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Openingsuren
gemeentehuis
- Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
- Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
- Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer
gemeente: 09 280 80 80

‘Groen’ De Pinte: groen schoonmaken, groendaken, natuurverven, groen aankopen, milieuvriendelijk kantoormateriaal en ook een groene schaatspiste in De Pinte! (p. 13)
Kerstperiode, een warme tijd
• Kerstmarkt met kerstconcertjes (p. 15)
• Geschenkenbeurs (p. 16)
• Kinderopvang (p. 24)
• Verwarmingstoelage e.a. premies
(p. 35, 36 en 37)

Zij rekenen op uw steun:
• 11.11.11 (p. 32)
• 11 november-herdenking (p. 13)
• Personen met een handicap (p. 33)
• Nona (p. 33)
• Eerlijke handel (p. 29)
• Dokters van de Wereld (p. 34)

Check de Agenda vanaf pagina 2 met onder andere het BibFestival (p. 18) en tal van
activiteiten van de verenigingen van De Pinte - Zevergem.
Sluitingsdagen gemeentehuis /
bureaus OCP
maandag 10 november (brugdag)
dinsdag 11 november (Wapenstilstand)
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (tweede kerstdag)

Sluitingsdagen zalen OCP
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (tweede kerstdag)
Sluitingsperiode PWA
10 t.e.m. 16 november
24 december t.e.m. 4 januari

Sluitingsdagen bibliotheek (p. 20) en
containerpark (p. 6)
Opgelet: Wijziging huisvuilophaling tijdens de kerstperiode - zie pagina 6
Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Agenda november - december 2008
November
za. 1/11

za. 1/11

zo. 2/11

(en zo. 2/11) van 10 tot 12 uur
en 14 tot 18 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling - zie pag. 18
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
van 14 tot 17 uur - Drapstr. 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling ‘Museum
Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42
om 14.30 uur - Sportwegel - 5
euro
JV De Pinte-Adegem (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

ma. 3/11

(t.e.m. wo. 5/11) De Pinte
Zwerfkattenactie - zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

di. 4/11

om 19 uur - parochiezaal - E 5
(leden) / E 8
Kookles ‘feestmenu’ (bordje
en bestek meebrengen)
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

do. 6/11

om 14 uur - centrum De Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1a /
Deinze - E 6,50
Film ‘Amaar nonkel Astaire
toch!’
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30

vr. 7/11

(21/11, 5 en 19/12 om 10 uur
- Twee Dreven 30 / De Pinte E 40
Start Zingen in volle aandacht - zie pag. 34
La Verna
Katelijn Vanhoutte:
055 31 37 85

vr. 7/11

vr. 7/11

(za. 8 en zo. 9/11) om 16 uur
- OCP - E 8
Theater ‘Wanneer trouw je
met mijn vrouw?’ - zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46
om 19.30 uur - Europaplein E 10 / E 12
Dropping
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 7/11

om 20 uur - rusthuis Zonneweelde - E 3
‘Hoe omgaan met dementie’
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

vr. 7/11

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Destelbergen
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 7/11

om 20 uur - kerk De Pinte E 10 / E 9 (VVK) / E 5 (- 12 j.)
Concert ‘Treurnis en Troost’
- zie pag. 17
Vocaal Ensemble Seicento i.s.m.
het Roosenbergkoor
Linda Moeyaert - Gerris:
09 343 09 30

za. 8/11

(en zo. 9/11) van 10 tot 12 uur
en 14 tot 18 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling - zie pag. 18
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

za. 8/11

om 19.30 uur - Sportwegel E 15 (volw.) / E 10 (kind.)
Kaas- en wijnavond
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 8/11

om 20 uur - kerk Waasmunster E 10 / E 9 (VVK) / E 5 (- 12 j.)
Concert ‘Treurnis en Troost’
- zie pag. 17
Vocaal Ensemble Seicento i.s.m.
het Roosenbergkoor
Linda Moeyaert - Gerris:
09 343 09 30

ma. 10/11 start tussen 18 en 19.30 uur
- gemeenteschool - E 10 / E 5
(tot 12 j.)
Heksen-sneukel-wandeltocht: met 5 stops voor hapjes
en drankjes (inschrijven tot
uiterlijk 2/11)
KVLV De Pinte
Ann Delie: 09 282 58 23
di. 11/11

vanaf 9 uur - gemeentehuis /
kerk Zevergem - gratis
11 november-herdenking
- zie pag. 13
Gemeente De Pinte:
09 280 80 89
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wo. 12/11 om 20 uur - ’t Gildenhuis / SintDenijs-Westrem - gratis (leden) /
E3
‘Voeding en voedingssupplementen vr/e gezonde werking v/d hersenen’
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
do. 13/11 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - E 4 (leden) / E 8
Voordracht ‘Kind & internet’
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10
vr. 14/11

(za. 15/11) om 20 uur - OCP E8
Theater ‘Wanneer trouw je
met mijn vrouw?’ - zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46

vr. 14/11

(t.e.m. 16/11) van 20 tot 23 uur
- raadzaal gemeentehuis - gratis
Fototentoonstelling
- zie achtercover
Fotoclub De Spiegel
www.fotoclubdespiegel.be

za. 15/11 om 9 uur - Bondslokaal - E 6
Uitreiking reductiekaarten
‘openbaar vervoer’
Gezinsbond DP
Lutgart Naessens: 09 282 58 37
za. 15/11 om 9.30 uur - kerk Schelderode
- gratis
Dag van de natuur: verwijderen van prikkeldraad
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt:
0494 947 468
za. 15/11 om 14.30 uur - zaal Nova / Eke
- gratis
Persvoorstelling jaarboek
2008
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42
zo. 16/11 om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
zo. 16/11 tussen 12 en 14 uur - Parochiaal
Centrum - E 15 / E 5 (tot 12 j.)
Roemeens eetfestijn (zie pag.
33) t.v.v. vzw Nona
Jan Milh: 09 282 85 78

zo. 16/11 om 14.30 uur - Sportwegel E5
JV De Pinte-Drongen (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
di. 18/11

di. 18/11

(25/11 en 2/12) om 20 uur
- Bonslokaal - E 8
Oefenschool voor ouders
met jonge kinderen
- zie pag. 27
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 22/11 om 20 uur - polyvalente zaal VBS
- E 18
Eet- en dansavond
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Rik Hofman: 09 282 77 47

om 20 uur - spiegelzaal OCP
- E 5 / E 3 (leden) / gratis
(culturele/studentenkaart)
‘Alma, verleidster met de
blauwe ogen’
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 08 282 87 11

zo. 23/11 van 15 tot 17 uur - OCP - E 12 /
E 15 (duoticket) / gratis (-12 j.)
Concert n.a.v. BibFestival:
muziek v. sprookjes e.a.
verhalen - zie pag. 19
Bibliotheek en Harmonieorkest
De pinte
09 282 25 32 en
www.harmonieorkest.be

wo. 19/11 om 14 uur - OCP - E 2
Seniorenfeest - zie pag. 28
Seniorenraad
Rosette Ferdinande:
09 324 91 40
do. 20/11 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Infoavond natuurverven - zie
pag. 10
MINA-raad
Mariska Samyn: 09 280 80 98
do. 20/11 om 20 uur - OCP - E 3
‘Geen kinderspel. Over kinderen en opvoeding in een
wereld vol games en rages’
- zie pag. 26
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
vr. 21/11

vr. 21/11

vr. 21/11

za. 22/11 vanaf 14 uur - OCP - gratis
inkom
Boekenverkoop, Manu
Adriaens, Rudi Vranckx,
Week van de Smaak
- zie pag. 19
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

zo. 23/11 van 17 tot 22 uur - gemeenteschool - E 10 / E 6 (6-12j.) /
gratis (-6j.)
Spaghetti-avond (inschrijven
via rek.nr. 880-3601501-35)
Beschermcomité vzw Chiro
St-Agnes
Mieke Haenebalcke:
09 385 43 43
di. 25/11

vr. 28/11

vanaf 18.30 uur - OCP - gratis
Sprookjesbal, Naar 1001
nacht, Annemie Struyf - zie
pag. 18
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Ursel (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
om 20 uur - Sint-Bavo / Gent E 25 (VVK) / E 30 (ADK)
Concert Raymond (zie pag.
16) t.v.v.
vzw Thaleia: 09 227 95 35

vr. 28/11

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Blijf diabetes een stap
voor’
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88
om 13.45 uur - kunsthal SintPietersabdij - E 11
Geleid bezoek a/d tentoonstelling ‘Vlaamse wandtapijten vr/d Bourgondische
Hertogen’
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

zo. 30/11 om 14.30 uur - Sportwegel E5
JV De Pinte-Zelzate (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
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December
di. 2/12

om 10 en 19 uur - lokaal Gezinsbond, Sportwegel - E 17
Gastronomische kookles
door mevr. Clauwaert
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

vr. 5/12

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-SKV Oostakker
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 6/12

(en zo. 7/12) van 10 tot 18 uur
- raadzaal gemeentehuis
Geschenkenbeurs
- zie pag. 16
Oxfam-Wereldwinkel DP-Z
Jos Dekeukeleire: 0477 68 88 24

za. 6/12

van 14 tot 17 uur - Drapstr. 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling ‘Museum
Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

za. 6/12

vanaf 15 uur - Scheldevelde
- gratis
Kerstmarkt met kertsconcertjes - zie pag. 14 en 15
OCMW en Muziekschool De
Pinte
09 280 93 05 en 0474 61 14 79

za. 6/12

om 20 uur - OCP - E 10
Stand-up comedy in De
Pinte! - zie pag. 18
De Pinte Leeft
Vincent Van Peteghem:
0479 427 100

di. 9/12

om 19.30 uur - zaaltje café
‘t Gildenhuis
Crea/bloemschikken ‘Kerstdecoratie’
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus:
09 282 84 10

di. 9/12

om 20 uur - zaal Begonia,
Pintesstr. 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: ‘Edelstenen, bemind maar onbekend’ door Lucette Nols
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 54 87

vr. 12/12

van 9 tot 12 uur - Dorp
Zevergem
van 13 tot 16 uur Kastanjestraat
KGA-Inzameling - zie pag. 7
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

vr. 12/12

om 15 uur - OCP - E 1
Samenzang jongeren en
volwassenen ‘Oude Vlaamse
liederen’
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 08 282 87 11

za. 13/12 van 10 tot 12 uur - CC De Brouwerij / Eke - E 1 (leden) / E 3
Bloemschikken (kerstversiering)
VELT Scheldevallei
Ivonne Debergh: 09 385 44 59

di. 16/12

vr. 12/12

om 19.30 uur - café ’t Gildenhuis - iedereen welkom
Prijsuitreiking Kampioenschap 2008
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 13/12 om 14.30 uur - parochiezaal E5
Kerstfeest
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

do. 25/12 Géén huisvuilophaling (p. 6)

vr. 12/12

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Latem (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 13/12 om 20.30 uur - De Veldblomme
-E5
Zevergem rockt voor ZuidAfrika - zie pag. 32
11.11.11-comité DP-Z
11.11.11-depinte@skynet.be
di. 16/12

za. 13/12 van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
KGA-Inzameling - zie pag. 7
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Wereldgodsdiensten’
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - E 5 / E 3 (leden) / gratis
(culturele/studentenkaart)
‘In naam van Vlaanderen’
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 08 282 87 11

zo. 21/12 om 14.30 uur - Sportwegel E5
JV De Pinte-Lochristi (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
do. 27/12 (t.e.m. 1/1) gemeenteplein - E 2
/ E 1 (kind) / E 5 (gezin)
Schaatspiste - zie pag. 13
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
zo. 28/12 om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

Ruimtelijke ordening & Werken
Openbare werken in De Pinte
In het kader van de uitbreiding van de riolering starten vanaf 2009 in onze gemeente een aantal
belangrijke openbare werken
Rioleringswerken: Stijn Streuvelslaan - Oude Gentweg (gedeelte) - L. Van Houttepark
(gedeelte)
Het betreft hier een rioleringswerk waarbij een volledig gescheiden afvoer van het afvalwater en
het hemelwater gerealiseerd wordt. Tijdens een infovergadering werden de betrokken inwoners
ingelicht over de verplichte gescheiden aansluiting op dit rioleringsstelsel.
Volgens de voorziene planning zullen de werken starten in het voorjaar 2009.
Rioleringswerken en herinrichting wegenis: Stationsstraat
Naast de realisatie van een volledig gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater wordt hier
ook in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid een volwaardig tweerichtingsfietspad en voetpad aangelegd. Rekening houdend met het gewijzigde profiel van de wegenis zal voor
de auto’s éénrichtingsverkeer ingevoerd worden vanaf de tunnel (Groenstraat) richting station.
Tijdens een infovergadering werden de betrokken inwoners ingelicht over de geplande werken, in
het bijzonder wat betreft de verplichte gescheiden aansluiting op het rioleringsstelsel.
Ook is voorzien dat de verlichting zal vernieuwd worden en dat het elektriciteitsnet ondergronds
gebracht wordt.
Volgens de voorziene planning zullen de werken starten in het voorjaar van 2009.
Rioleringswerken: wijk Zwartegat
Het gemeentebestuur van Nazareth heeft de opdracht gegeven aan het studiebureel Goegebeur
om de plannen op te maken voor de vernieuwing van de rioleringen, waarin volgende straten op
het grondgebied De Pinte betrokken zijn: Heirweg (gedeelte rotonde richting ‘t Kruisken), Bosstraat, Kannestraat, Zwartegatstraat en een deel van de Nieuwstraat (tot aan brug E17).
De opmetingswerken hiertoe zijn intussen gebeurd en van zodra concrete plannen beschikbaar
zijn zal een infovergadering georganiseerd worden voor de betrokken inwoners.
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Ter gelegenheid van deze werken zal ook de wegenis aangepast worden, zoals onder meer een
definitieve heraanleg van de rotonde aan het Zwartegat.
De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 2010.
Rioleringswerken en herinrichting wegenis: Nazarethstraat - Leeuwerikstraat
Nadat de nodige grondinnames zullen gerealiseerd zijn, kunnen de werken na goedkeuring van
het definitieve ontwerp aanbesteed worden. De gemeenteraad keurde immers al op 20 november 2006 het voorontwerp goed, maar besliste intussen om eveneens de verplichte gescheiden
afvoer op privéterrein financieel te ondersteunen. Dit betekent voor de betrokken inwoners dat
in de loop van de eerstvolgende maanden een infovergadering georganiseerd zal worden om
de werken toe te lichten. Ook de wegenis zal bij deze gelegenheid aangepast worden en in de
Nazarethstraat is de aanleg van een tweerichtingsfietspad voorzien (gedeeltelijk). Het gemeentebestuur voorziet ook de vernieuwing van de verlichting en het ondergronds brengen van het
elektriciteitsnet.
De werken zullen vermoedelijk in het najaar van 2009 kunnen starten.

Leven & wonen
Communicatie Gemeente De Pinte binnenkort in nieuw kleedje
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe
huisstijl voor de Gemeente De Pinte. Vanaf 2009 zullen de
gemeentelijke diensten en het bestuur in hun communicatie
eenvormig naar buiten treden. Briefpapier, enveloppes, folders, visitekaartjes, Infokrant, website, belettering gemeentewagens, ... Alles wordt aangepakt.
Nieuwsgierig? Houd alvast zondag 4 januari vrij, want tijdens
de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wordt de nieuwe huisstijl met gemeentelogo gelanceerd.
Meer info is te krijgen via communicatie@depinte.be.

De verlengde lijn 76 brengt u voortaan tot in
Wachtebeke
Vanaf 14 december 2008 stemt De Lijn het openbaar vervoer naar Wachtebeke beter af op de wensen van de reizigers. Vanaf dan rijdt bus 76
via De Pinte, Gent, Lochristi, Zaffelare en Wachtebeke tot in het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Kortom, heel wat nieuwe bestemmingen die u
kunt bereiken met de bus.
Wilt u met de bus naar Lokeren? Neem dan bus 78 Zevergem – De Pinte – Gent – Lochristi –
Lokeren. Vanaf Lochristi volgt bus 76 een nieuwe reisweg en rijdt hierdoor niet meer naar
Lokeren.
Wanneer rijdt de bus?
Lijn 76 tot Puyenbroeck
Lijn 78 tot Lokeren

Weekdagen
Om het uur
- Spitsuren: om het half uur
- Daluren: om het uur

Zaterdag en zondag
Om het uur
Om het uur

Hoe Provinciaal Domein Puyenbroeck bereiken?
Bus 76 zal stoppen aan verschillende haltes van Provinciaal Domein Puyenbroeck. Hieronder vindt
u een overzicht:
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Halte
‘Domein Camping’,
‘Domein Zwembad’
en ‘Craenendam’
‘Domein Puyenbroeck’

Wanneer
Elke dag: zowel op weekdagen,
in het weekend als op vakantiedagen

Frequentie
Om het uur

In het weekend en op vakantiedagen

Om het uur

Meer info?
Surf vanaf 15 november 2008 naar www.delijn.be/lijn 76 en ontdek het nieuwe aanbod van Lijn
76. De infofolder en lijnfolders zullen vanaf december beschikbaar zijn in het gemeentehuis, de
bibliotheek, het OCP. Ze zijn ook te krijgen bij De Lijn, op www.delijn.be of via De LijnInfo op het
nummer 070 220 200.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en op
maandag 10 november,
zaterdag 15 november,
woensdag 24 december,
zaterdag 27 december en
woensdag 31 december.
• Huisvuil - Restfractie
De ophaling van donderdag 25 december zal plaatsvinden op woensdag 24 december.
Er is geen ophaling op donderdag 1 januari 2009.
• Composteren
NIEUW! De compostbak. Idéaal voor grote hoeveelheden tuinafval.
Interesse in de aankoop van een compostvat/-bak? Bestellen kan bij de milieudienst (milieudienst@
depinte.be). Een compostvat kost 13,5 euro, een beluchtingsstok 2 euro, een compostbak kost 27
euro (levering aan huis inbegrepen).
De data van de demonstraties composteren in 2009 verschijnen in de volgende Infokrant.
Winnaar kringloopwedstrijd Juni Compostmaand
Dirk De Jonge uit De Pinte woonde een demonstratie van
de Compostmeesters bij tijdens Juni Compostmaand, wist
het juiste antwoord op de schiftingsvraag en won een
mulchmaaier ter waarde van 299 euro.
De vraag was “Hoeveel kilo grasmaaisel kan je besparen wanneer je een mulchmaaier zonder opvangbak
gebruikt?”. Mark Demesmaeker (bekend van Groene
Vingers) maaide op zondag 6 juli 200 m² gras met een
mulchmaaier met opvangbak en een medewerker woog
vervolgens de ‘oogst’. Mark ving 14,840 kg grasmaaisel
op (keuze 1: minder dan 15 kg).
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de demonstratie
composteren op zaterdag 27 september.
• Herbruikbare goederen

www.depinte.be

De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt herbruikbare goederen ook brengen naar een van de Kringwinkels. Dit kan
tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van
10 tot 17 uur. Meer info op www.ateljee.info.
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• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 12 december van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 13 december van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.

Inzameling bestrijdingsmiddelen
Bij het gebruik van pesticiden speelt naast de lokale besturen en de
landbouwsector, ook de bevolking een belangrijke rol. Mensen sensibiliseren om minder of zelfs geen pesticiden te gebruiken is geen
eenvoudige maar wel een noodzakelijke opdracht.
Pesticiden zijn schadelijk voor mens
en milieu. Dit bleek opnieuw uit de
resultaten van de Vlaamse humane
biomonitoringcampagne uitgevoerd
in opdracht van de Vlaamse overheid
door het Steunpunt Milieu & Gezondheid (2001-2006). Er werd vastgesteld
dat in een aantal aandachtsgebieden
(de landelijke gebieden en de Albertkanaalzone) in de bloedstalen van de drie leeftijdsgroepen (pasgeborenen, jongeren en volwassenen) de gehaltes aan DDE verhoogd
waren ten opzichte van de respectievelijke Vlaamse referentiegemiddelden. DDE is een afbraakproduct van het verboden pesticide
DDT.
De sensibiliserings- en inzamelcampagne van het Vlaams gewest kadert in de al bestaande ‘zonder is gezonder’-campagne die de burgers wil aanzetten om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en te kiezen voor milieuvriendelijke en gezondere alternatieven. Er wordt een oproep
gedaan voor een vermindering van het gebruik van pesticiden in huis en tuin.
Daarom ook de oproep aan alle particulieren om restanten en lege verpakkingen van
bestrijdingsmiddelen af te geven bij de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
De volgende KGA-inzameling gaat door op 12 en 13 december 2008 (zie artikel hierboven). Raadpleeg de afvalkalender voor meer info.

Laat uw gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet niet
rondspoken!
Hoewel thuisfrituren populair is, blijkt het correct inzamelen van gebruikt frituurvet of -olie veel
minder populair. Uit onderzoek blijkt immers dat nog steeds een groot deel van de gebruikte
frituuroliën en -vetten wordt weggegoten in de gootsteen, het toilet, de tuin of het riool of met
het restafval wordt meegegeven. En dat terwijl het in het containerpark of bij de KGA-inzameling
thuishoort!
Er zijn alvast goede redenen om de gebruikte frituurolie, fondueolie of het frituurvet op een correcte manier in te zamelen.
Vooreerst zijn deze afvalstoffen milieubelastend. Ze zorgen bijvoorbeeld voor verstopping van
afvoeren en riolen, voor watervervuiling of vervuiling van de openbare weg wanneer de vuilniszakken op straat geplaatst worden.
Daarnaast kunnen ze nuttig gerecycleerd worden. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde
gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel (63%) of worden ze
gebruikt voor de opwekking van groene energie (23%). Ook zijn er tal van verwerkingsmogelijkheden in technische toepassingen (14%) als pershout, plastic, industriële zepen, smeermiddelen, kaarsen, enzovoort. Nuttig recycleren is dus een feit!

www.depinte.be
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Breng uw gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet
dus steeds naar het containerpark of het inzamelpunt in uw
buurt. Op die manier draagt u
bij tot een beter milieu.
Enkele tips:
- Neem een geschikte fles (best de
oorspronkelijke fles of een andere plastieken fles).
- Laat de olie afkoelen en giet ze
met een trechter in de fles.
Meer informatie over de recyclage
van frituurvetten of -oliën vindt u
op
www.valorfrit.be.

Afvalpreventietip!

Haalt u met de kerstdagen een kerstboom in huis?
Kies dan voor een levend exemplaar met wortel. U kunt na de feestdagen de boom in de tuin
planten.
En jawel, de kerstboom is even mooi versierd met dezelfde ballen en lampjes van vorig jaar! Wilt
u toch de oude kerstlampjes en -ballen vervangen? Breng dit materiaal dan naar de Kringwinkel,
zodat iemand anders het nog kan gebruiken.
Meer informatie over de Kringwinkel? Raadpleeg www.ateljee.info.

Vooraf betalen voor gemeentelijk containerpark aangeraden
Voor het gebruik van het containerpark raden we iedereen nog steeds
aan om op voorhand te betalen via overschrijving op rekeningnummer
096-0178707-54.
Particulieren: met als mededeling uw rijksregisternummer/nummer voorlopige toegangskaart
Het bedrag is door u vrij te kiezen. Een gezin gaat gemiddeld tien maal per jaar naar
het
containerpark. Dit komt overeen met een bedrag van acht euro. Het saldo dat niet werd
opgebruikt, wordt overgedragen naar het volgende jaar.
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Handelaars: die regelmatig gebruik maken van het betalende gedeelte kiezen zelf
het te storten bedrag. Gelieve er rekening mee te houden dat er per bezoek een vast
bedrag van twintig euro betaald moet worden.
Mededeling overschrijving:
‘vergoeding containerpark + (nummer toegangskaart: 210 ...)’
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Waar naartoe met uw bouw- en sloopafval?
Selectief slopen en uitsortering op de werf.
De doelstelling van selectief slopen is tweeledig:
• het hergebruik van de verschillende soorten stromen bevorderen. Producthergebruik is hierbij te
verkiezen boven materiaalhergebruik;
• milieuverontreiniging bij het slopen beperken door schadelijke afvalstoffen afzonderlijk af te
voeren zodat deze afvalstoffen andere, recupereerbare, afvalstoffen niet verontreinigen.
Selectief slopen is nog niet verplicht en stelt praktische bezwaren: het plaatsen van een afzonderlijke container voor elke recupereerbare fractie is omwille van o.m. plaatsgebrek niet altijd
haalbaar of is bij kleine hoeveelheden te duur, selectief slopen kan leiden tot hogere loonkosten
vergeleken met mechanisch slopen, ... Toch kan selectief slopen ook economisch voordelig zijn.
In principe zou men een hogere prijs kunnen vragen voor grote hoeveelheden uitgesorteerde afvalstromen met behoorlijke kwaliteit. Dit afval zou in principe een positieve economische waarde
hebben.
In praktijk moet een evenwicht gezocht worden tussen milieuhygiënische en bedrijfseconomische, organisatorische en logistieke aspecten. Volgende twee zaken zijn wel al verplicht.
• Gevaarlijke afvalstoffen moeten volgens het afvalstoffendecreet steeds afzonderlijk van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en per afvalsoort ingezameld worden. Gevaarlijke afvalstoffen
zijn onder meer resten van lijmen, verven, afbijtmiddelen, afvalolie, asbesthoudende bouwmaterialen en ander asbestafval, teerhoudend afval en dergelijke. Gevaarlijke afvalstoffen zoals
batterijen moeten boven een lekbak opgeslagen worden. Gevaarlijke afvalstoffen mogen ook
enkel van de werf afgevoerd (“opgehaald”) worden door erkende overbrengers voor gevaarlijk
afval.
• Voor men begint te slopen moet men het in het gebouw aanwezige asbest laten verwijderen
door een onderneming die erkend is door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), tenzij het enkel over asbestcement of ander
hechtgebonden asbestafval gaat. Particulieren moeten geen beroep doen op deze erkende
verwijderaars. Wanneer particulieren materialen met vrije of weinig gebonden asbest aantreffen is dit echter wel ten stelligste aangewezen om te vermijden dat asbestvezels in het gebouw
verspreid worden door een ondeskundige verwijdering.
Selectief slopen is het afzonderlijk demonteren, het tijdelijk opslaan en/of het verder uitsorteren
op de werf zelf van materiaal dat gerecupereerd kan worden, welke de recuperatie van andere
stromen in het gedrang kunnen brengen en/of welke schadelijk kunnen zijn voor mens en/of
milieu.

Hakselen najaar 2008: 3 november tot 31 december
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• voor het hakselen:
36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen te
worden)
aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg

www.depinte.be
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Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen
te brengen bij de technische dienst (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.
Datum ontvangst Technische dienst:

/

/ 2008

Ondergetekende,
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
………………………………………………………………………………… (straat), ….. (nummer)
Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)

Subsidiereglement groendaken aangepast
Sinds 1 januari 2006 kunnen inwoners een subsidie aanvragen voor het installeren van een groendak.
In de gemeenteraad van augustus 2008 werd het reglement gedeeltelijk aangepast:
- de subsidie bedraagt maximaal E 31 / m² met een maximum van E 2 500 / aanvraag
- minimum 10 m² groenoppervlakte moet worden aangebracht
Wat is een groendak?
Een groendak is een dak waarvan de bedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. De
begroeiing bestaat overwegend uit plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst
en uitdroging.
Voordelen voor de dakeigenaar (en omwonenden), maar ook voor het milieu:
• de planten op het groendak vangen regenwater op zodat rioleringen minder belast worden en
de kansen op wateroverlast verminderen
• een groendak zorgt voor een natuurlijke isolatie van het gebouw
• een groendak gaat langer mee dan een dak met gewone bedekking

Infoavond natuurverven - open MINA-raad
Als je schilderswerken plant, informeer je dan uitvoerig over de samenstelling van de verf om na
te gaan of die wel echt milieuvriendelijk is. Verf bestaat uit een oplosmiddel, een bindmiddel,
vulstoffen en hulpstoffen, waaronder pigmenten. De nu ‘gangbare’ verven zijn dikwijls niet alleen
ongezond voor de gebruiker (dampen), maar ook nadelig voor het milieu in het algemeen, zowel
tijdens de productie als tijdens het gebruik … en erna.
Natuurverf bestaat voor het overgrote deel uit plantaardige of minerale grondstoffen. Die zijn
hernieuwbaar of onuitputtelijk. Een ander pluspunt is dat de bestanddelen in de afvalfase goed
afbreken. Minerale verven, silicaatverven en kalkcaseïneverven zijn natuurlijke producten die je
kan gebruiken voor muren en plafonds. Ook de ouderwetse ‘witkalk’ is een natuurlijk product
met goede technische eigenschappen. Als je hout verft, gebruik dan dampdoorlatende verven op
basis van plantaardige oliën.

www.depinte.be

Subsidie
Het gemeentebestuur geeft subsidies voor het gebruik van natuurverven. De schilderwerken wor10

den uitgevoerd in een particuliere woning, handelspand, kantoorgebouw, verenigingslokaal of
schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente De Pinte. De schilderwerken worden door
de aanvrager, of door een door VIBE erkend geregistreerd aannemer uitgevoerd. De aanvrager
kan een premie ontvangen van 150 of 200 euro.
Verneem hierover meer tijdens de open MINA-raad op donderdag 20 november om 20
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De groene schoonmaak
De reclame spoort de verbruiker steeds aan om meer en nieuwere producten te kopen. Dat ziet
u dan ook in de afdeling schoonmaakmiddelen van de supermarkt. U vindt steeds meer en meer
verschillende producten, het ene al in een blitser verpakking dan het andere.
Voor elk schoonmaakkarwei kunt u wel een ander product gebruiken, maar niet alle producten
zijn milieuvriendelijk. Sommige zijn zelfs gevaarlijk voor het milieu en uw gezondheid.
Wilt u op een ‘groene manier’ schoonmaken, dan vervangt u het best de blitse producten door degelijke zepen of natuurlijker producten die het milieu veel minder schade
berokkenen.
Waarop moet u letten bij het schoonmaken?
1. Doseer zo zuinig mogelijk.
Het is belangrijk dat de instructies op de verpakking gevolgd worden. Een gulden regel: meer
schoonmaakmiddel maakt niet ‘schoner’!
2. Kies voor milieuverantwoorde schoonmaakproducten.
Kies zoveel mogelijk voor producten op basis van plantaardige grondstoffen (vaak kokosolie of
palmpitolie). De meeste schoonmaakklussen kunnen gebeuren met een allesreiniger op basis van
plantaardige grondstoffen of vloeibare of groene zeep.
3. Terugdringen van het aantal soorten reinigingsmiddelen.
Maak gebruik van één product voor meerdere schoonmaakactiviteiten waardoor het aantal soorten schoonmaakmiddelen, het verbruik en het aantal verpakkingen voor een groot deel teruggeschroefd kunnen worden!
4. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.
• Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en is erg slecht voor het milieu. Chloor doodt nuttige bacteriën in het water en heeft een irriterende werking op de ogen en luchtwegen.
• Vermijd chemische ontstoppingsmiddelen. Kies voor: bijtende soda in parelvorm (natriumhydroxide) of een ontstopper op basis van enzymen.
• Kies voor azijn voor het ontkalken in plaats van chemische ontkalkmiddelen.
• Vermijd allesreiniger op basis van synthetische wasactieve stoffen; beter is vloeibare zeep of allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen.
• Vermijd ammoniak.
5. Gebruik microvezeldoekjes voor de schoonmaak.
Met een herbruikbaar microvezeldoekje kan er zonder schoonmaakmiddel en met hetzelfde
reinigingsresultaat gereinigd worden. Het microvezeldoekje bestaat uit een mengeling van microscopische vezels van polyester en polyamide. Het gaat hierbij om reinigingsdoekjes die na de
schoonmaak gewassen kunnen worden en opnieuw gebruikt kunnen worden (zelfs tot 400 keer).
Een microvezeldoek is bedoeld voor het interieur, vooral gladde oppervlakten zoals deuren, tafels,
kasten, glas en beeldschermen. U kunt de doekjes droog gebruiken. Door het wrijven laden ze
statische elektriciteit op en trekken zo de stofdeeltjes naar zich toe. Kiest u voor nat gebruik, maak
de doekjes dan vochtig door ze in koud water te brengen en goed uit te wringen.

Groen aankopen: Producten uit gerecycleerde kunststof

www.depinte.be

Kunststoffen zijn intelligente toepassingen van ruwe aardolie. Hun gebruik kent veel voordelen,
zoals hun lage gewicht en de hoge mechanische en chemische weerstanden. Omwille van hun
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duurzame eigenschappen, vervangen ze in toenemende mate materialen als metaal, hout, biologische vezels, glas en beton.
Om ecologische redenen is het te verkiezen dat de toepassing van deze materialen niet beperkt
blijft tot eenmalig gebruik. Dit vereist een goede inzamelstructuur, een hoogtechnologische verwerking en een ruimere bekendheid van gerecycleerde kunststofproducten.
Niets dan voordelen: onderhoudsvriendelijk, ecologisch, duurzaam, gebruiksvriendelijk, geluiddempend.
Enkele voorbeelden: terrasplanken, tegels, bloembakken, ...
De compostvaten en -bakken die door het gemeentebestuur verkocht worden zijn uit gerecycleerde kunststof.

Milieuvriendelijke kantoormaterialen
Kantoorartikelen zorgen voor een grote afvalberg. Vooral papier wordt op grote schaal gebruikt
en komt vaak in de afvalstroom terecht. Bovendien verbruiken de vele elektrische apparaten heel
wat stroom en kunnen ze belastend zijn voor het milieu.
Papier
Het papierverbruik zorgt voor een grote druk op bossen. Bovendien is de productie ervan heel
vervuilend. Het papierverbruik verminderen is heel belangrijk. Daarom enkele tips:
• Gebruik de achterkant van papier (bijvoorbeeld mislukte kopieën en eenzijdig beschreven
schrijfpapier) als kladblaadjes, leg ze bij de telefoon om boodschappen of telefoonnummers te
noteren.
• Kopieer zoveel mogelijk dubbelzijdig.
• Print enkel iets uit als het echt nodig is en maak gebruik van het afdrukvoorbeeld voor laatste
aanpassingen.
• Maak gebruik van andere informatie- en communicatiebronnen (e-mail, USB-stick, ...).
Het gebruik van papier is echter niet uit te sluiten. Hou daarom bij de aankoop van papier rekening met volgende tips:
• kies voor papier met een milieulabel (Blauwe Engel, Nordic Swan)
• kies voor papier dat gebleekt is zonder chloor of chloorderivaten
• kies voor papier met gerecycleerde vezels
Kantoorapparaten
Ook kantoorapparaten zijn milieubelastend. Computers, faxen, printers enzovoort zijn op ieder
kantoor maar ook bijna in elk huishouden aanwezig. Bij deze artikelen schuilt het probleem in
het grote energieverbruik, zowel in actieve als in inactieve stand. Let dus vooral op keurmerken
bij de aankoop en zorg bij het gebruik dat de toestellen tijdig uitgeschakeld worden. Vermijd het
gebruik van stand-by. Deze stand verbruikt heel veel energie, zonder dat u er weet van hebt.
Andere kantoorartikelen …
Naast papier bestaat er nog een groot assortiment kantoor- en/of schoolartikelen. Hierbij is het
belangrijk om enkel te kopen wat u werkelijk nodig hebt en alleen de nodige hoeveelheden.
Doorslaggevend is het gebruik van herbruikbare artikelen. Deze artikelen zijn duurzaam, besparen op grondstoffen en beperken de afvalberg. Let daarbij ook zoveel mogelijk op het gebruikte
productieproces en de gebruikte grondstoffen en kies voor de milieuvriendelijkste oplossing.
Meer informatie: www.milieukoopwijzer.be

Aanpassing zwerfkattenactie eind 2008 - 2009
Na een evaluatie van de voorbije kattenactie besliste het schepencollege om de actie vanaf november om de twee maanden te laten doorgaan. Dit omwille van het dalende aantal gevangen
en te behandelen katten.
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De volgende acties gaan door in de volgende maanden:
-          november 2008
-          januari 2009
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-          maart 2009
-          mei 2009
-          juli 2009
telkens de eerste maandag tot en met woensdag van de maand (eerstvolgende actie: 3 tot en
met 5 november 2008).
Rond juni 2009 zal er opnieuw een evaluatiemoment zijn met RATO vzw (de firma die instaat
voor het vangen van de katten) om na te gaan of de vangacties tweemaandelijks kunnen blijven
gebeuren of terug opgetrokken moeten worden.
Inwoners die locaties kennen met zwerfkatten, mogen deze nog steeds melden bij Mariska
Samyn, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98.

Cultuur & Vrije tijd
Glaasje op? Laat je glijden!
Van 27 december 2008 tot en met 1 januari 2009
komt er op het gemeenteplein een heuse schaatsbaan te staan. Ideaal om de kerst- en nieuwjaarsdagen
toch met een beetje actieve ontspanning door te komen.
Om het milieu en klimaat niet onnodig te belasten wordt
er geen traditionele - energieverslindende - ijspiste gezet,
maar wel een even volwaardig milieuvriendelijk alternatief.
Gezien de ondertekening van het Lokaal Kyotoprotocol en het feit dat de gemeente overgeschakeld is op 100 % groene energie, willen we jullie aantonen dat minder energie verbruiken bijna
overal mogelijk is. Binnen het gemeentehuis realiseerde het bestuur al een aanzienlijk energiebesparing door een relighting, de gemeenteschool kreeg in 2008 een nieuwe verwarmingsketel en
een zonneboiler en in 2009 is het OCP aan de beurt.
Aan de schaatspiste zullen schaatsen beschikbaar zijn.
De schaatspiste bestaat uit kunststof platen en mag NIET betreden worden met eigen schaatsen!
Inkom (per dag):

E 2 per volwassene
E 1 per kind
E 5 per gezin

Winterbal
Op zaterdag 27 december wordt er bovendien een winterbal georganiseerd, in de namiddag voor
de kinderen en ’s avonds voor volwassenen.
Inkom:
- gratis inkom voor kinderen wanneer ze een tekening over milieu/natuur afgeven
- gratis inkom voor volwassenen wanneer ze een goed voornemen formuleren om
in 2009 minder energie te verbruiken
Meer info vanaf begin december op www.depinte.be.

Uitnodiging 11 november-herdenking 2008
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11 november-viering 2008 om 9.00 uur voor het gemeentehuis (Baron de Gieylaan) of om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem.
Er is gratis busvervoer voorzien voor de verplaatsing naar de kerk van Zevergem.
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9.00 uur

Verzamelen aan het gemeentehuis van De Pinte
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9.10 uur
9.20 uur
9.30 uur

Vertrek met de bus naar de kerk van Zevergem
Verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
Plechtige eredienst in de kerk OLV-Hemelvaart
Uitvoering van het ‘Te Velde’, het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen

Verplaatsing met de bus naar De Pinte
10.45 uur

Aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
• open de ban
• gelegenheidstoespraak door schepen Lieve Van Lancker
+ onthulling van de Vlindertegel aan het gemeentehuis
• last post
• afroeping van de oorlogsslachtoffers, vermisten en overledenen sinds
11 november 2007 door de gemeentesecretaris Veerle Goethals
• sluit de ban
• bloemenhulde
• Belgisch volkslied en lied van de Vlaamse Gemeenschap

Nadien gaat de viering verder in de raadzaal van het gemeentehuis waar er Vlindertegels overhandigd zullen worden aan de directies van de scholen. De Vlindertegels werden aangekocht
door de gemeente bij de vzw Zinloos Geweld. De gemeente wil hiermee haar steun betuigen aan
deze organisatie en een boodschap van geweldloosheid ondersteunen.
Twee vertegenwoordigers van de organisatie Sikhula Sonke (Stellenbosch / Zuid Afrika) zullen
hierna kort hun project voorstellen. ‘Sikhula Sonke’ betekent ‘Wij groeien samen’. De leden van
Sikhula Sonke zijn vrouwen, landarbeidsters op de grote, ook bij ons bekende, wijn- en fruitplantages rond Kaapstad. De organisatie verdedigt de arbeidsrechten van haar leden en werkt aan
hun relatie met de werkgever.
Daarna volgt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur aan alle deelnemers.
De leerlingen van verschillende scholen in De Pinte volgden de workshop ‘@Work’ in het kader
van de 11.11.11-campagne ‘Waardig werk’. Hun creatieve verwerking van dit thema zal tentoongesteld worden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De deelnemers uit Zevergem worden nadien per bus teruggebracht.
Bewoners van De Pinte - Zevergem kunnen de herdenking ook steunen
door:
• vlaggen uit te hangen
• de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers
(wanneer u niet gedurende de hele plechtigheid aanwezig zou kunnen zijn)
Verenigingen van De Pinte - Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• deel te nemen met vlag aan de plechtigheden
• bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook het artikel op pagina 32 voor de 11.11.11-actie in De Pinte, www.waardigwerk.be en
www.11.be.

Muziekschool De Pinte brengt sfeer op kerstmarkt
Op zaterdag 6 december organiseert het OCMW / Rust- en verzorgingstehuis Scheldevelde in
de Kasteellaan haar jaarlijkse kerstmarkt.
Leerlingen van de muziekschool fleuren het geheel op door sfeervolle muziekjes te toveren uit
hun instrumenten. Nieuw dit jaar is dat ook de leerlingen van de notenleerklassen zullen deelnemen met een heus kerstkoor. Het worden zeker en vast mooie optredens voor bewoners en
bezoekers.

www.depinte.be
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Wafel- en pannenkoekenverkoop
Bestellen kan tot dinsdag 4 november.
Ophaling van de bestellingen op zaterdag 15 november tussen 10 en 13 uur in
het OCP.
Secretariaat, Kathleen Van Effelterre, tel. 0474 61 14 79, vaneffelterrekathleen@hotmail.com

Zaterdag 6 december 2008: 7de sfeervolle kerstmarkt
U bent van harte uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan de zevende sfeervolle kerstmarkt
op zaterdag 6 december 2008 vanaf 15 uur. Iedereen is welkom op het domein Scheldevelde,
Kasteellaan 41 in De Pinte.
Bij de kraampjes kunt u tal van geschenken kopen. U kunt eveneens genieten van een pannenkoek, een Hasseltse koffie, een glas glühwein of een tas warme soep. Voor de kinderen is er een
ballenkraam.
Bij minder goed weer worden de kraampjes binnen opgesteld.
Met uw aankopen steunt u animatieprojecten voor de bewoners van het RVT.

RVT Scheldevelde zoekt vrijwilligers
Het Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde zoekt:
• een vrijwilliger die bewoners één en ander kan bijbrengen op de computer
• een vrijwilliger die samen met de bewoners een kruidentuintje wil opstarten en onderhouden
Het is de bedoeling om de bewoners van het RVT Scheldevelde te begeleiden tijdens het uitoefenen van de activiteiten.
Doel: De bewoners de computerwereld laten ontdekken (leren opzoeken, mailen, …). Bewoners
die vroeger graag bezig waren in de tuin opnieuw een kans geven om hiermee bezig te zijn. Het
is de bedoeling de gekweekte kruiden te gebruiken in de keuken en tijdens de kookactiviteiten.
Belangrijke vereisten:
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- kunnen omgaan met bejaarden
- zelfstandig de activiteit kunnen uitvoeren (computer of kruidentuin)
- vastleggen van vaste tijdstippen (te bespreken bij de kennismaking)

Bent u geïnteresseerd in een van beide activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de dienst
animatie, e-mail: animatie@ocmwdepinte.be, tel. 09 282 32 54.
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Universiteit Vrije Tijd in de Pinte
Het Davidsfonds startte in 1993 op een aantal plaatsen in Vlaanderen met Universiteit Vrije Tijd,
cursussen over allerlei onderwerpen, gedoceerd door eminente professoren. Sinds 1996 biedt
UVT in De Pinte twee cursusreeksen per jaar aan en dit met groot succes.
Onze dorpsgenoot en geograaf prof Vlassenbroeck is een trouwe cursist en maakte over UVT in
De Pinte een studie. Hij stelde zich de vraag vanwaar de cursisten komen en waarom De Pinte zo’n
groot aantal deelnemers haalt, meer dan men zou verwachten in een eerder kleine gemeente.
Dit ligt ongetwijfeld aan de inzet en het dynamisme van de plaatselijke afdeling, de uitstekende
infrastructuur, de goede keuze van docenten, het grote aantal deelnemers uit de eigen gemeente
en de goede bereikbaarheid van De Pinte per auto en per trein.
Voor de komende activiteiten van het Davidsfonds De Pinte - Zevergem kunt u terecht in de
Agenda (vanaf pagina 2).

Concert Raymond t.v.v. Home Thaleia
De vzw Thaleia (een woonvorm voor mensen met een beperking
in De Pinte) organiseert een concert met Raymond van het Groenewoud en de Straffe Mannen op vrijdag 21 november 2008 om
20 uur in de Groenzaal van Sint-Bavohumaniora te Gent.
Kaarten kunnen telefonisch besteld worden op het nummer
09 227 95 35 aan 25 euro in voorverkoop (receptie inbegrepen).
Prijs aan de kassa: 30 euro (indien er nog vrije plaatsen zijn).

Geschenkenbeurs op zaterdag 6 en zondag 7 december
Na het succes van de vorige jaren organiseert Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem al voor
de negende maal een geschenkenbeurs in de aanloop naar de eindejaarsfeesten.
Het gebeuren vindt dit jaar opnieuw plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Baron
de Gieylaan). U wordt verwacht op zaterdag 6 en zondag 7 december 2008 van 10 tot 18 uur.
Ideaal voor wie op zoek is naar een origineel eindejaarscadeau
Naast het vaste assortiment (voedingswaren, dranken, …) is er vooral een uitgebreid aanbod aan
geschenkartikelen dat zeker zijn plaats zal vinden onder de kerstboom.
Gezellige cafetaria
Ook de inwendige mens wordt verwend, niet alleen met proevertjes! Er zal opnieuw een gezellige
cafetaria zijn waar u iets kan drinken en van zelfgemaakte zoetigheden proeven.
Voor de kleintjes voorzien we een kinderhoekje waar ze zich kunnen uitleven.

De gewone openingsuren van de wereldwinkel zijn:
woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
(Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 27, De Pinte, www.oww.be/de pinte)
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“Wanneer trouw je met mijn vrouw?”
In november 2008 brengt Teater 2000 nog eens een echte dolle komedie met ‘Wanneer trouw
je met mijn vrouw?’ van Bernard-Luc/Conty in een regie van Guy De Clercq.
Deze Franse klucht werd bewerkt door Maarten van Steenbergen en naar Deurle en onze omgeving gebracht. Ze staat bol van de persoonsverwisselingen, de uitvluchten, de misverstanden, de
versprekingen, … Kortom, het hele scala voor een heerlijke toneelavond.
Bernard Dumortier, een jonge psychiater heeft de koffers gepakt om samen met zijn nieuwe
vriendin Veronique een weekendje in Knokke te gaan doorbrengen. Niets doet echter vermoeden dat de toevallige komst van zijn ex-echtgenote Nadine en haar nieuwe vriend Albert de hele
echtscheidingsprocedure in een stroomversnelling zal brengen. Vooral wanneer Moeke, de moeder van Nadine, als struikelblok nummer één, zich aandient als grote bemiddelaar. Het verhaal is
eenvoudig. De verwarring compleet.
Wil je mee genieten en heerlijk lachen? Hou alvast één van de volgende data vrij!
Speeldata: 7, 8 en 9 november om 16.00 uur, 14 en 15 november om 20 uur. Inkom: 8 euro.
Telkens in het OCP. Info te krijgen via 09 282 30 46 (Gellinck) of www.teater2000.be.

Vocaal Ensemble Seicento concerteert op 7/11 rond ‘Treurnis en
Troost’
Het Vocaal Ensemble Seicento, samen met het Roosenbergkoor uit Waasmunster, nodigt u van
harte uit op een concert dat op 7 november 2008 om 20 uur doorgaat in de kerk Sint-Nicolaas
van Tolentijn in De Pinte.
De rode draad doorheen het concert ‘Treurnis en Troost’ is de dood, een thema dat nauw aansluit
bij de vieringen van Allerzielen en 11 november.
Op het programma van het concert, dat onder de leiding staat van Patrick Moeyaert, staan de
volgende werken:
• Sestina van Claudio Monteverdi
• Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell
• Burial Service van William Boyce
• Ave Verum Corpus van Wolfgang Amadeus Mozart
• Lacrimosa van Wolfgang Amadeus Mozart
• drie delen uit de Missa pro defunctis van F. Mawet
• Stabat Mater van Josef Gabriel Rheinberger
De toegangsprijs bedraagt 10 euro,
9 euro in voorverkoop, voor jongeren (- 26 jaar) en 60-plussers,
5 euro voor kinderen (- 12 jaar).
Kaarten zijn te krijgen bij de koorleden van Seicento of door middel van overschrijving (ten laatste
voor 5 november) op rekeningnummer 890-1340417-05 met vermelding ‘concert 7 november’,
naam en het aantal kaarten.
Beide koren brengen hetzelfde concert onder de leiding van Simone Vandenbroeck op 8 november in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Waasmunster.
Bijkomende informatie kunt u steeds krijgen:
• via de website van het Vocaal Ensemble Seicento: www.seicento.be
• bij de leden van het koor
• of bij Linda Moeyaert - Gerris, tel. 09 343 09 30, e-mail: linda.moeyaert@seicento.be
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Tentoonstelling Kunstkring Centaura
1968 - 2008
Cultuurprijs 2008
Zaterdag 1 november
Zondag 2 november
Zaterdag 8 november
Zondag 9 november met om 11 uur: Aperitiefconcert met Norbert Detaeye
- piano / vocals
Telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Raadzaal gemeentehuis (De Pinte)
Gratis toegang
Met medewerking van het gemeentebestuur
Germain Schiettecatte, Merelstraat 31, De Pinte, tel. 09 282 68 67,
germain.schiettecatte@pandora.be, www.kunstkring-centaura.be

Stand-up comedy in De Pinte!
Zaterdag 6 december om 20 uur in het OCP
Ter Bescherming van de Jeugd (winnaar van het Leids Cabaret Festival)
en Iwein Segers (finalist van Comedy Casino Cup)!
Inkom: 10 euro
Kaarten te bestellen via www.depinteleeft.be of bij Vincent Van Peteghem (0479 427 100).

Bibliotheek
BibFestival: 21, 22 en 23 november
In het weekend van 21, 22 en 23 november organiseert de bibliotheek een groot
‘BibFestival’ met allerlei activiteiten voor groot en klein.
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Vrijdag 21 november:
- Sprookjesbal
Voor de kinderen van de lagere school vliegen we erin met een heus sprookjesbal
(18.30 tot 20 uur). Verkleed als sprookjesfiguur kunnen de kinderen dansen op
de tonen van echte fuifmuziek. Uit de mooist verklede kinderen worden er een
prins en prinses van het bal geloot.
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- Naar 1001 nacht
De volwassenen kunnen ondertussen genieten van Verhalen uit Duizend-en-een-nacht (19.30 tot
20.30 uur). Twee professionele vertellers brengen verhalen uit de Arabische Nachtverhalen (Ali
Baba en de 40 rovers, De dief en de slimme bruid, Prinses Abieza, ...). Soms ontroerend, soms
wreed, soms erotisch, …
- Annemie Struyf
De avond wordt afgesloten met de lezing ‘Insjallah, Mevrouw’ door journaliste Annemie Struyf
(21 tot 22.30 uur). Een boeiende lezing over de vrouwen in Afghanistan.
De toegang voor deze drie activiteiten is gratis. Er dient wel gereserveerd te worden in de bib.
Zaterdag 22 november:
- Boekenverkoop
In de namiddag (van 14 tot 17 uur) organiseren we een boekenverkoop van afgevoerde boeken
uit de bibliotheek. Er wordt ook ruimte voorzien voor inwoners die zelf hun boeken willen verkopen. Neem hiervoor contact op met de bibliotheek (tel. 09 282 25 32).
- Manu Adriaens - Rudi Vranckx - Week van de Smaak
Als avondprogramma (van 19 tot 22.15 uur) biedt de bibliotheek een afwisseling van twee interessante lezingen met culinaire versnaperingen in het kader van de Week van de Smaak:
• Aperitief
• Lezing door journalist Manu Adriaens ‘Een goede kokkin is een tovenares die geluk uitdeelt’,
over merkwaardige culinaire anekdotes
• Tapa’s
• Lezing door oorlogsjournalist Rudi Vranckx ‘Stemmen uit de oorlog’, waarin hij verslag uitbrengt over het ware gelaat van de oorlog in Irak
• Dessert
De toegangsprijs voor dit geheel (twee lezingen en menu) bedraagt 7 euro per persoon. Er kan
niet voor één lezing apart ingeschreven worden.
Zondag 23 november:
Sprookjesconcert met het Harmonieorkest De Pinte
We blijven in de sprookjessfeer met het Harmonieorkest De Pinte dat om 15 uur het BibFestival
afsluit met een feeëriek concert vol sprookjesmuziek en verhalen.
Toegangsprijs voor dit concert bedraagt 12 euro.
Het is ook mogelijk om een duoticket te kopen aan 15 euro waarmee men van de beide lezingen
en het menu kan genieten op zaterdag 22 november en van het concert op zondag 23 november.
Kaarten kunnen aangekocht worden in de bib, het OCP en bij het Harmonieorkest De Pinte.
Tentoonstelling
Tijdens het gehele BibFestival worden de strips (die cursisten onder begeleiding van striptekenaar
Steven De Rie gemaakt hebben) en de tekeningen van het sprookjesboek (geschreven door
Brigitte Minne en geïllustreerd door kinderen onder begeleiding van striptekenaar Carll Cneut)
tentoongesteld in het OCP.
Alle activiteiten gaan door in het OCP.
Meer info, reservaties en kaarten in de bibliotheek (tel. 09 282 25 32).

Senioren Digitaal
In september vond er opnieuw een computercursus voor senioren plaats. De cursus werd georganiseerd door ZOVLA, een samenwerkingsverband waar ook de bib van De Pinte deel van uitmaakt. De cursisten leerden de beginselen van de pc, e-mailen en surfen op internet.
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Vlieg op wereldreis
Tijdens de zomer konden kinderen tot twaalf jaar allerlei leuke
Vlieg-activiteiten uitproberen in de bib, zoals een speurtocht, een
vliegenspoor volgen en het vakantiedagboek invullen. Iedere deelnemer ontving een vliegticket met unieke code waarmee mooie
prijzen konden gewonnen worden.
Uit de 148 deelnemende bibliotheken werden drie winnaars geselecteerd waaronder Hannah Temmerman uit De Pinte. Zij won een
bibliotheekpakket met leuke boeken en cd-roms.
Elke deelnemer kreeg in september nog een leuke verrassing thuisgestuurd.

Sluitingsdagen
De bib is gesloten op:
zaterdag 1 november (Allerheiligen)
maandag 10 november (extra sluitingsdag)
dinsdag 11 november (Wapenstilstand)
zaterdag 15 november (Koningsdag)
woensdag 24 december (kerstavond)
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (2de kerstdag)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

Sport
Sportacademie
Ook dit jaar werkt de sportdienst een programma voor de jeugd uit
onder de noemer Sportacademie. Kinderen van de eerste kleuterklas tot
en met het zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier in contact worden gebracht met sport en beweging.
Alle leerlingen van de Pintse scholen konden samen met hun klasgenootjes tijdens een demonstratieles al ondervinden hoe het er in zo’n bewegingsschool, balschool of sportspelschool aan
toe gaat. De nieuwe lessenreeks zal van start gaan in januari.
Verdere info kan je vinden in de folders die zullen worden uitgedeeld in de scholen van De Pinte
- Zevergem. Deze kunnen ook worden aangevraagd bij de sportdienst (tel. 09 280 98 40).
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kan je steeds terecht bij:
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Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
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Sportgala 2008: een kort verslag
Wie vroeg zich al eens af hoe het zit met onze Pintse sporters en sportclubs? Hebben
wij in onze gemeente individuele sporters en/of ploegsporters die op een hoog niveau
spelen of het afgelopen jaar een speciale sportprestatie geleverd hebben?
De aanwezigen op het Sportgala editie 2008 kregen hierop een antwoord. Daar werden namelijk
opnieuw al onze Pintse kampioenen uitgenodigd om in het bijzijn van burgemeester en schepenen, familie en vrienden een medaille in ontvangst te nemen.
Dit gebeurde uiteraard niet zomaar … De hele avond werd aan elkaar gepraat door Tom Boudeweel, sportjournalist op AVS. Interviews met onze sporters werden afgewisseld met het uitreiken
van de medailles. Ook aan de muzikale omkadering werd gedacht. Hiervoor werd een beroep
gedaan op de Small-band van het harmonieorkest van De Pinte.
Naast onze eigen Pintse sporters kregen we dit jaar ook bezoek van een aantal Olympische en
nationaal bekende atleten. Interviews met Kevin De Ketele, Tom Goegebuer en Davy De Beule
zorgden ervoor dat onze lokale sporters verder werden aangemoedigd en gemotiveerd om zich
te blijven inzetten voor hun sport.
En niet te vergeten, naar jaarlijkse traditie werden ook de Special Olympics-atleten in de kijker
gezet. Ook zij verdienden een medaille voor hun enthousiaste deelname aan deze mega sporthappening.

Sportkampen kerstvakantie 2008
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school. De kampen tijdens de kerstvakantie zullen doorgaan van maandag
22 december tot en met woensdag 24 december 2008.
• Sportkamp voor de kleuters
van 13 tot 16 uur
• Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school
van 9 tot 16 uur

J.K.A. Shotokan Karate Club - Tasseikan vzw
Zoekt u naar een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? Of naar een martial club
om zichzelf te leren verdedigen? Of een sport om met het hele gezin te beoefenen? ... Of zoekt
u gewoon een mogelijkheid om u actief te ontspannen?
Voor elk van het bovenstaande kunt u terecht bij onze club. Jong en oud krijgen er de mogelijkheid om karate te beoefenen volgens hun persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding
van ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
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Trainingsuren:
Jongeren (vanaf tien jaar)
Donderdag:
18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag:
17.30 tot 19.00 uur
Volwassenen
Zaterdag:

17.30 tot 19.00 uur

Waar? Alle trainingen gaan door in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op www.tasseikan.be of 0487 75 11 59.

Petanqueclub De Zonnebloem
Petanqueclub De Zonnebloem, in De Pinte sinds 1986, speelt
sinds oktober tot eind april 2009 drie maal per week op vijf verwarmde en goed verlichte binnenterreinen in Zevergem.
De speeldagen zijn:
woensdag van 15.00 tot 18.30 uur
zaterdag van 15.00 tot 18.30 uur
zondag van 10.00 tot 12.30 uur
Er zijn ballen ter beschikking voor wie het eens willen proberen.
Lidgeld met verzekering: E 10 voor volwassenen en E 8 voor
jongeren van 12 tot 18 jaar
Maandelijks is er een eigen petanquetornooi met naturaprijzen
(start om 14 uur). De club organiseert ook in talrijke socioculturele activiteiten zoals kookdagen, busexcursies, feestmaaltijden,
deelname aan andere tornooien, enzovoort. De club nam ook deel aan de Senior Games te
Blankenberge op dinsdag 30 september.
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier op het goede adres.
Alle info bij:
secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail: roger.vanderghote@scarlet.be, of
voorzitter Julien Matthys, tel. 0472 01 35 47, e-mail: julien.matthys@telenet.be.

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
november
vr. 7/11
vr. 21/11

Dropping Gezinsbond - zie Agenda pag. 2
BibFestival met sprookjesbal en een sprookjesconcert - zie pag. 18-19

december
do. 27/12
t.e.m. 1/1

Schaatspiste op het gemeenteplein - zie pag. 13

Verder in deze Infokrant:
• (Foto)verslag Speelstraat 2008 - zie volgende pagina
• Verslag Speelplein Amigos zomer 2008 - zie pag. 24
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6de editie van de Speelstraat: een verslag en sfeerfoto’s
Op zondag 7 september 2008 organiseerden de gemeentelijke jeugdraad en
jeugddienst de zesde editie van de Speelstraat. Op deze eerste septemberzondag van 2008 waren de weergoden ons niet goed gezind, waardoor we genoodzaakt waren het regenplan uit te voeren. De speelstraat ging daarom niet
door in openlucht, maar werd ondergebracht in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) en de gemeentelijke basisschool. Enkel de stoere motorrijders van
de politie, trotseerden weer en wind om de kinderen op een ritje te trakteren.
In het Ontmoetingscentrum Polderbos vonden de optredens en workshops
plaats van The Celtic Spirit Dancers Scaldis vzw, Dance Reaction en de clown. Daarnaast konden
kleuters zich uitleven in de kleuterspeelweide, op het kleuterspringkasteel en het kleuterfietsparcours. In de sportzaal konden kinderen basketten en tafeltennissen. Daarnaast konden ze zich
ook uitleven op de drie aanwezige springkastelen, meedoen aan de tekenwedstrijd of zich wagen
aan het ballonscheren. Er was ook een bar met drankjes, snoep en ijsjes.
In de gemeentelijke basisschool kon men deelnemen aan de volgende ‘avontuurlijke activiteiten’: een speeldorp met survivalparcours, rondrijden op quads en meerijden op een politiemotor.
Afsluitend willen we de tientallen vrijwilligers bedanken voor hun hulp, flexibiliteit en creativiteit
om van de Speelstraat een succes te maken. We willen in het bijzonder de jeugd- en sportverenigingen, de scholen, de artiesten, de plaatselijke sponsors, de provincie Oost-Vlaanderen en de
politiezone Schelde-Leie bedanken voor hun medewerking. Verder willen we ook nog de talrijke
aanwezigen bedanken om het regenweer te trotseren en naar de Speelstraat te komen.
Tot volgend jaar!
Speelse groeten,
de gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst
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Speelplein Amigos Zomer 2008
Deze zomer konden opnieuw heel wat kinderen een fijne tijd doorbrengen op het speelplein. Dit
jaar was er speelpleinwerking van 14 juli tot en met 14 augustus 2008.
Er kwamen verschillende thema’s aan bod tijden deze vijf weken speelpleinwerking: namelijk
superhelden, kunst, Olympische Spelen, fantasie en de prehistorie. Elke dag werd er een toneeltje
opgevoerd en de activiteiten werden helemaal ingekleed en stonden steeds in verband met één
van deze thema’s. De enthousiaste monitorenploeg organiseerde opnieuw heel wat leuke, creatieve en spannende activiteiten zoals een kookactiviteit, een modeshow, knutselen sporten, …
De laatste speelpleindag werd er zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere school
een heuse ‘Vlaamse Kermis’ in elkaar gestoken waar ze konden proeven van diverse sport- en
knutselactiviteiten.
Het speelplein deed in 2008 ook mee aan de actie ‘gezonde speelpleinen’. Er werd geen frisdrank
meer aangeboden, wel gezonde kookactiviteiten georganiseerd en informatie voor ouders ter
beschikking gesteld.
Hieronder vindt u enkele sfeerbeelden van de werking tijdens de zomervakantie.
Tot volgend jaar!
De speelpleinmonitoren

Verloren voorwerpen
Na de werking van speelplein Amigos tijdens de zomervakantie zijn er nog enkele voorwerpen
gevonden.
Mist uw kind nog een jas, trui, rugzak of hoedje?
Neem dan contract op me de jeugddienst op het nummer: 09/280.98.43 of via e-mail:
jeugddienst@depinte.be. U kunt de verloren voorwerpen ook komen bekijken in het OCP,
Polderbos 20 in De Pinte.

Op zoek naar opvang tijdens de kerstvakantie?
Dan is De Speelark de oplossing om uw kind(eren) een leuke vakantie te bezorgen. De kinderen kunnen vrij kiezen tussen knutselen, sport en vrij spel.
We sluiten de vakantie af met een gezellig kerstfeestje.
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De Speelark is open van 7.30 tot 18.30 uur op:
• maandag 22 december 2008
• dinsdag 23 december 2008
• woensdag 24 december 2008
• maandag 29 december 2008
• dinsdag 30 december 2008
• woensdag 31 december 2008
Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt! Dat kan via:
- het inschrijvingsformulier (afgeven in het OCP, Polderbos 20)
- tel. 0476 82 83 55 (op woensdag, donderdag en vrijdag) of 09 280 98 49 (OCP)
- fax 09 280 98 49
- e-mail: speelark@depinte.be
- internet: http:\\speelark.depinte.be
Tarieven
Tijdens de vakantie:
			
			
Op woensdagen:
			
			

0 - 3 uren: 3 euro
3 - 6 uren: 6 euro
meer dan 6 uren: 9 euro
11.30 - 12.30 uur: 1,50 euro
11.30 - 16.00 uur: 6,00 euro
11.30 - 18.30 uur: 8,50 euro

Wanneer het gezin meerdere kinderen telt, krijgt u een korting:
15 % korting op het totale factuurbedrag voor gezinnen met twee kinderen
40 % korting op het totale factuurbedrag voor gezinnen met drie kinderen of meer
De rekening wordt maandelijks opgestuurd en u krijgt ook jaarlijks een fiscaal attest.
Zomervakantie
Om het einde van de zomervakantie te vieren, was er op vrijdag 29 augustus een feestje in De
Speelark. De kinderen werden geschminkt en wie dat wou, mocht zich verkleden. Ze versierden
het lokaal, speelden spelletjes en werden getrakteerd op een lekker ijsje.

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark

Vorming Wegwijs in de vrijwilligerswet
• Een verslag
De jeugddienst van De Pinte richtte in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
de cursus ‘Wegwijs in de vrijwilligerswet’ in. Op 10 september 2008 woonden er een 30-tal personen de infoavond bij.
De inhoud van de nieuwe vrijwilligerswet werd eerst uit de doeken gedaan en nadien kreeg het
publiek de kans om vragen te stellen en te discussiëren. Afsluitend werd er ook een kleine quiz
georganiseerd waar het publiek mooie prijzen kon winnen.
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• Gratis vrijwilligersverzekering via de provincie
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Ze beseffen ook dat
vrijwilligerswerk niet zonder risico’s is. Een goede verzekering helpt organisaties en vrijwilligers om
dit risico op te vangen. De meeste verenigingen en organisaties die al lang met vrijwilligers werken
zijn meestal voldoende verzekerd.
De recente vrijwilligerswet legt hen een verzekeringsplicht op. Kleinere, spontane en occasionele
initiatieven zijn daartoe niet verplicht. Zij zijn doorgaans minder goed of zelfs niet verzekerd. Vanaf 1 juli 2007 kunnen deze initiatieven rekenen op een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk.
Deze verzekerkering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep
doet op extra vrijwilligers.
De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen
krijgen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.
Meer informatie kan je vinden op www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk onder de rubriek
verzekeringen. De aanvragen kunt u indienen bij het verzekeringsloket van de gemeente, bij Bram
De Lameillieure, Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 99, fax: 09 282 99 21, e-mail:
bram.dela@depinte.be.

Jeugdhuis Impuls
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur.
-> Elke eerste vrijdag van de maand: happy hour van 22 tot 23 uur!
-> Elke eerste en derde maandag van de maand: ledenvergadering om 20 uur in het jeugdhuis
(ter hoogte van de rotonde in de Groenstraat - Polderbos).
-> Wil je lid worden van het jeugdhuis, kom dan zeker eens langs en vraag meer info aan een
van de leden of aan het bestuur.
-> Wil je je verjaardag vieren in het jeugdhuis, dan kan dit gratis! Neem contact op met het
bestuur voor meer info, via bestuur@jhimpuls.be.
-> Bezoek ook de myspace www.myspace.com/jhimpuls om op de hoogte te blijven van de
komende activiteiten.
Iedereen is welkom!

Geen kinderspel!?
Over kinderen en opvoeding in een wereld vol games en rages
Het is niet eenvoudig om als ouder of opvoeder op te treden of standpunten in te nemen tegenover de commerciële druk van het multimediale speelgoed dat tegenwoordig aangeboden
wordt. Moeten ouders hieraan toegeven of moeten ze echter heel selectief zijn in de keuze ervan?
Kortom een hedendaags probleem waar Dr. Bruno Vanobbergen zich in verdiept heeft. De pers
schonk ook heel wat aandacht aan zijn visie hierover.
Ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kortom al wie betrokken of bekommerd
is over de opvoeding van onze kinderen in deze moderne samenleving mag deze ontmoeting met Bruno Vanobbergen niet missen!
op donderdag 20 november om 20 uur in het OCP, Polderbos
Toegangskaart: E 3
Toegangskaarten zijn te krijgen bij:
Gezinsbond De Pinte, Frans Naessens, tel. 09 282 58 37
Gezinsbond Zevergem, Marijke Nevejans, tel. 09 281 02 36
Vrije Basisschool Zevergem, Fanny Boogers, tel. 09 330 36 06
Vrije Basisschool De Pinte, Rik Hofman, tel. 09 282 77 47
Gemeenschapsschool De Pinte, Inge Delrue, tel. 09 384 44 97
Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Jan Huylebroek, tel. 09 281 02 60
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Een oefenschool met als thema ‘Grenzen geven veiligheid’
Gezinsbond De Pinte organiseert voor ouders met kinderen vanaf drie
jaar
Als ouder weten we het wel, kinderen hebben grenzen nodig. En toch …deze
kennis omzetten in de praktijk loopt niet steeds van een leien dakje. Daarom proberen we een antwoord te vinden op volgende vragen:
Welke grenzen hebben kinderen nodig?
Zijn onze grenzen aangepast aan onze kinderen?
Wat met “nee”?
Waar ligt voor ons de grens?
Wat houdt duidelijke communicatie in?
We doorgronden het thema aan de hand van een spel, uitwisselen van ervaringen en een aantal
theoretische handvatten. Deze oefenschool omvat drie bijeenkomsten onder begeleiding van
Stefanie Deblancq.
Wanneer?
Dinsdag 18/11, dinsdag 25/11 en dinsdag 2/12 om 20 uur
Waar?		
Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte
Deelnameprijs: 8 euro
Inschrijving:
(bevestigen met betaling) bij Frans Naessens, Florastraat 3, De Pinte,
		
tel. 09 282 58 37

Gemeentelijke Basisschool De Pinte valt in de prijzen!
Sabine De Cocker, leerkracht zesde leerjaar, wint prijs ‘Innovative Teacher’ van Microsoft.

Op woensdag 30 september 2008 mocht juf Sabine De Cocker, titularis van 6B van de Gemeentelijke Basisschool De Pinte haar project ‘Fata Morgana for kids’ verdedigen voor een jury van
Microsoft. Als enige leerkracht lager onderwijs sleepte zij een prijs in de wacht.
Via het project, dat gedurende een volledig schooljaar loopt, werken de kinderen allerhande
opdrachten uit in groepjes van vijf à zes leerlingen. Om de zes weken wisselen de groepjes van
samenstelling.
De nadruk ligt op Frans, sociale vaardigheden, leren leren, actualiteit en wereldoriëntatie waarbij
de steden van België centraal staan.
Elke zes weken krijgen de kinderen dus nieuwe uitdagingen aangeboden waarmee ze sterren
kunnen verdienen.
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Vooral het brede ICT-integratieonderdeel heeft bij Microsoft natuurlijk de doorslag gegeven. Zo
leren de kinderen onder andere:
• werken met Word - maak een identiteitskaart van je Belgische stad
• werken met Publisher - maak een reclamefolder met de toeristische troeven van je stad
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• werken met Powerpoint - maak een presentatie over je stad
• werken met MindMap - maak een mindmap van je Franse woorden of van een spreekbeurt
• werken met Hotpotatoes - maak een kruiswoordraadsel voor de andere groepjes rond
Franse woordenschat
… en nog zo veel meer.
Meer info vind je op www.gemeenteschooldepinte.be, klik op ‘klassen’ en surf naar de site van
klas 6B of klas 6A.

Senioren
Behoefteonderzoek senioren van start
In het kader van de verdere ontwikkeling van het lokaal sociaal beleidsplan, meer bepaald in het
domein ‘Ouderen en ouderenzorg’ is er in onze gemeente een onderzoek gestart dat peilt naar de
behoeften van onze senioren op diverse gebieden, zoals daar zijn: wonen, veiligheid, gezondheid
en gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, dienstverlening, enzovoort.
Dit wetenschappelijk onderbouwde onderzoek werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit van
Brussel onder de leiding van professor Dr. Dominique Verté (vakgroep sociale en culturele agogiek). De gemeente en het OCMW van De Pinte organiseren het onderzoek in samenwerking met
de gemeentelijke seniorenraad en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het is de bedoeling 420 senioren (60-plussers), gekozen via een wetenschappelijk verantwoorde
steekproef, te bevragen via een lijst van ongeveer 80 vragen.
Het behoefteonderzoek wordt begeleid door een door het provinciebestuur aangeduide onderzoekbegeleider. Voor De Pinte - Zevergem is dit Antoon Sleeuwaert, voorzitter lokale seniorenraad
Gent Noord-West. Hij heeft een 40-tal plaatselijke senioren opgeleid in het afnemen van de enquêtes. De contactpersoon binnen de gemeente is Sandra De Moor, tel. 09 280 93 05.
De afname van de enquêtes, die anoniem zijn, ging eind september 2008 van start en loopt tot
het einde van het jaar. De geselecteerde senioren krijgen eerst een brief in de bus, waarbij het
bezoek wordt aangekondigd. Pas daarna gaat er een enquêteur langs. Iedere enquêteur heeft
een legitimatiebewijs bij zich dat ondertekend werd door de burgemeester en schepen van seniorenbeleid Blomme.
Resultaten worden verwacht in maart / april 2009.
De gemeente De Pinte hoopt op de volledige medewerking van haar seniorenbevolking, zodat er
passende besluiten getrokken kunnen worden voor het toekomstige gemeentelijke beleid.
Met dank aan de vrijwilligers die instaan voor de afname van de enquêtes.

Seniorenfeest in De Pinte
De Seniorenraad De Pinte - Zevergem nodigt alle senioren uit op het Seniorenfeest dat doorgaat
op 19 november 2008 om 14 uur stipt in het OCP in De Pinte.
Het programma behelst in het eerste gedeelte een voorstelling gebracht door Theater Leen
Persijn onder het motto ‘De eeuwigheid kan wachten’. Naast liederen uit haar eigen repertoire
zingt Leen Persijn originele en/of vertaalde covers uit de periode 1940 - 1965 met tussen de liederen door korte verhalen en conferences.
Het tweede gedeelte wordt zoals altijd verzorgd door ons geliefde orkest Gert Van Dam & De
Comets.
Een goede mix van vertelmomenten, zang en muziek met tussendoor de traditionele koffietafel.
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Ingangsprijs: 2 euro (koffie inbegrepen)
Kaarten te krijgen bij de leden van de Seniorenraad.
Rosette Ferdinande, Molenstraat 36, De Pinte, tel. 09 324 91 40
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Welzijn
Wachtdiensten
- 1 en 2 november 2008: Dr. I. Lampens
ma. 3 november: Dr. P. Moisse
di. 4 november: Dr. M. De Smet
wo. 5 november: Dr. A. Vercruysse
do. 6 november: Dr. G. Vandecasteele
- 8 november: Dr. W. Standaert
- 9 november: Dr. J. Dossche
- 11 november: Dr. D. Van Renterghem
wo. 12 november: Dr. P. Moisse
do. 13 november: Dr. A. Brochez
- 15 november: Dr. G. Dujardin
- 16 november: Dr. K. Vanderlinden
ma. 17 november: Dr. W. Standaert
di. 18 november: Dr. K. Vanderlinden
wo. 19 november: Dr. I. Lampens
do. 20 november: Dr. D. Van Renterghem
- 22 en 23 november: Dr. J. Ossieur
ma. 24 november: Dr. A. Van Hecke
di. 25 november: Dr. J. Dossche
wo. 26 november: Dr. G. Dujardin
do. 27 november: Dr. J. Ossieur
- 29 november: Dr. K. Vanderlinden
- 30 november: Dr. F. Pieters
ma. 1 december: Dr. F. Pieters

di. 2 december: Dr. A. Van Poucke
wo. 3 december: Dr. P. Van Renterghem
do. 4 december: Dr. P. Moisse
- 6 en 7 december: Dr. A. Van Poucke
ma. 8 december: Dr. M. De Smet
di. 9 december: Dr. A. Vercruysse
wo. 10 december: Dr. A. Brochez
do. 11 december: Dr. P. Moisse
- 13 en 14 december: Dr. P. Van Renterghem
ma. 15 december: Dr. G. Vandecasteele
di. 16 december: Dr. A. Van Hecke
wo. 17 december: Dr. D. Van Renterghem
do. 18 december: Dr. I. Lampens
- 20 en 21 december: Dr. P. Moisse
ma. 22 december: Dr. K. Vanderlinden
di. 23 december: Dr. J. Ossieur
wo. 24 december: Dr. G. Dujardin
- 25 december: Dr. J. Ossieur
- 27 december: Dr. G. Vandecasteele
- 28 december: Dr. M. De Smet
ma. 29 december: Dr. J. Dossche
di. 30 december: Dr. G. Dujardin
- 1 januari: Dr. G. Vandecasteele

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

centraal oproepnummer
09 280 08 80
0903 36 996 (E 1,12 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

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

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

FairTradeGemeente
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‘FairTradeGemeente’ is een titel die aangeeft dat
die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke
handel een warm hart toedragen én er ook effectief
werk van maken.
De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale
bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en
instellingen, verenigingen, jong en oud, ... Iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die
verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente. Jij dus ook!
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Om de titel van FairTradeGemeente te verwerven moeten we aan zes criteria voldoen:
1° Het lokale bestuur werkt mee
De gemeente De Pinte staat achter de campagne en bestelt regelmatig Fair Trade-producten voor
zijn activiteiten (wijn, fruitsap, thee, ...).
2° Lokale winkels en horeca zijn ‘verkocht’
Alle winkels en horecazaken werden aangesproken om een paar Fair Trade-producten in hun
gamma aan te bieden. Al drie winkels en twee horecazaken zijn op onze vraag ingegaan. Een
aantal andere hebben positief gereageerd en zijn zeker bereid in het verhaal mee te stappen.
3° Lokale bedrijven en organisaties zijn ‘verkocht’
Al een bedrijf doet mee. Ook heel wat organisaties bestellen regelmatig Fair Trade-producten.
Tijdens het najaar volgt een gerichte promotie- en sensibiliseringsactie.
4° We laten ons horen en zien in de lokale media
Surf naar www.depinte.be/eerlijkehandel.aspx.
5° Er is een actieve ‘trekkersgroep’
Kom er gerust bij mocht je mee willen ‘trekken’ aan de Fair Trade-kar!
6° Duurzame productie en consumptie in de gemeente bevorderen
In samenwerking met VELT zijn we op zoek naar een passend initiatief.

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2008: voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van het sociaal restorno dient u op 1 januari van
het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft als gezinshoofd ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte. Voor het uitbetalen van de premie dient de ‘Algemene
Gezinsbelasting’ betaald te zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een sociale tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor meerverbruik voortvloeiend uit een grotere kinderlast.
1. De sociale tegemoetkoming
Voor de sociale tegemoetkoming komen enkel de personen in aanmerking die op 1 januari van
het jaar van toekenning een ‘verhoogde tegemoetkoming’ genieten in het kader van de ziekteverzekering.
De tegemoetkoming zal maximum 15 euro bedragen voor alleenstaanden en 30 euro voor gezinnen. Als u in aanmerking komt voor de sociale tegemoetkoming hoeft u geen aanvraag meer
in te dienen, het gemeentebestuur zal zelf de gegevens van de rechthebbenden inzamelen. De
premie zal automatisch uitbetaald worden.
2. De tegemoetkoming voor meerverbruik
Gezinnen met minimum drie kinderen ten laste die een bepaald inkomen niet overschrijden kunnen een tegemoetkoming voor meerverbruik genieten. De grenzen van deze inkomens zijn die
van het middenbarema van het Vlaams Woningfonds, van toepassing op 1 januari van het jaar
van toekenning. Voor 2008 (gezamenlijk belastbaar inkomen 2006) gelden volgende bedragen:
gezin
met 3 kinderen ten laste
met 4 kinderen ten laste
met 5 kinderen ten laste
met 6 kinderen ten laste
met 7 kinderen of meer ten laste

inkomensgrens
(inkomen tot E 54 000)
(inkomen tot E 57 000)
(inkomen tot E 60 000)
(inkomen tot E 63 000)
(inkomen tot E 66 000)

max. tegemoetkoming
E 50
E 60
E 70
E 80
E 90

Wat het aantal kinderen ten laste betreft, dient duidelijk gesteld dat deze effectief ten laste zijn
van de aanvrager / gezinshoofd op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Voor gehandicapten gelden dezelfde regels als bij de personenbelasting namelijk + 1 persoon
vanaf een invaliditeit van 66 %.
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Voor het ontvangen van de tegemoetkoming voor meerverbruik dient het aanvraagformulier dat
u hierna vindt, ingevuld en afgegeven of opgestuurd te worden naar: Gemeentebestuur De Pinte,
Dienst Financiën, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Gelieve bij het formulier volgende stukken te voegen:
1. een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting
(aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006)
2. een bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari 2008
De opgegeven tegemoetkomingen zijn maximumbedragen. Wanneer het begrotingskrediet ontoereikend zou zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden de tegemoetkomingen verhoudingsgewijs verminderd om binnen de begrotingskredieten te blijven.
De aanvragen dienen ten laatste op 30 november 2007 bij het gemeentebestuur toe te
komen!

Gemeente De Pinte

Aanvraagformulier
Tegemoetkoming voor Meerverbruik 2008
Ondergetekende (naam + voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wonende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraagt hierbij de tegemoetkoming aan voor meerverbruik.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2008: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het ontvangen van
de sociale tegemoetkoming en is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste:
O
O
O
O
O

met 3 kinderen ten laste
met 4 kinderen ten laste
met 5 kinderen ten laste
met 6 kinderen ten laste
met 7 kind. of meer ten laste

(inkomen tot E 54 000)
(inkomen tot E 57 000)
(inkomen tot E 60 000)
(inkomen tot E 63 000)
(inkomen tot E 66 000)

E 50
E 60
E 70
E 80
E 90

Ik verklaar op mijn eer dat de door mij verstrekte gegevens met het oog op het ontvangen van de
hierboven vermelde tegemoetkoming, juist zijn.

Datum: . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vak voorbehouden aan het gemeentebestuur
Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verklaart dat bovenvermelde aanvrager aan de voorwaarden voldoet om de tegemoetkoming
voor meerverbruik te genieten.
De nodige stukken werden voorgelegd.
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Datum: . . . . . . . . . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .
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Werknemers zijn geen gereedschap!
Het beste middel tegen armoede is waardig werk.
En dat begint met een fatsoenlijk loon.
Evident, zal je zeggen. En toch verdient de helft van alle werkende
mensen in de wereld minder dan E 1,50 per dag.
Werken en straatarm blijven, dat klopt niet.
En zonder werk vallen is rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is, staat op straat zonder inkomen.
Werknemers hebben recht op waardig werk, op een fatsoenlijk inkomen en op sociale bescherming. En ze moeten zich kunnen organiseren in vakbonden om die rechten te verdedigen.
Rechten van werknemers staan overal ter wereld onder druk. Werknemers worden al te vaak als
een ‘onkost’ beschouwd, iets waarop je kunt besparen als het te duur is. Werknemers worden dus
steeds kwetsbaarder en krijgen in vele landen niet het recht om hun stem te laten weerklinken en
het onrecht aan te klagen. Internationale solidariteit is broodnodig om ook in het Noorden goede
lonen en arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven afdwingen.
Daarom voeren we samen campagne voor het recht op waardig werk en op een leefbaar
loon, voor iedereen!
Wie doet er mee?
De Campagne Waardig Werk is een breed Belgisch samenwerkingsverband van de twee grote
vakbonden ACV en ABVV, de Vlaamse ngo’s Wereldsolidariteit, FOS en Oxfam-Solidariteit en de
twee koepels van de Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 en CNCD-Opération 11.11.11.
Draag de pin

Voor meer info: www.waardigwerk.be

Het 11.11.11-comité van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze
campagne met volgende initiatieven:
- Klassen van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen van 6 tot 10 oktober deel aan
de workshop ‘@work’ in het kader van de campagne ‘waardig werk’. De vzw Esmeraldas/Djapo stond in voor de begeleiding. Op dinsdag 11 november, tijdens de 11 november-herdenking (zie pag. 13), stellen de scholen er hun verwerking van de gevolgde workshops tentoon.
- De bakkers van De Pinte zijn opnieuw bereid hun brood in campagnezakken aan te bieden,
waarvoor onze oprechte dank!
- Vrijwilligers gaan opnieuw de straat op om op diverse plaatsen in de gemeente wenskaarten/ fluostiften of een magneetje te koop aan te bieden.
- Zevergem rockt voor Zuid-Afrika (Women on Farms Project) op zaterdag 13 december 2008
vanaf 20.30 uur in zaal De Veldbomme in Zevergem, inkom: 5 euro (geen voorverkoop)
Hoe kan je de campange steunen?
• Door jouw financiële bijdrage over te schrijven (automatisch fiscaal attest vanaf 30 euro). Het
leaflet met overschrijvingsformulier wordt op dezelfde dag verdeeld als deze Infokrant.
• Door de aankoop van fluostiften, een magneetje of wenskaarten, u aangeboden op diverse
plaatsen in de gemeente door de vrijwilligers van de GROS en het 11.11.11-comité.
• Door deel te nemen aan de activiteiten.
Alvast bedankt.
Voor alle info kan je terecht bij 11.11.11-depinte@skynet.be.

Je mentale fitheid versterken?
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Wie zich goed voelt in z’n vel, is tot veel in staat.
Maar wie heeft nooit last van een dipje of tegenslag?
Ze horen bij het leven.
Je mentale veerkracht aanscherpen kan altijd!
32

Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk. Hoe je je mentaal voelt, heeft een invloed op je
hele doen en laten. In die zin is het minstens even belangrijk als lichamelijk gezond zijn. Tien stappen kunnen je helpen om je geestelijke gezondheid actief te trainen.
De website www.fitinjehoofd.be is bedoeld om je geestelijke gezondheid actief te trainen en
te verzorgen. Je vindt info over verschillende psychische klachten en tips om je mentale welzijn
te verbeteren. Alle 16-plussers die hun mentale veerkracht willen versterken, kunnen terecht op
deze website. Je kunt ook meer informatie aanvragen bij de Vlaamse infolijn (1700, gratis telefoonnummer).

Roemeens eetfestijn ten voordele van vzw NONA
op zondag 16 november
De vzw NONA nodigt op zondag 16 november voor de zevende maal alle sympathisanten en
belanghebbenden uit voor haar eetmaal met traditionele Roemeense gerechten. U bent van harte
welkom tussen 12 en 14 uur.
Op het menu staat:
Aperitief: Roemeense bubbels of fruitsap
****
Groentesoep
****
Stoofpotje uit de Karpaten
De prijs is onveranderd gebleven: 15 euro, 5 euro voor kinderen tot 12 jaar
Plaats van het gebeuren: Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 27, De Pinte
Kaarten zijn te krijgen bij de bestuursleden van de vzw NONA en het secretariaat, Serafien de
Ryckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, e-mail: jan.milh@pandora.be. Overschrijven kan op
rekeningnummer 751-2003188-81 met vermelding “etentje X volwassenen Y kinderen”. Reserveren kan tot 7 november.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.

Personen met een handicap uit De Pinte vragen uw steun
In Vlaanderen zijn er bijna 14 000 personen met een handicap die wachten op zorg en ondersteuning. Anderen, die al jaren opvang genieten, dreigen als gevolg van een nieuwe wetgeving naar
huis te worden gestuurd. Hierdoor ontstaan werkelijk schrijnende situaties voor de persoon met
een handicap en zijn familie.
Om een einde te maken aan deze situatie organiseren een twintigtal individuele ouders een petitie om de overheid te overtuigen tegemoet te komen aan hun dringende noden.
We nodigen betrokken ouders en alle andere inwoners van De Pinte, die het welzijn en de toekomst van personen met een handicap genegen zijn, uit deze petitie tekenen. De petitie loopt tot
februari-maart 2009.
De petitie steunen kan via www.rechtopzorg.be. U vindt hier ook meer gegevens over de aard
en de doelstelling van de petitie.
Voor meer informatie over de actie kunt u ook terecht bij Roger Van Dorpe uit De Pinte, medeorganisator van de actie, tel. 09 282 55 76, e-mail: roger.van.dorpe@telenet.be.
Alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking.
Een aantal ouders van personen met een handicap uit De Pinte
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Zingen in volle aandacht
De cursus richt zich tot mensen die interesse hebben in het ervaren van het samenspel van
adem, stem en lichaam. De stem samen met het lichaam laten ademen en zingen is een totaalgebeuren, waarbij de fijne trilling van de stem rust en een gevoel van genieten met zich meebrengt, maar tegelijk ook energie doet stromen.
We beginnen met het waarnemen van onze eigen adem, het ritme, de adempauzes. We nemen
waar welke subtiele bewegingen er door de adem ingezet worden. Daarna laten we onze stem
zich nestelen in ons lichaam, zodat ze kan opborrelen met de adem mee. Zo kunnen we via onze
adem en ons lichaam proeven van ons eigen geluid, onze eigen stem.
Je hebt geen zangervaring nodig! Voor mensen die al langer zingen, is dit een kans om op een
nieuwe, verfrissende en verrijkende manier met hun stem en lichaam om te gaan.
Maximum vijftien deelnemers
Praktische informatie
Wanneer? Vrijdag 7 en 21 november, 5 en 19 december 2008, telkens van 10 tot 11.30 uur
Waar? ‘Rode rozen’, Twee dreven 30, 9840 De Pinte
Inschrijven: Via vzw La Verna, secretariaatlaverna@telenet.be, tel. 05041 98 42, www.laverna.be
Informatie over de inhoud bij: Katelijn Vanhoutte, tel. 055 31 37 85 of 0476 383 051
Bijdrage: 40 euro voor de reeks
Meebrengen: gemakkelijke kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje

Mensenrechten verdedig je met vuur!
De Pinte steunt de mensenrechten! En jij?
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 60 jaar. Sinds de ondertekening van dit baanbrekende document in 1948 is er veel vooruitgang geboekt op vlak van
mensenrechten. Er werden verschillende instrumenten in het leven geroepen om mensenrechten
te beschermen. Respect voor mensenrechten is echter nog steeds geen evidentie. Denken we
maar aan het seksueel geweld en het gebruik van kindsoldaten in Congo, de humanitaire crisis
in Darfoer of de vervolging van mensenrechtenactivisten in China. De 60ste verjaardag van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is dus niet alleen een reden tot feest, maar ook
een perfecte aanleiding om mensenrechtenschendingen aan te klagen en actie te ondernemen.

Traditioneel voert Amnesty International naar aanleiding van de verjaardag van het UVRM een
hele week actie. Grote spandoeken worden opgehangen waarop gemeenten en steden hun steun
betuigen aan de mensenrechten. Er worden kaarsen en wenskaarten voor Amnesty verkocht.
Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt de gemeente De Pinte de campagne van
Amnesty International tijdens de mensenrechtenweek van 6 tot 14 december door een spandoek
op te hangen aan de tunnel in de Groenstraat.

Dokters van de Wereld vraagt aandacht voor mensen in de wereld die
beetje bij beetje vergeten raken
Wij vinden het heel gewoon dat er een dokter voor ons is. In andere delen
van de wereld is dat zeker niet zo. Door mensen bewust te maken van hun
eigen bevoorrechte positie vraagt Dokters van de Wereld aandacht voor
onrechtvaardige verdeling van de medische zorg wereldwijd.

www.depinte.be

Michel Degueldre, voorzitter van Dokters van de Wereld: “In België is er
1 dokter per 220 mensen. In Mali 1 per 12 500 mensen. En in Tanzania
34

moeten zelfs 50 000 mensen het doen met één dokter. Juist in die gebieden waar veel oorlog,
honger, ziekte of armoede heerst, is er vaak weinig of geen toegang tot medische zorg”.
Dokters van de Wereld helpt mensen overal ter wereld die beetje bij beetje vergeten raken.
Dokters van de Wereld verleent medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in
België, door toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen.
Voor meer informatie:
www.doktersvandewereld.be

www.doktersvandewereld.org/wereldkaart

OCMW
Verwarmingstoelage 2008-2009
De verwarmingstoelage kan sinds september 2008 opnieuw aangevraagd worden bij het
OCMW.
U hebt recht op een toelage als u uw woning verwarmd wordt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas geleverd tussen 1 september 2008 en 30
april 2009. De factuurprijs moet hoger of gelijk zijn aan 0,56 euro (btw inbegrepen).
Wie heeft er recht op?
• weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
• kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
• langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
• gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
• gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
• leefloongerechtigde
• gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp ten bedrage van het leefloon
• gerechtigde op het OMNIO-statuut
• gezinnen met een laag inkomen
én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan e 14 624,70
verhoogd met e 2 707,42 per persoon ten laste
• personen met schuldenoverlast (wie een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling geniet)
• gezinnen met een bescheiden inkomen (van wie het jaarlijks netto belastbaar inkomen lager of
gelijk is aan e 23 705,66)
Opgelet: De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering!
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
Waar en wanneer kunt u uw aanvraag indienen?
OCMW De Pinte, Sociale Dienst, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 01, e-mail:
hendrika.stock@ocmwdepinte.be.
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.
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Mee te brengen documenten:
• een kopie van uw identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of -bon
• indien u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met
de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking
heeft
• voor personen met schuldenoverlast: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest
van de schuldbemiddelaar
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW van De Pinte, op het gratis telefoonnummer
van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 en op hun website: www.verwarmingsfonds.
be.
Dit artikel bevat een samenvatting van de voorwaarden om aanspraak te maken op de verwarmingstoelage. De volledige folder vindt u in de infozuilen in het gemeentehuis, kunt u ophalen in
het OCMW en staat op www.depinte.be > Publicaties > Folders en Brochures.

Tussenkomsten voor verwarming met elektriciteit of aardgas
Binnenkort zal er ook een tussenkomst verleend worden voor wie zijn woning verwarmt
met aardgas of elektriciteit. Er zal een korting toegekend worden van 50 euro voor wie
met elektriciteit verwarmt, 75 euro voor verwarming met aardgas.
Bij de eindafrekening van gas en/of elektriciteit zult u een formulier ontvangen dat u
zelf dient in te vullen. U hoeft het dus voorlopig geen aanvraag voor tussenkomst te
doen.
Wat zullen de voorwaarden zijn?
• Aardgas of elektriciteit moet hoofdzakelijk als verwarming van de woning gebruikt worden.
• U mag niet al het specifiek sociaal tarief genieten.
• Het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 23 282 euro en dit
op basis van het aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006.
Er zal gevraagd worden uw rekeningnummer mee te delen waarop de tussenkomst gestort mag
worden. Indien u geen rekening hebt, zal de vermindering per postassignatie overgemaakt worden.

E 150 korting voor een energiezuinige koelkast of wasmachine
Goed nieuws voor beschermde energieafnemers!

Wist u dat:
• een energiezuinige koelkast ongeveer 61 euro per jaar minder elektriciteit verbruikt dan een
oude koelkast met D-label?
• een achttien jaar oude wasmachine zo’n 73 euro per jaar meer kost aan water en energie in
vergelijking met een energiezuinige wasmachine met label AAA?
Vanaf 1 oktober kan elke beschermde afnemer een kortingsbon aanvragen bij zijn distributienetbeheerder (voor De Pinte: Eandis) voor de aankoop van een nieuwe koelkast (A+ of A++) of een
nieuwe energiezuinige wasmachine AAA.
Wie is beschermde afnemer?
Categorie
Iedereen die van de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en aardgas kan genieten
Personen met een verhoogde tegemoetkoming
van het ziekenfonds
Personen met een collectieve schuldenregeling
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Voor te leggen bewijsstukken
Attest van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid
Attest van het ziekenfonds

Personen met budgetbegeleiding bij het OCMW
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Attest van de rechtbank
of van de aangestelde schuldbemiddelaar
Attest van het OCMW

Wat moet u doen?
U vindt de aanvraagformulieren op www.eandis.be, of telefonisch via 078 35 35 34 (Eandis). U
kunt ook terecht in het OCMW, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 280 72 90.
Het aanvraagformulier dient ingevuld en samen met het nodige bewijsstuk opgestuurd te worden
naar Eandis. U ontvangt uw persoonlijke bon per aangetekende brief thuis.
Opgelet: De actie beperkt zich tot één kortingsbon per persoon per jaar.

Meer artikels van het OCMW:
• OCMW-kerstmarkt op 6 december - zie pagina 15
• Vrijwilligers gezocht voor RVT - zie pagina 15

Politie
Resultaten politiecontroles juni 2008
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
1 juli om 10.30 uur
Kruisken 26		
3 juli om 07.15 uur
Bommelstraat 56
4 juli om 12.05 uur
Kruisken 26		
7 juli om 14.05 uur
Polderdreef 32		
9 juli om 08.30 uur
Grote Steenweg 113
14 juli om 08.30 uur
Polderdreef 32		
16 juli om 08.30 uur
Langevelddreef 76
17 juli om 18.05 uur
Kruisken 26		
18 juli om 22.15 uur
Baron de Gieylaan 83
29 juli om 08.30 uur
Baron de Gieylaan 83

Toegelaten Aantal
snelheid
overtredingen
50 km/uur
42 op 152
50 km/uur
9 op 65
50 km/uur
17 op 122
50 km/uur
11 op 202
70 km/uur
10 op 132
50 km/uur
15 op 194
50 km/uur
19 op 162
50 km/uur
24 op 139
50 km/uur
9 op 34
50 km/uur
18 op 142

%
27,6
13,9
13,9
5,4
7,6
7,7
11,7
17,3
26,5
12,7

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
3 juli om 00.00 uur
N60 kmp 6 richting Gent
12 juli om 02.00 uur
N60 kmp 6 richting Gent

Gecontroleerde
bestuurders
14
21

Aantal positieve
ademtesten
3
1

Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 30 juni 2008
• Goedkeuring aanleg nieuwe wegen ter hoogte van Nieuwstraat, Pintestraat, Eeuwfeestlaan en
Vennenbos voor de verkaveling van nv Matexi.
• De raad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken in de Stijn
Streuvelslaan. Op het weggedeelte op de Oude Gentweg, tussen Stijn Streuvelslaan en Louis
Van Houttepark, zullen fietssuggestiestroken voorzien worden.
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• Goedkeuring inzetten vrijwilligers voor (theater)technische begeleiding en ondersteuning van
producties en voorstellingen in het gemeenschapscentrum OCP.
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• De gemeenteraad gaat akkoord om een vertegenwoordiger van de vzw ONSA op te nemen in
de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De gemeenteraad gaat akkoord om de
samenstelling van de stemgerechtigde leden eveneens uit te breiden met een vertegenwoordiger van elke onafhankelijke vestigingsplaats in De Pinte waar basisonderwijs wordt georganiseerd, alsook met een vertegenwoordiger van de eventuele desbetreffende ouderraad.
• Invoering gemeentelijke tussenkomst (derdebetalersysteem) voor schoolvervoer met de bus of
de trein voor jongeren (goedkeuring overeenkomst met De Lijn en NMBS).
• Kennisname dienstjaarrekening 2007 van het OCMW van De Pinte.
• Kennisname Jaarverslag Gemeente De Pinte 2007
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking verharden Vredespad - Trekweg. Beperkte mogelijkheden door de ligging in een
natuurgebied. Wordt opgevolgd door de gemeentelijke technische dienst.
• Bespreking verwelkomings- en infoavond voor nieuwe inwoners. Dit idee staat in het gemeentelijke beleidsplan.
• Begraafplaats: Bespreking haag en de toepassing van het pesticidenreductieplan. Plaatsing
bordjes bij vervallen grafconcessies. Plaatsing informatiezuil en uitwerking inrichtingsplan.
• Evaluatie van de snelheidsbeperkende maatregelen in de Bommelstraat. Vervanging fluorescerende stroken. Er wordt voorgesteld de verkeersremmers voorlopig te laten staan in afwachting
van de aan te leggen verkaveling.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen
zelf vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Jeugdraad 2008-06-25:
• aanpassingwerken speelterrein Geetschuren - Reevijver
• energiescans jeugdinfranstructuur
• uniformiteit inschrijvingsprocedures voor gemeentelijke opvanginitiatieven (advies)
• subsidie verbeteringswerken infrastructuur
MINA-raad 2008-06-19:
• advies aanpassing subsidiereglement groendaken (onder andere verhogen premiebedrag)
• advies met betrekking tot het plaatselijk overwelven Moerkensheedbeek in de Nieuwstraat
Cultuurraad (GRC) 2008-06-03:
• Bespreking werking en toekomstvisie Programma-vzw
Cultuurraad (GRC): 2008-09-02:
• De werkgroep beelden heeft een selectie van vijf kunstenaars gemaakt in de zoektocht naar
een beeld voor Zevergem. Binnenkort worden de geselecteerde beelden voorgesteld aan de
bevolking. Rekening houdend met hun voorkeur zal de cultuurraad een voorstel doen aan het
gemeentebestuur.
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Meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of
via www.straatlampen.be.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: .......................................................................................................................................
Nummer: ...................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: .........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: ....................................................................................................................
Straat + nummer: ......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...............................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
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Fotoclub De Spiegel nodigt uit op 14, 15 en 16 november!
Na de tentoonstelling tijdens de Week van de Amateurskunsten nodigt Fotoclub De Spiegel iedereen opnieuw
uit, niet alleen voor hun fototentoonstelling, maar ook
voor een internationale audiovisuele show.
Fotoclub De Spiegel De Pinte projecteert voor de tweede maal internationaal!
De getoonde digitale reeksen komen vooral uit Frankrijk, Nederland, België, Groot-Britannië, Italië
en Polen. De meeste van deze reeksen hebben op verscheidene festivals prijzen behaald. Het zijn
reiservaringen en documentaires, impressionistische en poëtische ervaringen. Wij geven hiermee
de kans aan iedereen om de voornaamste reeksen van het Flanders Image Festival 2008 te
bekijken.
Dit festival wordt om de twee jaar gehouden en het zet de audiovisuele producties van ‘amateur’fotografen op de kaart. Het volledige programma kunt u vinden op www.fotoclubdespiegel.be.
De fototentoonstelling is samengesteld met werken van de volgende leden van de fotoclub:
Gilbert Boulard, Freddy Buysse, Anne Celis
Lieve De Bruyker, Katrien De Cock, Jean-Pierre De Weirdt
Erna Rouaen en Leo Van Steenbergen
U wordt verwacht in de raadzaal van het gemeentehuis (centrum De Pinte) op:
• Vrijdag 14 of zaterdag 15 november 2008
Tentoonstelling van 20 tot 23 uur
Projectie om 20.30 uur		
• Zondag 16 november 2008
Tentoonstelling van 15 tot 20 uur
Projectie om 16 uur

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
Het college van burgemeester en schepenen:
Burgemeester: M. Van Peteghem
Schepenen: H. Overdenborger, L. Dekimpe, M. Van Neste,
F. Naessens, L. Van Lancker, G. Blomme
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Gemeentesecretaris: V. Goethals
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