhangwagen.
Het opruimen van dat zwervend afval – het is eerder sluikstorten - kost de gemeente tijd en geld.
Maar dit kan vermeden worden wanneer iedereen waakt over het correct vastbinden of afdekken van
de lading op de aanhangwagen. Dit is trouwens verplicht, zoals onder meer blijkt uit de Wegcode.

Hierna enkele richtlijnen voor wie afval aanvoert met aanhangwagens

Het is de bedoeling dat je de lading op aanhangwagens of laadbakken goed vastmaakt. De lading 9
mag geen hinder of gevaar veroorzaken voor de bestuurder zelf of de andere weggebruikers en
moet zodanig bevestigd worden dat ze niet van de aanhangwagen kan vallen en geen beschadigingen aan de weg veroorzaakt.
Indien de lading van de aanhangwagen is gevallen en niet onmiddellijk kan worden opgeruimd, dan
moet de afgevallen lading gesignaleerd worden zoals bij een verkeersongeval door middel van een
gevarendriehoek op 30 m afstand.
Een voertuig met (geladen) aanhangwagen gedraagt zich anders bij besturing dan een personenwagen alleen. Regel dus je snelheid en hinder hierdoor het overige verkeer niet.
De lading mag de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang brengen. Niets is zo onheilspellend
als een dansende of slingerende aanhangwagen door onaangepaste snelheid of niet verdeelde
lading.
Je lading moet stevig worden vastgemaakt. Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een spanband, dekzeil of net moet de lading nauw omsluiten. Lange stukken moeten onderling en ook aan
het voertuig stevig worden vastgemaakt zodat ze bij het schommelen niet buiten de zijomtrek van
het voertuig komen.
Indien zij- of achterdeuren van het voertuig moeten openblijven, moeten deze zodanig vastgezet
worden dat ze niet buiten de zijkant van het voertuig uitsteken.

Wat met de afmetingen van de lading?

De breedte van de lading (personenwagen en aanhangwagen) mag in regel niet meer dan 2,55 meter bedragen en een lange lading mag niet meer dan een meter achter de aanhangwagen uitsteken.

Enkel indien de lading bestaat uit ondeelbare stukken (ladders, balken, palen ...) mag de uitsteek
maximum drie meter zijn, maar dat vergt dan extra signalisatie (vierkant bord met rood-witte arcering).
De lading mag niet van voren buiten het vooreinde van het voertuig uitsteken.
De hoogte mag niet meer bedragen dan vier meter.

Het voertuig zelf

De personenwagen die je gebruikt om een aanhangwagen te trekken dient een technische keuring
van de aanhangwagenkoppeling te hebben ondergaan.
Bij aankoppeling van je aanhangwagen, in eigen beheer of in bruikleen van een buur of vriend, moet
een duplicaat van de originele kentekenplaat (= nummerplaat) van het trekkend voertuig achteraan
op de aanhangwagen worden bevestigd.
De aanhangwagen moet correct zijn aangekoppeld, dit wil zeggen voorzien van een noodkoppeling
voor het geval de trekhaak loskomt door onzorgvuldige plaatsing. Tevens moeten de verlichting en
richtingslichten van de aanhangwagen correct werken. De lading van de aanhangwagen mag in
geen geval de verlichting en kentekenplaat op de aanhangwagen afdekken.
Indien de aanhangwagen een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg heeft, is een rijbewijs B+E noodzakelijk. Deze zware aanhangwagens dienen bovendien ingeschreven te zijn en een
aparte technische keuring te hebben ondergaan. Let op voor overlading: wanneer wordt vastgesteld
dat er meer kilo’s worden vervoerd dan het voertuig zelf mag trekken (zie keuringskaart), kan je worden verplicht tot het achterlaten van de aanhangwagen. Nadien volgt wellicht ook nog een verplichte
herkeuring van het voertuig.

Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
Juli: Axel Leijman

10

Axel Leijman, lid van kunstkring Centaura, is een Pintse kunstenaar en legt zich toe op de ‘Vrije Grafiek’, een kunstvorm waarbij  
gebruik gemaakt wordt van allerlei druktechnieken zoals etsen en
steendrukken. Aan de Gentse kunstacademie volgde hij de opleiding grafiek, momenteel zit hij er in het tweede jaar schilderen. De
chaotische maatschappij vormt de belangrijkste inspiratiebron voor
zijn werk. De werken die je in juli kunt zien zijn gebaseerd op grondplannen.

Augustus: Katrien Surmont

Van opleiding is Katrien Surmont gegradueerd landschaps- en
tuinarchitecte. Tijdens het secundaire onderwijs kreeg ze de kunstmicrobe te pakken en volgde ze les aan de kunstacademie van
Kortrijk. Als lid van Art @ De Pinte schoolt ze zich momenteel bij
tijdens de wekelijkse cursussen. Ze werkt graag met acrylverf en wil
zich daar in de toekomst op blijven toespitsen. Ook in andere kunstvormen, zoals keramische sculpturen, blijkt ze geïnteresseerd.
Kunstcreatie vormt voor haar een bron van ontspanning en een uitlaatklep. De inspiratie voor al dat moois haalt ze uit dagdagelijkse
dingen: natuur, emoties, media …

Erfgoeddag 2014: Een terugblik
Op zondag 27 april 2014 namen meer dan 100 fietsers deel aan de kapelletjestocht doorheen onze
gemeente. Aan verschillende kapelletjes werd door Johan Van Twembeke (Heemkring Scheldeveld)
de ontstaansgeschiedenis vertelt. Na de tocht, die ongeveer 2,5 uur duurde, werd de grote groep in
de raadzaal verwelkomd door schepen van erfgoed, Ferry Comhair.
Bart Laureys, voorzitter van de cultuurraad, gaf aansluitend een uiteenzetting over de verschillende
gedaantes van Maria. Nadien werden de ruim 160 aanwezigen getrakteerd op een drankje en kreeg
iedereen de brochure over onze kapelletjes als aandenken mee naar huis.

www.depinte.be

Brochure

De brochure ‘Kapelletjes in De Pinte en Zevergem’ is gratis te krijgen in het gemeentehuis, het OCP
en de bibliotheek. Als je in de volgorde van de gids van het ene kapelletje naar het andere fietst,
maak je een fijne tocht door onze mooie gemeente. Van het dorp van De Pinte, over het beschermde
landschap Scheldeveld en de Zeven Dreven tot het pittoreske Zevergem.

Vlaanderen Feest! op 10 en 11 juli in Viteux
Feest voor jong en oud!

Er is toch niets gezelliger dan op een zomeravond te genieten
van een goede pint, muziek en een leuke sfeer? Laat dát nu net
zijn wat de Cultuurraad en de gemeente voor u in petto hebben. We vieren onze Vlaamse feestdag
en maken er opnieuw een volksfeest van.
Kom op donderdag 10 en vrijdag 11 juli naar het kasteelpark Viteux en vier met ons mee.
Op het programma:

Donderdag 10 juli: Lezing Christophe Deborsu
In het kasteel van Viteux kan je op donderdagavond naar de academische zitting. Een gratis lezing
door Christophe Deborsu over de Vlaamse identiteit, vanaf 20 uur.
Op www.depinte.be/vlaanderenfeest2014.aspx vind je meer informatie.

Vrijdag 11 juli

De dag erna mag het wat luchtiger en gaan we feesten met Vroink en De Droge Geroosterde Notses!
Vroink
Vroink is een swingende muziekgroep voor kinderen 11
én hun ouders!
Eén met sprankelende liedjes die ook verhalen zijn.
Met herkenbare thema’s, zoals groeien, wiebelende
konten, angsten en verliefdheid, over slijmerige wezens, heerlijk snoepen en een tandartsbezoek, over
kleine pijntjes en groot plezier!
Zigeunerinvloeden, filmmuziek, pop, rock, reggae,
ska en zelfs jazz zijn nooit ver weg! Een fantastische
muzikale ontdekkingstocht!
De Droge Geroosterde Notses
De Droge Geroosterde Notses brengen Nederpop
met een vette knipoog. Hun act is pretentieloos, hun
muziek is catchy en hun teksten zijn ludiek. Met songs
als ‘Stinken’, ‘Mutten’, ‘Nunonie’, ‘Vier vrouwen’ …
slagen de Notses erin om zelfs de grootste brombeer
aan het lachen te krijgen. Maar naast humor is er ook
plaats voor Romantiek en Liefde. In de liedjes ‘Met
Jou’, ‘Mijn lieve Prinses’, ‘In ons huis’ en ‘Neem me
mee’ leggen de Notses hun diepste ziel bloot en na
het beluisteren van deze wondermooie songs kan je
niet anders dan van de Notses houden.

En meer!

Zoals vorig jaar voorzien we ook randanimatie - ook voor kinderen, voor ieder wat wils!

Praktisch

Lezing: donderdag 10 juli, om 20 uur in Kasteel Viteux (Kerkplein 8, 9840 De Pinte)
Vlaanderen Feest!: vrijdag 11 juli, vanaf 19 uur aan het evenementenplein Viteux
Alle activiteiten zijn gratis. Het volledige programma zal ook te vinden zijn op www.depinte.be/
vlaanderenfeest2014.aspx. U kunt hier ook inschrijven voor de lezing of via 09 280 98 50 (cultuurbeleidscoördinator).
Dit programma is een initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Te Deum 20 juli 2014
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal op zondag 20 juli 2014 na de mis van 11 uur in de
kerk van De Pinte het Te Deum gezongen worden.
Deze aankondiging geldt als uitnodiging.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen meer verstuurd.

Pintefeest met braderie in De Pinte
Zondag 14 september

Naar goede jaarlijkse gewoonte zal op 14 september 2014 de braderie in
het centrum van De Pinte plaatsvinden. De gemeente wil van de braderie
opnieuw een evenement van en voor de inwoners maken: Pintefeest!

Braderie en doorlopend straatanimatie

Op zondag 14 september van 10 tot 18 uur zullen opnieuw tientallen verenigingen en middenstanders het centrum vullen met een grote diversiteit
aan producten. Doorlopende straatanimatie (vanaf 14 uur) zorgt voor
extra amusement.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. Ook geïnteresseerd? U vindt het formulier samen
met het reglement op www.depinte.be/inschrijvingbraderie.aspx. Deelname kost 5 euro per meter voor een stand met drank en 3 euro per meter
voor een stand zonder drank.

Zin om deel te nemen aan de brocantemarkt?
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Zoals elk jaar is er een brocantemarkt (rommelmarkt), dit jaar zal deze plaatsvinden in de Pintestraat
tussen 10 en 18 uur. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs: een euro per meter, op voorhand
te betalen op rekeningnummer BE80 0910 1989 9577.
Om in te schrijven gebruikt u het formulier op www.depinte.be/inschrijvingbraderie.aspx.

Rommelmarkt voor kinderen

Net zoals voorgaande jaren kunnen lagereschoolkinderen zelf een stand opzetten tijdens de kinderrommelmarkt. De kinderen krijgen een standplaats in de Groenstraat en aan de zij-inkom van het
kasteelpark Viteux, waar er eveneens activiteiten georganiseerd worden voor kinderen. Zo bundelen
we de kinderanimatie opnieuw in een kinderdorp. De kinderrommelmarkt vindt eveneens plaats van
10 tot 18 uur. Kostprijs: een euro per meter, inschrijven via www.depinte.be/inschrijvingbraderie.aspx.

Praktisch

Uit veiligheidsoverwegingen worden de desbetreffende straten afgesloten voor het verkeer vanaf 10
uur ’s morgens. Opzetten dient dus vooraf te gebeuren.
Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten dient te gebeuren vóór 21 augustus 2014 via het
standaardformulier (www.depinte.be/inschrijvingbraderie.aspx). Ook de betaling dient ten laatste op
deze datum te gebeuren. opgelet: omwille van praktische redenen worden er geen inschrijvingen meer aanvaard na deze datum.
In de volgende Infokrant wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt.

Vrijwilligers gezocht

Wenst u uw vleugels te steken onder dit evenement?
Neem contact op met Degenhard De Smet, tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.

www.depinte.be

Bibliotheek
Vlieg
Vlieg heeft opnieuw een schat verstopt in de bibliotheek tijdens de maanden juli en augustus!
Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen op zoek gaan naar deze schat.
Eens de schatkist gevonden kan er met een ontwerpkit, met unieke code en
speelse handleiding, een droomplekje gemaakt worden.
Het thema in 2014 is ruimtebeleving. Vlieg moedigt kinderen aan om erop
uit te trekken en stil te staan bij de omgeving en de kwaliteit van de ruimte.

Cinébib
Sinds juni kunnen er opnieuw twintig nieuwe dvd’s van
Cinébib uitgeleend worden, het thema deze keer is
‘Wereldcinema’.
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale
CinéBib-display.

openingsuren en sluitingsdagen
openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bib is gesloten:

van zaterdag 19 juli tot en met zaterdag 2 augustus (jaarlijkse sluitingsperiode).

De opening van de bib in De Pinte
Een interview door nina Peire

Nina Peire, 11 jaar, stelde zich kandidaat om een verslag te maken van de opening van de bibliotheek in de Baron de Gieylaan.
Deze jonge inwoner van De Pinte interviewde de burgemeester
en de bibliothecaris.
Nina: Als jonge reporter, mocht ik vrijdag 6 juni naar de officiële
opening van de nieuwe bib gaan. Er waren veel mensen, muziek, drank en hapjes en er werd ook een speech gegeven door
de burgemeester en de schepen van cultuur van De Pinte.
Ik mocht wat vragen stellen aan de burgemeester en de bibliothecaris.
Voor burgemeester Hilde Claeys:

Wat vind jij van de nieuwe bib?

„Ik vind ze super, groot, ruim, licht, ja alles wat ze moet hebben. Veel beter dan vroeger. Mensen
kunnen eens een boekje of een krant lezen, ja ik vind ze heel mooi.”

Wat heb jij gedaan voor het interieur?

„Ik ben interieurarchitect van opleiding. Ik heb geholpen bij de keuze van het meubilair, zoals de
stoelen, de tafels en de verlichting. Het grootste deel was wel al ingericht door de architect en ik heb
vooral de afwerking gedaan.”
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Voor bibliothecaris Annelies De Vos:

Waarom werd de bib verplaatst?

„Omdat die eigenlijk te klein was. De boeken stonden op elkaar gepropt in de rekken en hier hebben we nu een grotere bib. Alles kan veel netter uitgestald worden, overzichtelijker en we hopen dat
iedereen en vooral de kinderen de boeken veel sneller kunnen vinden.”

Wat is de grootste verandering voor de medewerkers?

„De ruimte, we hebben allemaal meer plaats en hebben nu een eigen bureau. Het is ook gewoon
veel plezanter om hier te werken.”

Wie is de baas van de bib?

„Ik ben eigenlijk bibliothecaris, een beetje de administratieve baas. Dan heb je ook het college van
burgemeester en schepen en die bepalen het beleid. Zij en het vorige bestuur hebben bepaald dat
de nieuwe bib er zou komen.”

Wat verandert er voor de klanten die komen lenen?

„Dat zal een grote verandering zijn. Vooral de zelfuitleenbalies, daarbij leg je je boek op de tafel en
dan wordt deze vanzelf gescand. Dus wij hoeven dat niet meer te doen en zo krijgen we meer tijd
om de mensen te helpen.”

Is de verhuis vlot verlopen?

„Ja, op anderhalve dag zijn alle boeken verplaatst.”

Wat gebeurt er met oudere boeken?

„Het jaar voor de verhuis zijn alle oude boeken weggebracht.
De boeken die nu nog overschieten, zijn echt wel nieuwe boeken.”

Wat gaat er nu in het vorige gebouw komen?

„Dat was eigendom van de gemeente; dat gaat verkocht worden.”

Komen er ook digitale boeken?

„Neen, nog niet, omdat we eigenlijk niet zo lang geleden alles gratis hebben gemaakt. Dus de dvd’s
worden nu gratis uitgeleend. Je zou 5 euro moeten betalen om e-boeken te mogen lenen en we
vonden dat niet passen bij onze filosofie. Vandaar dat we daar nog even mee gaan wachten. In de
toekomst zal het wel mogelijk worden.”

Komt er ook iets speciaals bij voor de kinderen in de nieuwe bib?
“We hebben een burcht, dat wel een speels meubel is.
En nu dat we een tribune hebben, kunnen ook auteurs lezingen houden.”

Nina: Het was gewoon super om erbij te mogen zijn als jong reportertje :-)
Bedankt, Nina!
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Sport
Sportkampen najaar 2014

Programma
opendeur sportpark
Moerkensheide
| zie achtercover

Herfst

Van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 oktober 2014
Thema kleuters: ‘Piraat Ahoi’
Thema lagere school: ‘Christopher Columbus’
Inschrijvingsmomenten:
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 30 september vanaf 20.00 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 1 oktober vanaf 20.00 uur

Kerst

Maandag 22 en dinsdag 23 december 2014
 Thema kleuters: ‘Ruimtereis’
 Thema lagere school: ‘ABC-kamp’
Inschrijvingsmomenten:
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 25 november vanaf 20.00 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 26 november vanaf 20.00 uur
Inschrijven voor de sportkampen kan enkel online. Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure
is terug te vinden op de gemeentelijke website: www.depinte.be.
Met vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
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Jeugd
Speelpleinwerking Amigos
Eindelijk weer zomervakantie!

Meer info:
jeugddienst,
tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be

Zomervakantie, dat betekent ook weer speelpleinwerking Amigos! Deze zomer kan je vijf weken genieten van
sport, spel en avontuur.

Wanneer?

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juli 2014
Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli 2014
Van maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus 2014
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 augustus 2014
Van maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus 2014

Dankzij een groep enthousiaste animatoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!

Voor wie?

Elke dag voor kinderen tussen drie (effectieve geboortedatum) en twaalf jaar, die al naar school gaan
en zindelijk zijn.

Start en einde van de activiteiten:

Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Met opvang van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur, van 16.30 tot 17 uur en van 17 tot 18 uur. De
opvang is gratis (voortaan ook het laatste uur).

Vakantie met de
kinderen:
Vergeet het kidsID
niet tijdig aan te vragen
(6 weken vooraf)

Waar?

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

Inschrijvingsprocedure?

De inschrijvingen dienen vooraf en online te gebeuren. Om in te schrijven moet u zich eerst eenmalig
online registreren. Zie handleiding op www.depinte.be.
Indien u nog niet weet wanneer uw kind naar Amigos komt, dan kunt u de dag zelf ‘s morgens thuis
nog online inschrijven en betalen tot 8.30 uur. U drukt uw inschrijvingsbewijs met de barcode af. Bij
het brengen en afhalen van de kinderen wordt de barcode gescand.

Geen mogelijkheid om online in te schrijven?

Ouders die omwille van een bepaalde reden niet vooraf online kunnen inschrijven, kunnen de dag
zelf inschrijven. Wel is het belangrijk dat er een gezinsaccount aangemaakt wordt. Kom hiervoor
gerust eens langs in het OCP, dan helpen we een gezinsaccount aan te maken. Let wel op: als men
aan de kassa de dag zelf betaalt, is het tarief iets duurder.

Prijs?

De tarieven van speelplein Amigos wijzigen vanaf de zomer 2014.
Bij vooraf online inschrijven betaalt u onderstaande tarieven per halve dag:
 inwoners: 3,25 euro per halve dag
 niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betaalt u volgende tarieven per halve
dag:
inwoners: 4,00 euro per halve dag
niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering, verzekering

Tienerwerking: PAARS
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Meer info:
jeugddienst,
tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be

Tieners van het eerste en tweede middelbaar kunnen op dinsdagnamiddag en donderdag terecht bij
Paars, de tienerwerking van Amigos.
Meer informatie over de activiteiten en uren vind je op de Facebookpagina ‘Tienerwerking Paars’.

6 september 2014: OPENLUCHTFILM
Op zaterdag 6 september kunt u (jong en oud) opnieuw genieten van een gezellige filmavond op de parking van het OCP.
Breng vrienden en familie mee en neem plaats op de eerste rij.
Hou alvast deze namiddag - avond vrij!
Meer info volgt via www.depinte.be.

Jeugdhuis Impuls terug open
Sinds vrijdag 16 mei is het jeugdhuis terug iedere vrijdag en zaterdag open vanaf 20 uur. Het jeugdhuis moest noodgedwongen
dicht door de slechte staat van het dak. De vroegere lokalen
van Kind en Gezin werden gerenoveerd en geschilderd tot een
super mooie plek. Kom gerust eens kijken tijdens de openingsavonden en houd de facebookpagina Jeugdhuis Impuls in de
gaten.

www.depinte.be

Vakantiekrant 2014

U vindt hieronder een overzicht van de middenstandszaken en zelfstandigen van De Pinte en Zevergem met hun sluitingsdagen tijdens de zomervakantie van 2014. Staat er niets bij ‘Verlofperiode‘, dan kreeg de gemeente geen gegevens
teruggestuurd van de handelaar.
Wie de verlofperiodes graag op groot formaat wil, kan een exemplaar afhalen in het gemeentehuis (zie infozuilen of bij de
communicatieambtenaar) of op www.depinte.be.
		
Verlofperiode

Wekelijkse rustdag
				(gesloten op …)
advocaten

Advocaat Leaerts S.
Korte Veldstraat 1		
Advocaat Thaler D.
Klein Nazareth 16		
Advocatenkantoor ADIUS
Hemelrijkstraat 1		
Lucas De Meirsman
Julien Anthierenslaan 2		
		

apothekers

Apotheek Batens
Apotheek Benedicte Van Heule
Apotheek Vermassen

Polderdreef 52		
Pintestraat 17
ma. 21/7 t.e.m. zo. 3/8
Baron de Gieylaan 42
zo. 3/8 t.e.m. zo. 17/8

artsen

De Smet Marnic
Het Wijngaardeke 7
09 385 47 48
Deroo Nathalie en Borderé Alicia
Polderbos 24
09 385 67 82
(dermatologen)			
Dessomviele Ilse
Julien Anthierenslaan 3
09 282 34 24
Dujardin Geert en De Rekeneire Sylvia
Polderdreef 45
09 282 88 00
Heylbroeck Marc
Vredestraat 11
09 282 54 50
Hollanders Geert (cardiologie)
Magaret 5
09 282 21 38
Hunninck Kathleen
Overmeers 25
09 281 02 25
Moisse Paul
Grote Steenweg 122
09 385 74 75
Ossieur Johan, Standaert Willem en
Groenstraat 17
09 282 28 25
Weytens Evi			
Pieters Frank
Langevelddreef 20
09 282 21 31
Van Hecke Arnoud
Reevijver 48
09 282 68 31
Van Marsnille Ludo (sportgeneesheer)
Klossestraat 11a
09 220 53 27
Van Renterghem Dirk
Acacialaan 22
09 281 26 10
Verschueren Dominique
Koningin Fabiolalaan 39
09 232 37 41
(neus-, keel- en oorziekten)			
Vincke Bruno (oogarts)
Park Ter Poldere 3 bus 10
09 220 20 02
Wyndaele Celestina (oogarts)
K. Fabiolalaan 22a
09 282 35 54

auto-onderdelen en -toebehoren
Eurauto
Van Daele Z.

bakkerijen

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

Baron de Gieylaan 78
geen sluiting
Florastraat 77		
Baron de Gieylaan 72		
Pintestraat 1
za. 12/7 t.e.m. di. 5/8
Baron de Gieylaan 20
wo. 6/8 t.e.m. wo. 3/9
Baron de Gieylaan 69		
Langevelddreef 67
ma. 4/8 t.e.m. di. 26/8

zondag

woensdag
dinsdag

banken

Argenta De Pinte (Gerald De Bruyne)
Europaplein 1
gesloten op zaterdag in juli en augustus
zondag		
Axa-bank - Verzekeringskantoor
Baron de Gieylaan 10
geen sluiting
zondag
Eechaute bvba			
AXA-bank en verzekeringen Baron de Gieylaan 15
gesloten op zaterdag in juli en
zondag
Peggy Meiresonne		
augustus
Bank J. Van Breda & C°
Baron de Gieylaan 43		
Dexia Bank
Baron de Gieylaan 14		
Fintro
Baron de Gieylaan 90		
Fortis Bank
Baron de Gieylaan 67		
ING
Baron de Gieylaan 28		
KBC Bank & Verzekeringen
Pintestraat 65		
Record Bank en Verzekeringen
Baron de Gieylaan 53
ma. 21/7 t.e.m. di. 22/7,
donderdag		
Rita Dejonghe - Aelbrecht VOF		
do. 14/8 t.e.m. zo. 17/8,
		
op zaterdag in juli en augustus
VDK Spaarbank
Kerkplein 4
Gesloten op 8/7, 11/7, 15/7, 21/7, 15/8
zondag			
en 26/8. Op Op 7/7, 14/7, 18/7, 27/8, 29/8 					
		
		
enkel open van 16.30 tot 18.30 uur. 					
Op 25/8 enkel open van 9 tot 12 uur. 					
		
Gesloten op zaterdag in juli en augustus			
		

bloemen

Boeket (bloemen en decoratie)
Kasteellaan 27
Signatuur Bloemen - Rita Vermeulen
Oude Gentweg 27
geen sluiting in juli en augustus, elke 					
		
donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur 					
		bloemenpluktuin

boekhandels

Standaard Boekhandel (ook Lotto)

bouwwerken

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

Baron de Gieylaan 1 bus 1

geen sluiting

Langevelddreef 45		
Bosstraat 9		
Florastraat 65
ma. 14/7 t.e.m. ma. 4/8
Nazarethstraat 43 A
ma. 14/7 t.e.m. vr. 1/8
Dryhoek 1
geen sluiting

zondag

zaterdagnamiddag en zondag
zondag

brandstoffen

Vanderbeken Dirk (kolen en gas)

broodjeszaak

MMMidi

Koning Albertlaan 30

zo. 20/7 t.e.m. di. 29/7

zondag

Polderdreef 2 bus 2

gesloten in juli en op zaterdag in augustus zondag

cafés

Bar-On
Baron de Gieylaan 12
vr. 18/7 t.e.m. ma. 28/7
Boldershof
Dorp 7
zo. 24/8 t.e.m. di. 9/9
Groenstraat 10
wo. 17/9 t.e.m. vr. 26/9
Bora-Bora
Café ‘t Zwartegat
Heirweg 51
in augustus enkel open tijdens het weekend
De Ezelshoek
Nazarethstraat 27 		
De Nachtegaal
Stationsstraat 10		
De Nieuwe Klosse
Grote Steenweg 27		
Mo-Bar
Baron de Gieylaan 22		
Pintelier
Pintestraat 76		
Polderbos Bar
Polderbos 20		
Soda
Grote Steenweg 92		
‘t Bistrootje
Grote Steenweg 127		
‘t Doornhammeke
Pont-Zuid 55		
‘t Gildenhuis
Pintestraat 4		
‘t Zwart Schaap
Baron de Gieylaan 39		
Taverne De Roos (eetcafé)
Den Beer 1
ma. 6/10 t.e.m. 17/10
		

chocolade en pralines

Chocolaterie Dossche
Baron de Gieylaan 55
		

dagbladen en tijdschriften
Bookshop Marian
Standaard Boekhandel

dakwerken

Dakwerken Vlerick Johan

di. 22/7 t.e.m. do. 21/8, gesloten
op zondag in juli en augustus

dinsdag
dinsdag en woensdag

maandag en dinsdag
maandag

Baron de Gieylaan 63		
Baron de Gieylaan 1 bus 1
geen sluiting

zondag

Pont-Zuid 18

zondag

ma. 14/7 t.e.m. vr. 1/8

elektriciteit

De Jans John (elektriciteitswerken)
Bommelstraat 32 C
ma. 14/7 t.e.m. vr. 1/8
De Koster Gebroeders
Boeregemstraat 2 		
Koen De Sloovere
Bommelstraat 32
vr. 11/7 t.e.m. ma. 4/8
(elektriciteit - sanitair - verwarming)			
Odb-Technics bvba - Olivier De Backer
Toutefais 20		
Vyncke Robert
Kasteellaan 3		
			

zondag
zaterdagnamiddag en zondag

energiedeskundigen

E&R Building t.a.v. Eric De Cnuydt
Pont-Zuid 31a		
Heidi Van Laethem
Baron de Gieylaan 108
vr. 27/6 t.e.m. ma. 7/7
		
fietsen		
Fietsen Vlerick bvba
Nieuwstraat 16		
Koen De Bruycker (fietsen en bromfietsen)
Baron de Gieylaan 105 A
zo. 20/7 t.e.m. ma. 28/7

zondag

maandag

fotografen

Footoo bvba
Polderdreef 4a		
Fotografie Maes bvba
Baron de Gieylaan 32
geen sluiting
Studio GD&A Photography Cyriel Buysselaan 39
Fotograaf Guy Danneels			

frituur

Frituur Lize
‘t Frietkasteel (ook belegde broodjes)

Pintestraat 21		
Baron de Gieylaan 34
geen sluiting

zondag en maandag

maandag

garages

De Clercq Abel (garage, carrosserie)
Pont-Zuid 2			
Garage Boxy Alfa Romeo
Oude Gentweg 10
zo. 6/7 t.e.m. ma. 14/7
zaterdagnamiddag en zondag
Garage Corijn
Bomstraat 1		
Garage Eugeen (Marc Schelstraete)
Baron de Gieylaan 135
ma. 14/7 t.e.m. vr. 1/8
zaterdag en zondag
Garage Vlerick
Heirweg 51
gesloten in augustus, depannage via 					
		
09 385 42 82 of 0475 46 42 82

geschenken en juwelen

A Propos
Pintestraat 37
zie www.apropos-depinte.be
			

groenten en fruit
Portobello
Voeding Vyncke

houtbewerking

Houtbewerkingsmachines Maene bvba

interieurarchitecten
DGC Interieur

juwelen

Edelgedacht - Juwelier Jan Vanhoutteghem

kaashandel - charcuterie
Keltra

Pintestraat 18		
Baron de Gieylaan 65
vr. 1/8 t.e.m. za. 30/8

maandag, donderdagnamid
dag en zondag

donderdag en zondag

Baron de Gieylaan 21

vr. 18/7 t.e.m. ma. 21/7, do. 14/8 t.e.m. zo. 17/8 zondag

Berkenlaan 4A

vr. 11/7 t.e.m. vr. 1/8

zaterdag en zondag

Kerkplein 7

za. 12/7 t.e.m. ma. 11/8

maandag

Pintestraat 8

zo. 6/7 t.e.m. wo. 30/7

woensdag en zondag

kapsalons

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

kinesitherapeuten

Birger Picavet
Braet Ignace
Coppens Danny
Goemé Mieke
Gwen Van Neste
Lippens Carine
Michels Marnix
Nathalie De Pauw / PURE Kine, Body & Mind
(manuele lymfedrainage, relaxatie- en
ademhalingstherapie, pré- en postnatale
gymnastiek, geriatrische kinesitherapie)
Optimalé - Guy Vandenbossche en collega’s
(kinesitherapie, complementaire therapieën,
training & performance)
Rikkert De Schuymer
Sofie Geltmeyer
Sofie Mestach
Top A.
Van De Sype P.
Verschraegen K.
Vieren Jan
Vijncke Hendrik
Zwaenepoel K. (osteopaat)

Groenpark 44
di. 8/7, di. 15/7, zo. 20/7 t.e.m. do. 31/7,
(hoek Groenstraat)
elke dinsdag in augustus
Langevelddreef 57		
Baron de Gieylaan 5 - 1
ma. 21/7 t.e.m. ma. 4/8
Europaplein 6
di. 22/7 t.e.m. za. 26/7
Sparrenstraat 26		
Breughellaan 14		
Pont-Noord 120
di. 15/7 t.e.m. ma. 4/8
Van Eycklaan 20		
Nazarethstraat 24
geen sluiting
Baron de Gieylaan 73		
Reevijver 48		
Den Duiver 27		
Bommelstraat 25
geen sluiting
Hugo Verriestlaan 50		

Bommelstraat 1		
Bosstraat 18		
Breughellaan 15		
Julien Anthierenslaan 30
di. 22/7 t.e.m. vr. 8/8
Spechtenpark 6		
Pont-Noord 73A		
Memlinglaan 17		
Eeuwfeestlaan 21		
Magaret 17
geen sluiting
Polderdreef 40		

kleding

Lingerie Agnes
Lingerie Dinou

zondag
zondag en maandag
zondag en maandag

zaterdag en zondag

zondag

Heirweg 3		

Deauville sports & classics herenmode
Europaplein 4 bus 4
di. 12/8 t.e.m. ma. 25/8
Dress-store
Europaplein 7
geen sluiting
KidsOnLine
Europaplein 4 bus 2
ma. 21/7 t.e.m. zo. 27/7
Mari-Mile fashion store
Pintestraat 6
(voor dames, heren en kids)			

lingerie

zondag en maandag

zaterdag en zondag

zondag en maandag
zondag en maandag
zondag en maandagvoormiddag

Baron de Gieylaan 11		
Pintestraat 57
zie www.dinou.be

logopedisten

Avalon-LPC
Bommelstraat 34 B
(Logopedie Psychologie Coaching)			
Besard E.
Merelstraat 20		
Leen Dejonghe
Guido Gezellelaan 23		
LIV - Logopedie Ines Vanhooren
Groenstraat 17
Gesloten elke donderdag en vrijdag in juli
		
en augustus

meubelmakers

Mankracht

notarissen

Jacques Hulsbosch

optiek

Optiek Het Oog
Optiek Look - Anne Vandenbroucke

reisbureau

4Disa Travel
Paradisotours Thomas Cook Travel shop

restaurants

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

roomijs

Roomijs Ronny Van den Berghe
Roomijs VDB - Bultinck - Cornelis

schoenmakerijen - nieuwkuis

zaterdag en zondag

Berkenlaan 4A

vr. 11/7 t.e.m. vr. 1/8

zondag

Keistraat 113

ma. 21/7 t.e.m. vr. 25/7

zaterdag en zondag

Baron de Gieylaan 5
di. 22/7 t.e.m. za. 26/7
Pintestraat 21		

zondag en maandagvoormiddag

Baron de Gieylaan 6
geen sluiting
Grote Steenweg 1		

zondag

Baron de Gieylaan 25A
di. 22/7 t.e.m. ma. 11/8
Pintestraat 33		
Grote Steenweg 88		
Dorp 2
wo. 10/9 t.e.m. zo. 28/9
Nazarethstraat 27B		
Baron de Gieylaan 112		
Kerkplein 8		
Baron de Gieylaan 106		
Den Beer 4		

maandag

Langevelddreef 66
Polderdreef 97

maandag en dinsdag

geen sluiting
geen sluiting

Multi-shop
Pintestraat 9
ma. 14/7 t.e.m. zo 10/8
			

woensdag, donderdag- en
zaterdagnamiddag

schoonheidsinstituten

Alexandrine Esthetiek
Viergemeten 15		
Beau (ook pedicure)
Eikelstraat 27
za. 19/7 t.e.m. zo. 3/8,
woensdag- en zaterdagnamiddag
		
za. 27/9 t.e.m. zo. 12/10				
BO!NAILS (nagelstyliste)
Scheldeveldestraat 34		
Day Spa Julie (ook medisch pedicure)
Guido Gezellelaan 16
di. 15/7 t.e.m. do. 31/7
zondag en maandag
Hilde Boxy (ook pedicure aan huis)
Albrecht Rodenbachstraat 22 vr. 15/8 t.e.m. di. 2/9
zondag en maandag
Vlierstraat 1		
Natalis Bio-Esthetiek
Nathalie De Pauw / PURE Kine, Body & Mind Heirweg 3
(massage, aromatherapie …) 							
Schoonheidsinstituut An
Koning Fabiolalaan 5
			

schrijnwerkerijen

Filip De Poortere
Hendrik Consciencelaan 16		
Reynaert Eddy
Warande 7		
Schrijn- en timmerwerken André De Keyser Scheldeveldestraat 2
za. 12/7 t.e.m. ma. 4/8
Schrijn- en timmerwerken Dirk Reynaert
Leeuwerikstraat 50		
Vander Linden Steven bvba
Den Beer 9
ma. 21/7 t.e.m. zo. 27/7,
		
vr. 15/8 t.e.m. zo. 31/8

slagers

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

Pintestraat 5
Pintestraat 85
Hemelrijkstraat 2
Baron de Gieylaan 74

za. 19/7 t.e.m. di. 19/8
za. 20/9 t.e.m. di. 30/9
ma. 30/6 t.e.m. do. 10/7
ma. 28/7 t.e.m. wo. 27/8

zaterdagnamiddag en zondag
zondag

zondag en maandag		
maandag
donderdag en zondag
zondag en maandag

tandartsen

Gazelle Kathleen
Pont-Noord 32
do. 17/7 t.e.m. vr. 1/8
zaterdag en zondag
Marc Van Der Smissen
Minnestede 18		
Oppeel Catherine
Baron de Gieylaan 19
ma. 14/7 t.e.m. vr. 18/7, ma. 4/8 t.e.m. vr. 8/8 elke donderdag in juli en
augustus
			
Van Maerken Gerda
Nieuwstraat 5
za. 19/7 t.e.m. ma. 4/8
Van Roose Sven
Kasteellaan 11		

thuisverpleging

Soberon Koen
thuisverpleging De Pinte
(De Schuyteneer - De Corte Sara)

tuincentra

Aveve Tuincentrum Thienpont Dirk
Tuin- en Verhuurcenter Thienpont

tuinen

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

Bosstraat 23		
Landuitstraat 9
geen sluiting

Klossestraat 55
vr. 18/7 t.e.m. za. 2/8
Langevelddreef 8		
Jubileumlaan 4		
Lijsterstraat 12		
Pont-Noord 100
za. 2/8 t.e.m. zo. 17/8
Dryhoek 1		
Minnestede 4		
Twee Dreven 19
ma. 21/7 t.e.m. vr. 25/7
Grote Steenweg 120		

verzekeringen

AXA-bank en verzekeringen Baron de Gieylaan 15
gesloten op zaterdag in juli en augustus
Peggy Meiresonne
B & D Verzekeringskantoor
Baron de Gieylaan 43		
KBC Bank & Verzekeringen
Pintestraat 65		
Record - Bank en verzekeringskantoor
Baron de Gieylaan 53
ma. 21/7 t.e.m. di. 22/7, do. 14/8 t.e.m.
Rita Dejonghe - Aelbrecht		
zo. 17/8, op zaterdag in juli en augustus
Reynaert CV
Baron de Gieylaan 90		
Verzekeringen Magda Dekens
Daningsdreef 17		
Verzekeringskantoor Eechaute bvba
Baron de Gieylaan 10
geen sluiting
Weytens Jacques
Serafien de Ryckelaan 19		

/

donderdagnamiddag en zondag

zondag

zaterdagnamiddag, zondag

donderdag
zondag

voeding

Carrefour Market
Aan de Bocht 22		
louis delhaize
Baron de Gieylaan 23
geen sluiting
Okay
Polderbos 18
open sinds 19/6, gesloten op wettelijke
		feestdagen
Voeding Vyncke
Baron de Gieylaan 65
vr. 1/8 t.e.m. za. 30/8

wereldwinkel

Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem
Polderbos 2
		

wijnen

La Fattoria (wijnhandel)
Pappens - Wijnen - Cavavins
(wijnen, tabak, Lotto)

ziekenfondsen

Christelijke Mutualiteit
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

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

zondag
zondag
donderdag en zondag
normale openingsdagen:
woensdag en zaterdag

Pont-Noord 2		
Pintestraat 3
vr. 11/7 t.e.m. wo. 23/7

maandag

Kerkplein 5		
Nazarethstraat 7
vr. 11/7 t.e.m. vr. 25/7

zaterdag en zondag

7 september 2014: SPEELSTRAAT

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

zondag 7 september 2014 van 13 tot 18 uur
kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
activiteiten zijn volledig GRATIS!
binnenkort op de website

Hopelijk tot 7 september en breng al je vrienden mee!  

Nieuwe speeltoestellen
Op het gemeentelijk speelterrein Polderbos werden eind juni een viertal gloednieuwe speeltoestellen geplaatst. Vooral de kleuters zullen hier heel erg blij zijn want de toestellen zijn specifiek voor
hen uitgekozen. Ben je benieuwd? Kom dan samen met je kleine spruit spelen op het vernieuwde
speelterrein Polderbos.
In kantlijn: Voor alle initiatieven inzake kinderopvang - zie vrijetijdsfolder en www.depinte.be (hier 17
vindt u ook de initiatieven in De Pinte voor voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang)

Inschrijvingsprocedure lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in
2013), kleuters en nieuwe leerlingen voor het
schooljaar 2015-2016 verlopen op de volgende
manier.
1. Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie, kinderen die behoren tot dezelfde
leefeenheid (met andere woorden broers en
zussen) met ten minste een gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats,
en kinderen van personeel, bieden zich aan
om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode. Die loopt vanaf 1 september 2014 tot en
met de laatste schooldag van februari 2015.
2. Kinderen die niet tot een voorrangscategorie behoren, bieden zich aan om in te schrijven vanaf
maandag 2 maart 2015.
In beide periodes lopen de inschrijvingen chronologisch.

Inschrijvingsdagen scholen
Leefschool De Boomhut
Openingstijden Leefschool De Boomhut in de vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open vanaf 18 augustus telkens op:
maandag: 9 tot 15 uur
dinsdag: 9 tot 15 uur
woensdag: 9 tot 11.30 uur
donderdag: 9 tot 15 uur
vrijdag: 9 tot 15 uur
Geïnteresseerden kunnen op deze momenten zeker een kijkje komen nemen.
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds gebeld worden naar 09 282 54 75 om een afspraak te maken. Gelieve te bellen tijdens de openingsuren.
Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75 en 0499 93 47 21

Vrije Basisschool De Pinte
Voor informatie en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
elke werkdag tot en met vrijdag 4 juli 2014 tussen 10 en 12 uur
vanaf donderdag 21 augustus 2014 tussen 10 en 12 uur
U kunt zich informeren over beschikbare plaatsen op school (kleuterschool en lagere school) via
directeur@vbs-depinte.be.
Contactgegevens
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
oPEn KLASSEn begin schooljaar
voor alle kinderen en hun ouders
op zaterdag 30 augustus 2014 tussen 10 en 12 uur
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InSCHRIJVInGEn van kinderen °2013
De informatie over het inschrijvingsbeleid zal te vinden zijn op de startpagina van de website: www.
vbs-depinte.be (vanaf september 2014)
oPEnDEUR
vrijdag 17 oktober 2014 en vrijdag 13 maart 2015 van 16.30 tot 18.30 uur
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op afspraak.

Vrije basisschool Zevergem
Inschrijvingen
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kunt u steeds een afspraak
maken met de directie. Ook buiten de opendeurdagen, gedurende de vakantieperiode of tijdens de schooldagen bent u welkom. We maken graag
tijd voor u.
Contactgegevens
Wim Aers, schooltelefoon 09 385 47 13, thuistelefoon 09 385 81 05
E-mail: schoolzevergem@telenet.be
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
Op deze site vindt u ook de data van de opendeurdagen en de informatie voor de inschrijving van
peuters geboren in 2013.
Vrije Basisschool Zevergem, een unieke school voor jouw uniek kind. Dat zal zeker klikken!

www.depinte.be

Basisschool De Kleine Prins
Van 30 juni tot 4 juli 2014
Van 18 augustus tot en met 29 augustus 2014
U kunt terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur, of na afspraak
Tel. 09 282 46 02

	

Gemeentelijke Basisschool

De Gemeentelijke Basisschool van De Pinte is een open
school met inspraak voor alle betrokkenen, met een pluralistische houding, met aandacht en respect voor elk individu. Elk
individu is anders, maar even belangrijk op onze Blije School.
Inschrijvingen
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en
wat we allemaal leren en doen op de blije school? Aarzel niet en kom een kijkje nemen …
Van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli en van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 29
augustus telkens van 10 tot 12 uur (elke dag, behalve in het weekend).
 Wenst u op een ander moment in te schrijven? Bel dan naar 09 282 64 02 (school) of naar de
directie: Dominique Vincent 0494 23 72 55.
Bij inschrijving: sis-kaart van uw kind en briefje mutualiteit meebrengen, a.u.b. Hartelijk dank!
U kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be de school wat beter leren kennen.
Onze school wenst u allen een fijn verlof toe!

	ErasMuS@heneum De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
fax 09 321 21 79
ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be
Inschrijvingsdagen
Van maandag 30 juni tot en met donderdag 3 juli 2014
Van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2014
Telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Welzijn & Sociale zaken
Noodwoning domein Scheldevelde
Wachtlijsten
artsen:
zie www.depinte.be/
wachtlijsten.aspx

Vanaf september 2014 beschikt het OCMW De Pinte - Zevergem opnieuw over een noodwoning
vlakbij het woonzorgcentrum en naast Het Vlindertje. Doordat baby- en peuteropvang ’t Knuffeltje
in september naar de Blijpoel verhuist, is daar ruimte vrijgekomen om een bescheiden woning in te
richten voor tijdelijke opvang op het domein Scheldevelde. Meegenomen is dat dit alles kan zonder
de financiële toekomst van het OCMW te belasten.
Het project om Kalande om te bouwen tot een noodwoning met een drietal kamers werd stopgezet
wegens een te hoge renovatiekost om deze woning te verbouwen tot een noodwoning die voldeed
aan alle wettelijke vereisten. Bovendien is de ligging ervan vrij exclusief en heeft de woning een
schitterend uitzicht op het parkbos. Het OCMW-bestuur zoekt momenteel een nieuwe bestemming
voor Kalande.
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Haalbaarheidsstudie voor domein woon-zorgcentrum Scheldevelde
OCMW wil haalbaarheidsstudie met respect voor erfgoedwaarden in 2014 afronden

Het OCMW van De Pinte heeft een opdracht uitgeschreven voor het uitwerken van een masterplan
voor het domein Scheldevelde, het domein waar het woon-zorgcentrum ligt. Een dergelijk plan gaat
na wat er mogelijk is in het kasteelparkgebied (GRUP).
Wat wordt onderzocht?
  In eerste instantie bekijken we wat de oppervlaktevereisten zijn van een nieuw woon-zorgcentrum
en hoe dit ideaal kan worden ingepland op dit prachtig domein.
 Bijkomend gaan we na of er ruimte is voor assistentiewoningen om de rendabiliteit te verhogen.
Het landschap is beschermd, de bebouwbare ruimte beperkt en het kasteel en het park zijn verborgen pareltjes. De ontwerper moet tegen eind 2014 verschillende volumescenario’s aftoetsen met
Erfgoed en Natuur en Bos. In samenspraak moet hij een haalbaar vergunbaar scenario uitwerken
waarbij ook de erfgoedwaarden tot hun recht komen.
Ook de gronden tussen de Borluutlaan en de wal behoren tot het domein. Het nu al (laten) bebouwen van deze gronden zou echter de kansen hypothekeren voor de realisatie van een nieuw
woon-zorgcentrum op het domein Scheldevelde.

Vrijwilligers gezocht om Nederlandse les te geven
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Gastgezinnen
gezocht
zie www.yfu.be en
www.afsvlaanderen.be

Hebt u het geduld en de ervaring om iemand een taal (Nederlands) aan te
leren?  Bent u leerkracht of hebt u onderwijskwaliteiten en de kriebel is er
om les te geven? Staat u open voor andere culturen?
Dan bent u misschien de geschikte vrijwilliger om de bewoners van het
Lokaal Opvang Initiatief (LOI) De Blijpoel Nederlands te leren.
Het Lokaal Opvang Initiatief is verantwoordelijk voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen.
Het OCMW De Pinte heeft twee conventies afgesloten met Fedasil (Federale Opvang voor asielzoekers). Een conventie handelt over vijf
opvangplaatsen en de tweede handelt over vier opvangplaatsen, beiden
gelegen in Blijpoel 3 en 5
De Sociale Dienst van het OCMW van De Pinte biedt in het LOI tijdelijk
opvang aan negen kandidaat-vluchtelingen gedurende de periode van hun asielprocedure. Tijdens
deze periode krijgen de bewoners enkel materiële, medische, sociale en administratieve steun.
Bij aankomst van een bewoner dienen er veel praktische zaken geregeld te worden en al vlug blijkt
dat hoe sneller men Nederlands kan leren, hoe vlotter alles verloopt. Helaas is dit voor de kandidaatvluchtelingen die in ons LOI aankomen na de paasvakantie niet eenvoudig. Bij inschrijving voor een
cursus Nederlands voor anderstaligen komen zij altijd op de wachtlijst terecht en dient er gewacht te
worden tot het nieuwe schooljaar. Hierdoor verliezen ze kostbare tijd om de taal te leren.
Hebt u interesse? Dan kunt u contact opnemen met: OCMW De Pinte Sociale Dienst, Fleur
Wullaert, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 280 72 99, fleur.wullaert@ocmwdepinte.be.
Hebt u een andere interesses? Vrijwilligers voor de andere diensten bij het OCMW De Pinte zijn
ook steeds welkom. Dan kunt u contact opnemen met: OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, 9840
De Pinte, tel. 09 282 32 54, marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be.
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Infoavond over alcohol, tabak en drugs bij tieners
Ouders van tieners konden op 20 mei 2014
deelnemen aan de infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden, over alcohol, tabak en drugs’
georganiseerd door Opvoedingspunt De Pinte
in samenwerking met Drugpunt Schelde-Leie.
35 geïnteresseerden namen deel aan deze interactieve avond gegeven door Filip Claeys,
preventiemedewerker Drugpunt.
We dienen ons geen illusies te maken, als prille
tiener breekt er een periode van grote verandering aan. De druk om ‘erbij te horen’ zal er zijn.
Als papa ben je niet langer de held, mama is
niet meer de steun en toeverlaat. Eens het zover is hoop je vooral dat je zoon of dochter sterk
genoeg is om zelf gezonde keuzes te maken en
grenzen te trekken.
Als ouder heb je hier nog steeds een zeer belangrijke rol, meer dan je denkt!
Er bestaat geen onfeilbaar recept maar wat we vooral onthouden na deze avond;
- de basis van alles; onvoorwaardelijke liefde, maak tijd voor een babbel, toon interesse voor je kind,
luister naar wat hem of haar bezig houdt, geef ook nog eens een schouderklopje,
- praat op tijd, over korte termijneffecten van roken, drugs ... (gele tanden, stinkende adem en kleren,
het geld dat in rook opgaat, een kater, hoe je overkomt ...) in plaats van te spreken over longkanker,
levercirrose, verslaving),
- blijf altijd eerlijk, vertel geen horrorverhalen, vertrek van concrete aanleidingen (als je kind naar een
fuif gaat kan je een gesprek starten),
- praat op een rustig moment. Er te dikwijls over praten komt snel over als zeuren en zal zijn effect
missen, kruip niet in een detective rol want dan wordt de kans dat je kind alle vertrouwen verliest
groot.
Ervaringsuitwisseling tussen de ouders stond centraal op deze infoavond. Zo konden zij hun mening
geven over verschillende stellingen aan de hand van kleurkaarten; een spontane discussie of gesprek kwam zo op gang.

Opvoedingspunt De Pinte
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Huis van het Kind ‘t Bommeltje
Bommelstraat 33 bus 22, 9840 De Pinte
tel. 09 242 93 42
e-mail: depinte@opvoedingspunt.be
www.opvoedingspunt.be
U kunt hier terecht met al uw opvoedingsvragen, op woensdag van 9 tot 12 uur of volgens afspraak.

Deze zomer kleurrijk picknicken in Scheldeveldepark
Creatief project met lagere scholen in de steigers

De OCMW-raad van De Pinte besliste om vijf picknickbanken aan te kopen voor deze zomer. Het
Scheldeveldepark is een groene parel, waar jong en oud welkom is.
Dit plan past binnen de beleidsdoelstelling om meer dynamiek te brengen in het park, waar ook
het OCMW woonzorg-centrum en kinderopvang
gelegen zijn. De moestuin ligt bijvoorbeeld achterin; het is een verborgen pareltje waar ook
gezinnen welkom zijn. De picknicktafels zullen
verspreid worden over het park.
In Gent zijn de picknickbanken ook een succes – daar zijn alle picknickbanken fel roze. Ook
onze picknicktafels krijgen een fel kleurtje. We
willen er meteen een creatief project van maken
en de jeugd betrekken – de lagere scholen die
wensen mee te doen, kunnen tegen eind juni
hun eigen picknickbank ontwerpen én verven,
zodat ze vanaf juli gebruikt kunnen worden.  
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Veiligheid
Je gaat op reis en vergeet niet …
Laat je vakantie en reis niet verknallen en voorkom
het bezoek van ongewenste gasten. De politie helpt
je alvast heel graag op weg: voor en tijdens je verblijf.

Zorgeloos op vakantie vertrekken

Zonder zorgen op vakantie vertrekken, dat wil natuurlijk iedereen. De politie kan je daarbij helpen.
Vraag op www.police-on-web.be of in één van

jouw commissariaten gratis woningtoezicht aan. De politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, zowel overdag als ’s nachts.
 Maak een afspraak met onze diefstalpreventieadviseur. Zij geeft gratis en vrijblijvend advies over
hoe jij je woning beter kan beveiligen. Enkele kleine en gemakkelijke aanpassingen kunnen al het
verschil maken.

Denk als een inbreker

Dit kan je zelf makkelijk doen:
 Maak je huis goed zichtbaar door goede binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.
Investeer in goede sloten. Daarmee verminder je de kans op inbraak het sterkst.
Plaats eventueel een alarm, maar enkel als aanvulling op goede sloten en gewoontes.
Geef je adres door aan een beperkte kring van vrienden of buren.
 Als de bakker, melkboer … aan huis komt, verwittig hem van je afwezigheid (niet met een briefje
aan de deur).
 Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde indruk: vermijd een overvolle brievenbus, laat je gras
afmaaien, maak goede afspraken met de buren ...
 Laat geen ladder of tuingereedschap rondslingeren. Berg ze slotvast op.
 Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht. Bewaar ze achter slot en grendel.

Wat kan je ter plaatse doen?

22

 Maak vóór de reis een kopie van alle reis- en identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort ...).
Handig in geval van verlies of diefstal.
 Berg je documenten op in een veilige plaats (bijvoorbeeld de kluis van het hotel).
Toeristen worden snel herkend. Vermijd uiterlijke tekenen van rijkdom.
 Hou je (hand)tas vóór je op plaatsen waar veel volk is. Verlies je tas ook nooit uit het oog.
 Hou je geld, identiteitsdocumenten en sleutels apart.
 Inbrekers gaan met hun tijd mee en zitten ook op het internet. Laat daarom live verslagen of meldingen op sociale media vanaf jouw vakantieadres achterwege.

Iets verdachts? bel 101!

Bijkomend blijft het cruciaal dat we erop kunnen rekenen dat onze inwoners, u, snel en zonder
twijfel bellen naar het noodnummer 101 als er iets verdachts opgemerkt wordt. Het is de snelste
manier om een politieploeg ter plaatse te sturen om eventuele personen of voertuigen te controleren. Drempelvrees is nooit nodig, de politie is blij met alle hulp!

Vervoerspijpleidingen
Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In De Pinte liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals aardgas. Er is bewust
voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan
in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kan u terecht op de Fetrapi-website: www.fetrapi.be.

Preventie voorop

Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te
werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich
toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.

www.depinte.be

Werken in het vooruitzicht? Meld uw plannen

U moet altijd uw plannen melden aan de netbeheerders als u werken in het vooruitzicht hebt. Dat
kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM (www.klim-cicc.be) of KLIP (http://klip.agiv.be).
Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoeft u geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel
leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies
om beschadiging te vermijden.
Meer informatie voor eigenaars en exploitanten van terreinen met een Fluxys-installatie in de buurt:
www.fluxys.com (zoeken op ‘Meldingsplicht’).

Wat als u iets vreemds opmerkt?

Merkt u in de buurt van een leiding iets abnormaals (zoals een vreemde geur, een abnormaal geluid,
de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:
1. Rook niet en gebruik geen gsm in de onmiddellijke omgeving
2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies
4. Verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden

Leidingen in De Pinte - Zevergem

Fluxys staat in voor het vervoer van aardgas onder hoge druk. Op het grondgebied van De Pinte
liggen er twee leidingen. Een eerste leiding doorkruist te gemeente ten zuiden van Zevergem tussen
Leenstraat en de Schelde ter hoogte van Krommenhoek. Ter hoogte van Pont-Zuid, waar zich een
afsluitersknooppunt bevindt, takt een tweede leiding af die noordwaarts richting Sint-Denijs-Westrem
trekt. Deze leiding bevindt zich langs de Kriekestraat, het op- en afrittencomplex met de E17 om
dan door de landbouwterreinen de Snijafdreef en de Beukendreef te kruisen om ter hoogte van de
Klossestraat het grondgebied van De Pinte te verlaten.

Verenigingsleven
Landelijke Gilde (LG) Zevergem-De Pinte
Vier jaar na de eerste editie van het Plattelandsweekend, vindt
de LG de tijd rijp om deze grootschalige activiteit te herhalen.
Ze gaan opnieuw voor een weekend dat bol staat van spanning, ambiance en dans.

Schlageravond

Ze beginnen op vrijdagavond 4 juli 2014 om 19.30 uur met een schlageravond met Sam Gooris,
Christoff, Laura Lynn en Willy Sommers. Inkom: 15 euro (voorverkoop) / 20 euro

Tractor & Quad Pulling

Maar de klemtoon van het weekend ligt op zondag 6 juli 2014.
Na een landelijk ontbijt vertrekken de oldtimers (vanaf 9 uur)
voor een rondrit en starten de eerste reeksen van de Trekkertrek wedstrijd (vanaf 10 uur) – tractoren nemen het tegen
elkaar op om de zware last tot het eindpunt te slepen in zo kort
mogelijke tijd.
‘s Middags is er een barbecue voor alle bezoekers en deelnemers (15 euro voor volwassenen, 8 euro voor - 12-jarigen
en gratis voor wie jongeren is dan zes jaar). In de namiddag
vervolgt de pull wedstrijd en wordt er wat spektakel op de piste
gegooid.
Gedurende de hele dag is er ook animatie voor de kinderen
voorzien zodat u ongestoord kunt genieten van een drankje en
een babbel. De inkom is gratis.

Kaarten

Kaarten bij AVEVE De Pinte, Peter Dhaenens of via lg.zevergemdepinte@gmail. com, tel.
09 386 68 70 of door overschrijving  op 737-0405577-63 met vermelding van naam en aantal kaarten
voor de schlageravond en/of barbecue.
Pont-Zuid, Zevergem
www.plattelandsweekend.com
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Eerste technische voetbalstage van Atletico in De Pinte

Al meerdere jaren zet De Voetbalschool Atletico zich in voor de gespecialiseerde technische opleiding
van jonge voetballertjes. Functionele techniek is immers een bijzonder wapen in het hedendaagse
voetbal. Het leidt niet alleen tot beter spel op het veld bij de club, maar ook voor meer voetbalplezier.
Voor het eerst organiseert Atletico tijdens de zomervakantie op het nieuwe kunstgrasveld in De Pinte
een zomerstage. Die staat open voor alle spelertjes (m/v) die met een extra bagage aan techniek
aan het volgende seizoen willen beginnen. Daarvoor kan Atletico gebruik maken van een unieke
methode, de ‘Total Soccer Method’.
Het zijn overigens professionele techniektrainers uit Nederland die de oefeningen leiden. Dat betekent niet dat alles elitair is. Iedereen die de ambitie heeft om een betere voetballer te worden, vindt
er zijn of haar plaats.
De voetbalstage loopt gedurende vier dagen, van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli 2014. De
deelnemers – van zes tot twaalf jaar - trainen van 9 tot 15.30 uur, met uiteraard de nodige pauzes.
In de voormiddag worden bewegingen aangeleerd, die in de namiddag met spel- en wedstrijdmomenten functioneel ingeoefend worden.
‘s Middags krijgen ze een warme lunch. De stage wordt op vrijdag afgesloten met een leuke wafelenbak.
Meer info en het (noodzakelijke) inschrijvingsformulier vindt u op www.atletico.be.
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De inschrijvingsprijs bedraagt standaard 120 euro.
Daarin zijn inbegrepen: een professionele opleiding, een Atleticoshirt, warme middaglunch, groepsfoto en een diploma.

Kortingen

Er zijn altijd kortingen voorzien voor inschrijvingen in groepjes en spelertjes uit hetzelfde gezin. Er
zijn ook speciale tarieven voor spelers die aangesloten zijn bij JV De Pinte en VC Zevergem en
spelertjes die gedomicilieerd zijn in De Pinte, mede dank zij de samenwerking met de gemeente De
Pinte.

31ste Avondjogging in Zevergem (De Pinte)
Vrijdag 11 juli 2014 om 20.00 uur

5 km (1 ronde) - 10 km (2 ronden)
Start: 20.00 uur in de Boeregemstraat in Zevergem
(ter hoogte van het voetbalterrein)
Inschrijving en kleedkamers: in de kantine van voetbalclub Zevergem sportief
Deelname: € 5 (individueel), € 10 (gezinnen)
Naturaprijs voor elke deelnemer
Tombola met vele waardevolle prijzen
Omloop langs rustige, landelijke wegen en dorpskern
van Zevergem

www.depinte.be

Ook wandelaars toegelaten
Een inrichting door Atletiek De Pinte – Zevergem
Inlichtingen, uitslag en foto’s: www.atletiekdepinte.be
Contact: Antoine Mathys, Jasmijnstraat 9, Zevergem, tel. 09 282 60 73

JKA Shotokan Karate Club Tasseikan De Pinte
Zomertrainingen

Sinds 2011 organiseert JKA Shotokan Karate Club Tasseikan De Pinte tijdens de zomermaanden juli en augustus met succes de zogenaamde Zomertrainingen De Pinte.
De basisidee is opnieuw om géén twee maanden van platte rust te propaganderen, maar een iets vrijere (minder traditionele) karatetraining, met de nodige
aandacht voor conditionele vorming. Zonder daarbij de essentie van onze karate
te verloochenen, gebeuren de trainingen in trainingsbroek, een T-shirt en eventueel een sweater (dus zonder kimono).
De clubleiding van Tasseikan De Pinte hoopt van ganser harte dat de weergoden
de Zomertrainingen bijzonder gunstig gezind zullen zijn, want als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de trainingen op het grasveld naast het OCP
plaatsvinden. Bij regen of andere onaangename spelbrekers, kan er uitgeweken
worden naar de naastliggende sportzaal (in het OCP of de gemeenteschool).
De Zomertrainingen (zowel voor jongeren als volwassenen) vinden elke dinsdag en donderdag
plaats van 20 tot 21.30 uur.
In principe zal huidig regerend Europees JKA Kampioen, Vicaire Arnaud, eens langs komen om ons
te entertainen met wat ongetwijfeld een spetterende zomertraining zal worden.
U bent van harte welkom en geniet drie gratis proeftrainingen als nieuw beginnend karateka.

Paardenkoers in De Pinte
Paardenkoersen op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande
Op kermisdinsdag 16 september 2014 om 14 uur
De toegang bedraagt vijf euro.
Zoals de voorgaande jaren willen we u een aangename namiddag bezorgen waar u met plezier aan terugdenkt.
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte

Zomerjoggings!
JoggingClub De Pinte organiseert twee evenementen deze zomer:
 zondag 29 juni 2014 om 11 uur: aperitiefloop op de Finse piste ter gelegenheid van de opening
van het sportpark Moerkensheide;
vrijdag 12 september 2014 om 19.30 uur: derde recreatieve Scheldeveldejogging, ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de BLOSO-loopomloop doorheen Scheldevelde, waarvan de
joggingclub peter is.
JoggingClub De Pinte steunt uiteraard ook de 31ste editie van de avondjogging in Zevergem op
vrijdag 11 juli 2014 om 20 uur (Start in de Boeregemstraat).
Wie vooraf eens wil oefenen – of gewoon graag jogt – of verder wil blijven lopen na z’n ‘Start to Run’,
is altijd welkom op dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching, en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in kleine
groepjes en op eigen tempo.
Leden krijgen een gratis joggings-T-shirt en fluo hesje en zijn steeds verzekerd!
Meer info? Kom langs op dinsdagavond, contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk
op onze website www.jcdepinte.be.
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Inschrijven voor foS De Havik op 30 augustus
De inschrijvingen voor FOS De Havik zullen plaatsvinden op zaterdag 6 september. De uren hiervoor zullen te vinden zijn op www.dehavik.be. Net zoals
vorig jaar zullen inwoners van De Pinte al de kans krijgen om hun zoon/dochter in te schrijven op zaterdag 30 augustus.
Voor de kinderen geboren in 2009 (= eerste jaar bevers) zijn er 40 vrije plaatsen en uit ervaring blijkt
dit ruim voldoende te zijn. In de andere jaren zullen er ook nog plaatsen zijn, hiervan zal in de grote
vakantie een update verschijnen op de website zodat iedereen een overzicht heeft.
Het eenheidsleidingteam van 156e FOS De Havik

Europese nacht van de vleermuis
Zaterdag 23 augustus

De Europese nacht van de vleermuis vindt dit jaar plaats in de Scheldemeersen, in en om het
cultureel centrum in Merelbeke. Tijdens een boeiende presentatie, gevolgd door een spannende
wandeling, leer je alles over deze vliegende zoogdieren.
Plaats: CC Groenendal, Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke
Deelname: gratis
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
Programma:
vanaf 19 uur welkom, na de presentatie gaan we met gids en batdetectoren op zoek naar vleermuizen in de Scheldevallei
bezoek aan de nachtvlinderstand
kinderprogramma en grimeerstand
gezellig batcafé
Contact: Luc Verstraeten, luc.verstraeten13210@telenet.be
www.natuurpuntbovenschelde.be

Wandeling in ’t Kalverbos
Zondag 3 augustus om 14.30 uur
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Het terrein kalverbos in Heusden is gelegen aan de Schelde en is een voormalig slibstort en gedeeltelijk afgegraven terrein. In 1999 kwam het terrein in beheer van de toenmalige Afdeling natuur van
het Vlaams gewest, nu Het Agentschap voor Natuur en Bos. Het grotendeels verstoorde terrein werd
omheind en er werden een zestal Galloway runderen op losgelaten. Slibstort, maisakker en raaigraslanden evolueerden onder invloed van en in samenwerking met de runderen tot een aaneengesloten
geheel van ruigtes en natuurlijke verjonging van Zachte berk, wilgen en elzen. Samen met deze ontwikkeling steeg ook de biodiversiteit. Momenteel vormt dit terrein het hele jaar door een habitat voor
een grote verscheidenheid aan insecten, vogels en planten. De zandwinningsput is ondertussen een
broedplaats voor verschillende koppels dodaars (een soort watervogel).
Kom gerust een kijkje nemen.
Waar: kerk Melle, Kloosterstraat-Dorpsplein (parking)
De wandeling is gratis.
Info bij: Rudy De Mol, e-mail: rudy.de.mol@telenet.be, gsm: 0475 89 33 70

35ste Jeugdtornooi JV De Pinte
op 23 en 24 augustus 2014

Het bestuur van voetbalclub Jong & Vlug De Pinte heeft het genoegen u uit te nodigen op haar
jeugdtornooi. Dit op het nieuwe sportcomplex Moerkensheide. Met een ruime accommodatie van
kleedkamers, ontvangstruimte en nieuwe terreinen, waaronder een kunstgrasveld.
Op zaterdag 23 augustus vanaf 10 uur en zondag 24 augustus vanaf 9 uur komen al de jeugdploegen (van U7 tot en met U15) in actie tegen leeftijdsgenoten van andere clubs.
Het tornooiprogramma beperkt zich tot een halve dag per categorie.
Het definitieve wedstrijdschema kunt u raadplegen op www.jvdepinte.be.

www.depinte.be

72-jarige Kristina neemt deel aan Start to Run
Op dinsdagnamiddag 4 maart zijn er vijf senioren begonnen aan de
‘Start to Run’-sessie van Atletiek De Pinte. Met twee weken voorsprong op de 40 andere deelnemers oefenden zij al drie maal per
week. Vanaf de derde week hebben ze zich aangesloten bij de andere groep.
De begeleiders Pascale en Guy zorgden voor een differentiërend programma. Op deze manier kon
iedereen zonder problemen de finale op 26 mei halen.
Uiterst opmerkzaam was zeker de deelname van de 72-jarige Kristina Goessens. Zij heeft duidelijk
het bewijs geleverd dit voor iedereen mogelijk is. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 28 tot
72 jaar.
Een deel van hen is ondertussen gestart met een opvolgsessie van 5 naar 10 km! De anderen zijn
alvast van plan om de 5 km te blijven lopen. Zo kunnen we hen, en u, verwelkomen op de avondjogging in Zevergem op vrijdag 11 juli, ook een organisatie van Atletiek De Pinte.
www.atletiekdepinte.be

Programma Oogstkermis 2014
Dorp Zevergem
Vrijdag 15 augustus
21.00 uur
Streekbierenavond
Wezeltent, Dorp Zevergem, gratis toegang
Zaterdag 16 augustus
19.00 uur
Curieuzeneuzen met straatanimatie
Duo Zoo - maar
Tanssia Twirling Girls (dansgroep)
23.00 uur
Spetterend vuurwerk
Zondag 17 augustus
15.30 uur
Aflossingsduatlon
17.00 uur   
Zevergemse Duatlon
Dorp Zevergem, 3 km lopen en 17 km fietsen
Inschrijvingen: tent Dorp
Organisatie: WeZeL
Met dank aan Gemeente De Pinte en de Vrije Basisschool Zevergem
Info: www.dewezel.be

Gentse Feesten in Zevergem
Zeverrock

Nog op zoek naar enkele geldige redenen om op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus op een gloeiend
hete wei te staan hossen tussen een paar duizend anderen die toevallig exact hetzelfde idee hadden - concertje, pintje, praatje? Gevonden!
Echt folks: wie enkele van Belgiës fijnste bands wil horen, moet deze zomer afzakken naar Zeverrock. Op de openingsdag spelen onder meer Delv!s, Lady Linn, Flip Kowlier en Gorki ten dans. Een
dag later mogen The Sore Losers, Daan, Merdan Taplak en SX hun kunstjes opvoeren.
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Tussen al dat geweld in kunt u de beentjes strekken in de tweede tent, waar The Mixfitz, Coely, Safi
& Spreej en Gunther D. de meest dansbare beats in uw hersenpan zullen klieven.
Wat dat moet kosten? 20 euro als u er één dag bij wilt zijn, 30 euro als u twee dagen het kieken komt
uithangen.
Meer info vindt u op www.zeverrock.be.

Recreatief racketlontornooi op zaterdag 30 augustus
De laatste zaterdag van augustus organiseren Badmintonclub Latem–De Pinte , Tafeltennisclub TTC
De Pinte en Tennisclub TK De Pinte de zesde editie van het recreatieve Pintse racketlontornooi.
Tijdens een racketlonwedstrijd speel je een set tafeltennis, een set badminton, een set squash en
een set tennis (in ons tornooi telkens tot elf punten). Nadien worden alle punten opgeteld. Wie over
de vier disciplines heen de meeste punten heeft gescoord, wint de wedstrijd.

Praktische info

Voor wie? Iedereen die zin heeft! Ook wie geen van de vier sporten regelmatig beoefent, is welkom. We zorgen er voor dat iedereen wedstrijden op zijn/haar niveau speelt. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen, proberen we ook een of meerdere jeugdreeksen in te richten.
Materiaal? Geen nood indien je niet zelf over al het nodige materiaal beschikt, de clubs stellen
gratis rackets, paletten, balletjes en pluimpjes ter beschikking.
Wanneer en waar? Zaterdag 30 augustus, in het OCP en op de tennisterreinen van TK De Pinte.
Inschrijven? Inschrijven kan via www.badmintonclublatemdepinte.be/racketlondepinte, moet voor
vrijdag 22 augustus en kost 7 euro per persoon.
Nog vragen? Zie www.landelijkeracketlonfederatie.be voor meer informatie. Je kunter ook al je
vragen kwijt.
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Officieel tornooi

Op zondag 31 augustus is er ook een officieel tornooi, georganiseerd door de drie Pintse clubs en de
Landelijke RacketlonFederatie. Meer info vind je op www.landelijkeracketlonfederatie.be.

Inschrijvingen kleuter- en jeugdturnen turnseizoen 2014-2015
TK olympia De Pinte

Je hoeft niet te wachten tot je kind zes jaar is om het te laten kennismaken met turnen. Ook in het
komende turnseizoen (startend vanaf september 2014) biedt TK Olympia De Pinte kleuters (geboren
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 samen met
leeftijdsgenootjes. Het kleuterturnen is ook een
uitstekende voorbereiding op het jeugdturnen.
Ook voor het jeugdturnen kan je je aanmelden.
Bij TK Olympia De Pinte staan we garant voor
een kwalitatieve begeleiding.
Informatie en inschrijvingsmodaliteiten:
www.tkodepinte.be (klikken op ‘Aanvraag tot inschrijving’)

www.depinte.be

CoderDojo Belgium start vanaf september in De Pinte
CoderDojo is een non-profitbeweging die wereldwijd gratis bijeenkomsten (Dojo’s) organiseert voor
jongeren van zeven tot achttien jaar om in clubverband te leren programmeren. Na drukbezochte
reeksen in twintig steden breiden ze vanaf volgend schooljaar de cluster Gent uit met een Coderdojo in De Pinte. Lead Coach wordt Rudi Maelbrancke uit De Pinte, oprichter en Lead Coach van
Coderdojo Kortrijk.

Met een passie voor ICT

CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops voor
kinderen en jongeren die gefascineerd zijn door ICT.
Zij leren er onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers met een passie voor ICT websites maken, apps
en spelletjes ontwikkelen. CoderDojo gaat over gratis
leren programmeren door het vooral zelf te doen. Op het
einde van de voormiddag tonen deelnemers hun werk
en is er pizza. CoderDojo heeft maar een regel: “Above
all: be cool!”.

Teamwork en kennis verspreiden

CoderDojo Belgium staat naast het stimuleren van ICTvaardigheden, ook voor teamwork en social skills. De
coaches moedigen de jongeren aan te leren van elkaar
en zelf oplossingen voor hun vragen te zoeken door samen te werken. Ook tussen de verschillende dojo’s staat
het delen van kennis centraal via workshops en online
overleg.

CoderDojo De Pinte

CoderDojo De Pinte start in september 2014. Via www.
coderdojobelgium.be kan men zich op de lijst inschrijven
vanaf 28 juni 2014. De sessies vinden normaal plaats
van 9.30 tot 13.00  uur op zaterdagvoormiddag op een
unieke locatie, een maal per maand en zijn op elk moment in- en uitstapbaar.

Coaches met passie voor ICT gezocht

Er worden enthousiaste coaches gezocht voor De Pinte.
Passie voor ICT is de belangrijkste eigenschap die ze
verwachten. Ook een vrijwilliger voor administratieve taken is welkom (in veel dojo’s is dit een van de ouders
van de kinderen).
Website: www.coderdojobelgium.be
Facebook: www.facebook.com/Coderdojobelgium
Twitter: @coderdojobe #CoderDojoBelgium
Voor meer informatie, contacteer: Rudi Maelbrancke, Warande 2, De Pinte,
Rudi.Maelbrancke@telenet.be, tel. 0495 59 82 88

Oproep 50-jarigen 1964
De 50-jarigen met geboortejaar 1964 die in de gemeente wonen of er schoolgelopen hebben, houden op zaterdag 20 september 2014 hun gouden verjaardagsjubileum.
Gelieve u bekend te maken bij Bart Laureys, Abeelpark 8, De Pinte, tel. 09 282 68 43,
laureys.b@telenet.be  of Lieve Goossens, Florastraat 59, De Pinte, 0475 23 83 71,
Lieve@Goossens-Ectors.be. De uitnodiging en het programma worden dan aan u bezorgd.
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Agenda juli - augustus 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.
zo.
29/6

zo.
29/6

vr. 4/7

vr. 4/7,
zo. 6/7

30

za. 5/7

Opendeur sportpark
Moerkensheide | zie achtercover
uur - Parkwegel 1 (Nieuwstraat)
- gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

Aperitiefconcert en barbecue
Harmonieorkest De Pinte &
Youth Band vzw
om 11 uur gratis optreden, om
12.30 uur barbecue - € 14 /
€ 7 (kind) / € 3 (- 6 j.) - Domein
Scheldevelde
0477 22 00 07
www.harmonieorkest.be
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
Plattelandsweekend met
Schlageravond en Tractor &
Quad Pulling | zie pag. 23
vr. om 19.30 uur, zo. vanaf
’s morgens - Pont-Zuid Schlageravond: € 15 (VVK) / € 20,
Pulling: gratis inkom
www.plattelandsweekend.com
Openstelling ‘museum
Scheldeveld’
van 14 - 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

zo. 6/7

Grote barbecue op het
kampterrein van de scouts in
Han-sur-Lesse (om 12 uur)
om 8.30 uur (eigen wagen) scoutslokaal, Sportwegel 7 - € 15 /
€ 8 (- 12 j.)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder:
0476 418 919
Fietstocht (50 km) en
bezichtigen museum met gids
om 10 uur (tot 17.30 uur) Mirabrug in Hamme (gps:
Hamveer) - € 4 (leden) / € 6
(drankje inbegrepen) - inschrijven
voor 27/6 - picknick meebrengen
Velt Scheldevallei
Marleen en Ronny: 09 385 70 40   

vr. 8/7

do.
10/7,
vr. 11/7

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift:0473 71 49 30
Vlaanderen Feest! met lezing en
muziek van Vroink en De Droge
Geroosterde Notses | zie pag. 11
do. om 20 uur, vr. vanaf 19 uur Viteux - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/vlaanderenfeest.aspx

vr.
11/7,
vr. 8/8,
vr. 29/8

Fietsen (± 35 km)

vr. 11/7

Avondjogging Zevergem
| zie pag. 24

Fietsen (± 25 km)

om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

zo. 3/8

Wandeling in ’t Kalverbos

| zie pag. 26

om 14.30 uur - Heusden - gratis
Natuurpunt Boven-Schelde
rudy.de.mol@telenet.be
vr. 8/8,
za. 9/8

Zeverrock | zie pag. 27
centrum Zevergem - € 20 (1 dag) /
€ 30 (2 dagen)
www.zeverrock.be

vr. 15/8
t.e.m.
17/8

Oogstkermis Zevergem

wo.
20/8

Kookdemo confituur met
natuurlijke suikers door Griet
Hellebuyck
om 19.30 uur - CC De Zwaan,
Dorp 1 / Nazareth - € 12,50
(leden) / € 15 - inschrijven tot 13/8
- 4 confituurpotten meebrengen)
Velt Scheldevallei
Anabel Colpaert: 09 227 08 19

| zie pag. 27

vr. vanaf 21 uur, za. vanaf 19 uur,
zo. vanaf 15.30 uur
WeZeL
www.dewezel.be

Jeugdtornooi JV De Pinte
za.
| zie pag. 26
23/8,
zo. 24/8 za. om 10 uur, zo. om 9 uur Moerkensheide - € 3
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
za.
23/8

Europese nacht van de
vleermuis | zie pag. 26
vanaf 19 uur - Merelbeke - gratis
Natuurpunt Boven-Schelde
luc.verstraeten13210@telenet.be

di. 26/8

Dagwandeling in Beernem
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za.
30/8

Racketlontornooi | zie pag. 28
OCP - € 7
Badmintonclub, TTC en TK DP
badmintonclublatemdepinte.be

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

www.depinte.be

Voetbalstage | zie pag. 24
sportpark Moerkensheide
- € 120
Voetbalschool Atletico
www.atletico.be

zo. 27/7 Opluisteren mis
om 18 uur - Sint-Annakapel / EkeLanduit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

om 20 uur - Boeregemstraat - € 5 /
€ 10 (gezin)
Atletiek DP-Z
Antoine Mathys: 09 282 60 73
vr.
18/7,
vr. 22/8

di. 22/7
t.e.m.
25/7

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 zitting van de gemeenteraad op 25 augustus
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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opendeur Sportpark Moerkensheide
Zondag 29 juni van 11 tot 18 uur

11 uur:
13 uur:
14 uur:

15 uur:
15.30 uur:
16 uur:

aperitiefjogging
Lacrosse, handbadminton, penaltycup
rondleiding in het nieuwe sportpark Moerkensheide
- verzamelen aan de inkomhal
- inschrijven via sportdienst@depinte.be
demo Sepak Takraw, voetbaltraining
hoog- en verspringen, kogelstoten, horden en sprint met Tia
Hellebaut
petanque, demonstratie techniektraining voetbal
demonstratiewedstrijden voetbal
dansdemo’s

Doorlopend:

infostanden, snacks, dranken

14 uur:
14, 15 en 16 uur:

Het volledige programma en alle info om in te schrijven voor de activiteiten
kunt u vinden op:
www.depinte.be/opendeurMoerkensheide.aspx
Van harte welkom!
Organisatie: Gemeente De Pinte
In samenwerking met:
TMVW, Sportraad De Pinte, vzw Sportbeheer De Pinte eva, tal van clubs

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

