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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

BibFestival 21-23 november 2008 (p. 16)

4/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
mét presentatie nieuw gemeentelogo (p. 5)

- Vuurwerk afsteken? Hier dient u rekening mee te houden. (p. 28)
- Nieuwe boodschappentassenactie (p. 9)
- Carnavalsweekend met dropping en meespeeltheater (p. 21)
- De Pinte is bijna ‘verkocht’ (p. 25)
- Vrijwilligers gezocht voor paddenactie (p. 9)

Sluitingsdagen gemeentehuis /
bureaus OCP
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (tweede kerstdag)
donderdag 1 januari (Nieuwjaar)
Het gemeentehuis is eveneens gesloten
op woensdag 24 en 31 december in de
namiddag.

Sluitingsdagen bibliotheek (p. 17) en
containerpark (p. 6)
Sluitingsdagen zalen OCP
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (tweede kerstdag)
donderdag 1 januari (Nieuwjaar)
vrijdag 2 januari (brugdag)
Sluitingsperiode PWA
24 december t.e.m. 4 januari

Rechtzetting wachtdienst artsen:
Op 25 december 2008 is Dr. A. Vercruysse van wacht (NIET Dr. J. Ossieur of
Dr. G. Dujardin zoals gepubliceerd in de Infokrant november - december 2008).
Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Agenda januari - februari 2009
Januari
za. 3/1

zo. 4/1

zo. 4/1

ma. 5/1

do. 8/1

vr. 9/1

za. 10/1

za. 10/1

za. 10/1

zo. 18/1

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

om 18 uur - lokaal DE HAVIK,
Sportwegel 7 - gratis
Nieuwjaarsreceptie (iedereen is welkom)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

za. 10/1

zo. 18/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

om 18.30 uur - Moerkensheide
- gratis
Kerstboomverbranding met
fakkeltocht - zie pag. 14
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 11/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

om 13.30 uur - Carrefour
Zwijnaarde - kostendelend
rijden, gratis
Kiekendieventocht, Groot
Rietveld + Saeftinghe
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m
Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

di. 20/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: Muzikaal optreden
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 20/1

om 20 uur - Brasserie ’t Klooster
-E2
Videogesprek met Ulrik
Geniets, abt van Averbode
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

wo. 21/1

(2/3, 25/3 en 20/4) om 19 uur
- parochiezaal
Start reeks meewerkkooklessen (inschrijven tot 17/1)
KVLV De Pinte
Rita Boomputte: 09 282 83 82

vr. 23/1

(t.e.m. 25/1) om 18 uur - lokaal
DE HAVIK, Sportwegel 7 - ca.
E 50 p.p. (2 overnachtingen +
maaltijden)
Winterweekend te Daverdisse
met verblijf in ‘Bivakhuis’
(eigen vervoer, inschrijven vóór
16/1, voorschot E 25)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vr. 23/1

om 20 uur - NEC Waterrijk,
Liedemeerspark, Verlorenbroodstr. 106A / Merelbeke
Algemene vergadering
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99

za. 24/1

Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 24/1

om 19 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis Landelijke Gilde
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

van 11 tot 13 uur gemeenteplein - gratis
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie / presentatie
nieuw gemeentelogo
- zie pag. 5 en 32
Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 89
van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestr. 29
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP-Z
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 18.30 uur - De Veldblomme
- E 15
Start Herec cursus (i.f.v.
vergunning zendamateur):
elektriciteit, transitor, versterkers, ...
Amateur radioclub De Pinte
Marc Van Halst:
ON6HI@drukkerij-vanhalst.be
http://tls.uba.be
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Lembeke (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
vanaf 9 uur - De Pinte - E 1 /
boom
Ophaling kerstbomen - zie
pag. 14
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Mega knutselnamiddag voor
LS kinderen en kleuters
Gezinsbond De Pinte
Griet Milh: 09 282 04 86

di. 13/1

di. 13/1

di. 13/1

wo. 14/1

za. 17/1

za. 17/1

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestr. 29
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP-Z
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 20 uur - ‘t Klooster - gratis
(leden) / E 3
‘Mindfulness, vaardigheden
ter voorkoming v burn-out &
depressie’
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 20 uur - zaal Begonia,
Pintestr. 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Hekserij
in Vlaanderen
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
(21/1, 28/1 en 4/2) om 20 uur
- raadzaal - E 5 / E 3 / E 2 (per
lezing)
Start reeks ‘Evolutieleer: Een
confrontatie van wetenschap en religie’ - zie pag. 13
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Gewest
Land van Leie en Schelde
Marc Lagaert: 09 282 52 77
om 15 uur - De Veldblomme
- gratis
ART in winter 2: wereldreis
- zie pag. 15
ART @ DE PINTE
artdepinte@live.be
om 19.30 uur - Sportwegel
-E5
JV De Pinte - Waarschoot
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
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zo. 25/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

zo. 25/1

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Sleidinge
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

ma. 26/1

do. 29/1

om 20 uur - turnzaal Vrije Basisschool De Pinte
Start 10 lessen Beter Bewegen/Energetics (inschrijving
vereist)
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10
van 16 tot 19 uur - bibliotheek
- gratis
Gedichtendag - zie pag. 17
Bibliotheek: 09 282 25 32

vr. 30/1

om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen voor senioren
Sportdienst i.s.m. Okra:
09 280 98 40

vr. 30/1

om 20 uur - GC ’t Groenendal,
Brandegemse Ham 5 / Merelbeke
De voorzitter schijnt in de
duisternis
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99

za. 31/1

vr. 31/1

om 7 uur - Carrefour Zwijnaarde
- kostendelend rijden, gratis
Daguitstap naar de Oostkust
Natuurpunt Boven-Schelde
(i.s.m. Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 1/2

om 15 uur - Raveelmuseum /
Machelen-Zulte - E 6 / E 7
Bezoek tentoonstelling
‘Ensor en Raveel’ met gids
(inschrijven tot 24/1)
Davidsfonds DP-Z
Jozef van Melckebeke
jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be

zo. 8/2

om 11.30 en om 13 uur - sportzaal VBS, ingang Polderdreef E 14 / E 7 (lagereschoolkinderen) / E 4 (kleuters)
Eetfestijn
Vrije Basisschool De Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40
info@vbs-depinte.be

di. 3/2

om 14 en 19.30 uur - lokaal
Gezinsbond
Bakdemonstratie
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

di. 10/2

OCP - gratis proefles / E 100
Start Latino Dance Solo - zie
pag. 20
Dance Reaction
www.dancereation.be

do. 12/2
do. 5/2

om 19 uur - De Veldblomme E 4 (leden) / E 8
Crea: een mousseline sjaal
vilten
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

om 13 uur - parochiezaal E 4,5 (leden) / E 9,00
Kookles ‘Cholesterolvriendelijk koken’ (inschrijven tot
9/2, bestek en bord meerbrengen)
KVLV De Pinte
Rita Boomputte: 09 282 83 82

vr. 6/2

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

di. 12/2

om 20 uur - zaal Begonia,
Pintestr. 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Trouw
nooit een vrouw met grote
voeten
Curieus DP-Z
E. Plastria 09 282 60 98

za. 7/2

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

vr. 13/2

om 20 uur - Gent - gratis (leden)
/E3
Begeleid bezoek a/d volkssterrewacht Armand Pien
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

vr. 13/2

(20/2, 6/3 en 13/3) om 20 uur
- Bondlokaal - E 62 / E 70
Start reeks Wijnen leren
proeven
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

za.14/2

om 10 uur - kerk Merelbeke
centrum
Valentijnsactie - bloemenverkoop
Natuurpunt Boven-Schelde
Jan Verhoeye: 0474 27 78 22

za. 14/2

om 19.30 uur - Sportwegel
-E5
JV De Pinte - Merendree
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 14/2

concrete info via de Groenlink en
de flits
Beheerwerkdag, onderhouden van de terreinen
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen: 09 385 45 37

za. 7/2

zo. 8/2

om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
zo. 8/2

Februari
zo. 1/2

zo. 1/2

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Lichtmis Vrije Basisschool
Suverkliekske en Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
om 11 uur - raadzaal gemeentehuis
Aperitiefgesprek
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 8/2

om 19 uur - sportterrein Het
Wijngaardeke
Winterse ontmoeting - zie
pag. 12
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08
om 7 uur - Craemersplein / Gent
- E 15 (bus)
Dagtocht: zeevogels in Zeeland
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m
Natuurpunt Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org
vanaf 10.30 uur - OCP en GBS
Schoolconcert (Music meets
Art) en etentje - zie pag. 15
Muziekschool De Pinte vzw
Kathleen Van Effelterre:
0476 61 14 79
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zo. 15/2

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe: 09 221
96 03
www.zevergem.org

di. 17/2

om 20 uur - Brasserie ’t Klooster
-E2
Panelgesprek ‘Geloof en
dienstbaarheid’
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

di. 24/2

om 19.30 uur - Vrije Basisschool
Zevergem
Vastenavond - Zangavond
Suverlike, KVLV en VBS Z
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03

zo. 15/2

om 11.30 uur en 14 uur - refter
Gemeenschapsschool, Kasteellaan - E 15 (volw.)/ E 10 (kind.)
Eetfestijn JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

do. 19/2

om 19.45 uur - De Veldblomme
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: lenteschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

wo. 25/2

om 19 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org

vr. 20/02
om 13.30 uur - kerk Merelbeke
centrum - E 3 (leden) / E 5
Watervogels in de Bourgoyen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

(13/3 en 27/3) om 19.30 uur
- OC Flora, Pastoor Clausplein 1 /
Merelbeke-Flora - E 15 (leden) /
E 20
Start cursus Vogelzang voor
gevorderden
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck, 0473 894 209

vr. 27/2

zo.15/2

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

vr. 27/2

(zie folder)
Dropping - zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 80 98

vr. 27/2

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

za. 28/2

in de namiddag (zie folder)
Meespeeltheater - zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 80 98

zo. 15/2

om 14 uur stipt - wachtzaal station - E 3,5 / E 4,00
9de pannekoekenwandeling
(9 km) - inschrijving vereist - zie
pag. x
Pasar DP-Z
Walter De Witte: 09 282 70 74

za. 21/2

zo. 22/2
di. 17/2

(e.a.) om 14 uur - OCP - E 55 /
E 52 / E 49
Start lezingenreeks ‘Kritisch
denken en zinvol geloven ...’
- zie pag. 14
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00

om 19 uur - kerk Zevergem
- gratis
Knotvuuravondwandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Willem Audoor: 09 385 45 37
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren mis
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
www.zevergem.org



Ruimtelijke ordening & Werken
Herstructurering gemeentelijke technische dienst
De technische dienst werd opgesplitst in de dienst grondzaken en een dienst stedenbouw,
ruimtelijke ordening en milieu. Het voormalige diensthoofd van de technische dienst, Carlos Vermeiren, is voortaan diensthoofd stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu. Voor de
dienst grondzaken (openbare werken) werd een nieuwe medewerker aangeworven. Mario De
Wispelaere is sinds kort diensthoofd grondzaken.
Algemeen nummer voor deze diensten: tel. 09 280 80 20

Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt een positief en actief
beleid rond windturbines
De provincieraad stelde op 15 oktober 2008 het ontwerp van provinciaal beleidskader voor
windturbines voorlopig vast. Dit ontwerp geeft via zoekzones aan waar er mogelijkheden zijn
om grootschalige windturbines in Oost-Vlaanderen in te planten. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan van ruimtelijke en landschappelijke eisen. Ook met vogeltrekroutes werd rekening gehouden. Milieuaspecten zoals geluidshinder en slagschaduw worden op een meer gedetailleerd
niveau, namelijk bij de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) en/of de vergunningsaanvraag, grondig onderzocht.
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In het beleidskader is ook voor de inplanting van kleinschalige windturbines een leidraad opgenomen.
Het ontwerp ging van 3 december 2008 tot 2 maart 2009 in openbaar onderzoek. Iedere burger,
vereniging, overheid, … kan zijn advies of bezwaar aangeven.
Meer informatie kunt u terugvinden via www.oost-vlaanderen.be/windenergie. Een schriftelijk
exemplaar ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst.

Stand van zaken kasteelpark Viteux
Het koetshuis en de bijgebouwen zijn volledig afgewerkt.
De opening van het kasteel is voorzien half december 2008.
De afwerking van de ‘Woongaard’ gebeurt in drie fases. De oplevering van de appartementen het
dichtst tegen het park is voorzien tegen februari 2009, de appartementen tussen park en straatzijde tegen maart 2009 en de appartementen aan de Albertlaan tegen april 2009. De volledige
afwerking van de appartementsomgeving is eveneens voorzien tegen april 2009.

Landmeters op pad in De Pinte - Zevergem
Daar gaan ze: fluo jasje aan, helm of pet op het hoofd, driepikkel voor de voeten, walkie-talkie in
de hand, turend door een soort verrekijker en aanwijzingen gevend aan een collega in dezelfde
outfit. Landmeters aan het werk, hebt u ze al gezien? Zo niet krijgt u nu de kans want vanaf dit
najaar zal een batterij aan landmeters het grondgebied van onze gemeente platlopen.
In oktober 2008 is namelijk het startsein gegeven voor de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over het grondgebied van onze gemeente. Dit is een heel nauwkeurige kaart
die voor heel Vlaanderen wordt aangemaakt.
Het bestand kan onder andere gebruikt worden in het kader van het plannen- en vergunningenregister, het intekenen van BPA’s en verkavelingsplannen, het beheren van het eigen patrimonium,
groenvoorzieningen, verkeerssignalisatie, informatievoorziening naar de burger. Voor de nutsbedrijven kan het GRB gebruikt worden voor ondermeer leidingregistratie.
De uitvoering van de opdracht gebeurt door de firma Teccon bvba. Gedurende ongeveer twee
jaar zullen landmeters regelmatig opmetingen uitvoeren. Het openbare domein zal nauwkeurig
opgemeten worden net als bepaalde voorgevels. Ongeruste bewoners kunnen de landmeters
altijd vragen om zich te identificeren. De landmeters moeten een attest kunnen voorleggen dat
aantoont dat ze metingen uitvoeren voor het GRB. De landmeters van het AGIV, die op het terrein
controlemetingen zullen uitvoeren, beschikken over een persoonlijke badge.
Het GRB is een initiatief van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen dat een
gebiedsdekkende kartering van Vlaanderen wil bewerkstelligen. De financiering van dit project
wordt voor de helft gedragen door het Vlaamse Gewest en voor de helft door de nutsmaatschappijen (Belgacom, Netmanagement, …).
Meer informatie over het GRB kan je steeds vinden op de website van het AGIV: www.agiv.be.

Leven & wonen
Lancering nieuw gemeentelogo tijdens nieuwjaarsreceptie
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? Kom op zondag 4 januari naar de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie tussen 11 en 13 uur op het gemeenteplein (voor het ge5

meentehuis). De nieuwe huisstijl met gemeentelogo wordt op die dag bekendgemaakt. Voor
meer informatie over de nieuwjaarsreceptie, zie achtercover.
Meer info over de nieuwe huisstijl is te krijgen via communicatie@depinte.be.

OCMW De Pinte zoekt fietsen
Het OCMW is op zoek naar een aantal bruikbare fietsen die gratis ter beschikking gesteld kunnen
worden. De fietsen zouden worden gegeven aan de vijf asielzoekers die in Zevergem verblijven.
Zo kunnen zij zich beter verplaatsen doorheen De Pinte en omgeving. Dit is bevorderlijk voor hun
integratie.
Hebt u thuis een fiets die u niet meer gebruikt of kent u iemand die er een staan heeft?
Voor meer info kunt u contact opnemen met de sociale dienst, tel. 09 280 72 99,
e-mail: annelies.cosyns@ocmwdepinte.be.

Woning te huur: Huurprijs vermelden is verplicht
Affiches en advertenties voor woningen die te huur staan, moeten de huurprijs en de lasten vermelden. Voor elke verhuring van een pand bestemd voor bewoning in de ruime zin, moet in elke
publieke of officiële mededeling, het bedrag van de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten worden vermeld. Doet de verhuurder dat niet, dan kan de gemeente dit bestraffen met
een boete tussen de 50 en 250 euro. Deze maatregel is van toepassing op elke te huur stelling (via
affiches, advertenties of het internet) sinds 18 mei 2007.
Deze regel is ingevoerd door artikel 99 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) en van toepassing op elke publieke of officiële tehuurstelling sinds 18 mei 2007. Het is
ingevoerd in artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek.
Bron: Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw, www.huurdersbond.be

Op zoek naar een telefoonnummer of de openingsuren van een
winkel?
Kijk eens op http://gemeentegids.depinte.be.
Tientallen handelaars (rubriek ‘Middenstand’) en zelfstandigen (rubriek ‘Zelfstandigen en vrije
beroepen’ - vooral de medische beroepen vindt u hier) plaatsten hun gegevens op deze gemeentelijke website.
Naast adres, telefoon, e-mail, website, vermelden een aantal handelaars onder meer ook hun
openingsuren.
Handelaars of zelfstandigen die gratis hun gegevens willen laten opnemen, kunnen die nog
steeds doorgeven via communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89 (Isabel Coppens).
Staat uw favoriete winkel nog niet online? Geef de uitbater eens een hint. Opname is immers volledig gratis.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.

www.depinte.be
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• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat of compostbak? Bestellen kan bij de milieudienst
(milieudienst@depinte.be). Een compostvat kost 13,50 euro, een compostbak 27 euro en een
beluchtingsstok 2 euro, levering aan huis inbegrepen.
Er zijn demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark op zaterdagen 28
maart en 13 juni.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen bereiken via het nummer 09
224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook zelf naar de Kringwinkel Ateljee brengen,
Slachthuisstraat 18 in Deinze (open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van
10 tot 17 uur). Meer info op www.ateljee.info.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2009 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. De nieuwe kalender (voor 2009) wordt in december (2008) aan alle inwoners via
De Post bedeeld. Indien u geen kalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar krijgen bij de
milieudienst.
Op www.depinte.be > Milieu & Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone
afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Afvalpreventietip!

Heeft het plafond, de muur of het houtwerk een likje verf nodig?
Op een ontvette en geschuurde ondergrond blijft de verf langer mooi. Zo kan de volgende verfbeurt langer worden uitgesteld.
Oude verflagen die verwijderd worden, horen bij het KGA, want ze bevatten vaak nog loodrestanten.
Reken op voorhand uit hoeveel verf er nodig is. Zo vermijd je onnodige verfrestjes. Heb je toch
nog verf over? Sluit na de verfbeurt de potten goed af en draai ze om, zo blijft de verf langer
goed.
Roer de producten steeds goed om op kamertemperatuur. Bij lage temperaturen wordt de verf
dikker waardoor je er verdunner moet aan toevoegen.

Eerste editie ‘Vergroot de Hoop’ groot succes

Taxussnoeisel brengt 142 130 euro op voor Kom op tegen Kanker
De eerste editie van de actie ‘Vergroot de Hoop’ van Kom
op tegen Kanker en Boomkwekerijen B&C Van Hulle uit
Maldegem-Kleit is een ‘onverhoopt’ succes geworden.
Vlaanderen reageerde massaal op de oproep om taxussnoeisel naar de gemeentelijke containerparken te brengen. De 300 deelnemende containerparken verzamelden in totaal 3 553 kubieke meter taxussnoeisel, goed voor 142 130 euro voor Kom
op tegen Kanker.
De opbrengst voor De Pinte bedroeg 533,33 euro.
De Oost-Vlaamse containerparken kunnen samen een prachtig resultaat voorleggen, met een
opbrengst van 24 345 euro voor Kom op tegen Kanker. De stad Gent was met zijn zes containerparken de sterkste inzamelaar van de provincie: de hoop van ruim 52 kubieke meter taxussnoeisel
was goed voor 1 897 euro.
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Het snoeisel van taxushaag vormt de basis voor heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen.
Eén vierde van alle kankergevallen wordt behandeld met geneesmiddelen op basis van taxus. Al7

leen: voor één kilo basisstof heb je wel twaalf ton snoeisel nodig. Vandaar de algemene oproep
om zo veel mogelijk snoeisel gratis naar het containerpark te brengen.
De actie bracht 142 130 euro op, een schitterend resultaat voor deze eerste editie. Dat geld zal
ondermeer gebruikt worden voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale
hulp aan kankerpatiënten, de organisatie van vakantiekampen voor kinderen en volwassenen met
kanker, de coördinatie van een vrijwilligersnetwerk over heel Vlaanderen, financiële steun voor de
kankerpatiënten, enzovoort
Gezien het grote succes wordt er zeker een vervolg aan gebreid. Kom op tegen Kanker hoopt
dat het initiatief kan uitgroeien tot een mooie traditie en een sterke pijler in haar inzamelacties
voor de strijd tegen kanker. Daarom zet Kom op tegen Kanker met grote overtuiging de samenwerking met B&C Van Hulle verder. Zij zullen alle gemeenten, milieuambtenaren en parkwachters
binnenkort bezoeken om de opstart van de actie ‘Vergroot de Hoop 2009’ smetteloos te laten
verlopen.

Helemaal in je sas, met deze tas
Het verbruik van plastic zakjes is al voor een groot deel afgenomen. Veel mensen gebruiken een
herbruikbare boodschappentas en dit wil het gemeentebestuur nu verder ondersteunen ...
Vanaf 2 februari 2009 kunt u bij de deelnemende handelaars een herbruikbare boodschappentas krijgen in ruil voor onderstaande bon. De nieuwe tassen zijn groter, steviger én praktischer
dan de vorige exemplaren.
Contactpersoon: Mariska Samyn, e-mail: mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98
Deelnemende handelaars
Apotheek Van Heule, Pintestraat 18		
Aveve Thienpont, Klossestraat 55			
Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1			
Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20		
Bakkerij Van Hecke, Baron de Gieylaan 69		
Contact GB, Aan de Bocht 22			
Deauville, Europaplein 4 bus 4			
Dekimpe roomijs, Langevelddreef 30		
Elektro Dhondt, Polderdreef 123 			
Fietsen Koen, Baron de Gieylaan 105 A		
Flash Travel , Baron de Gieylaan 6			
Fotografie Kesteleyn, Pintestraat 17

Fotografie Maes, Baron de Gieylaan 32
Heyse kitchen art, Pintestraat 5
Lingerie Agnes, Baron de Gieylaan 11
Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23
Mari-Mile, Pintestraat 6
Maene houtbewerking, Baron de Gieylaan 21
Oxfam-Wereldwinkel, Baron de Gieylaan 27A
Pedicure Beau, Eikelstraat 27
Slagerij André, Pintestraat 85
Poldergoed (Kint Nadine), Europaplein 1
Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65

Knip deze bon uit en ruil hem in voor een herbruikbare tas bij een van de deelnemende handelaars.

GOED VOOR 1 GRATIS
BOODSCHAPPENTAS
(geldig zolang de voorraad strekt)

Zwerfkattenactie
Het doel van de zwerfkattenactie is om verwilderde of wilde katten te vangen en te steriliseren of
castreren. Dit is nodig om een gezonde en beperkte kattenpopulatie te krijgen.
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We merken wel dat steeds meer inwoners proberen om ook tamme katten te laten behandelen
in deze actie. Dit is zeker niet de bedoeling gezien eigenaars zelf verantwoordelijk zijn voor hun
huisdieren en deze dus zelf moeten laten steriliseren of castreren. Ook katten die worden ‘geadopteerd’ worden beschouwd als tamme katten en kunnen dus niet behandeld worden via de
gemeentelijke actie.
Via deze weg willen we ook vragen aan de mensen bij wie kooien worden geplaatst, om geen
eten te geven aan zwerfkatten de avond voor de actie en de dag zelf.
De eerstvolgende vangactie gaat door van 5 tot en met 7 januari.
Meer info:
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 280 80 98,
e-mail: mariska.samyn@depinte.be

Paddenoverzetactie
In het vroege voorjaar, vanaf februari, ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Het enige waar die beestjes aan
denken, is de voortplanting. Op stap naar een geschikte
voortplantingspoel moeten de dieren soms drukke wegen
oversteken in ons dicht bevolkte Vlaanderen. Daar schuilt
het grote gevaar, want dat is een hachelijke gebeurtenis
waarbij velen het leven laten onder de wielen van voorbijrijdend verkeer.
De meeste amfibieën verplaatsen zich immers langzaam
en wanneer ze bij het oversteken van een weg door autolampen worden beschenen, blijven ze vaak minutenlang onbeweeglijk, verblind zitten. Door dit
gedrag vallen er op topdagen van de grote trek elk jaar opnieuw duizenden verkeersslachtoffers.
En zo eindigt de tocht ‘op hoop van leven’ voor ontelbare padden, kikkers en salamanders te vaak
in een platte dood.
Actie
Deze problematiek doet zich ook voor in De Pinte aan de achterzijde van het OCMW-domein
Scheldevelde, waar padden naar de vijver van het domein trekken. De gemeente organiseert
opnieuw een overzetactie om deze diertjes te helpen de weg over te steken. Dit gebeurt door
schermen langsheen een gedeelte van de Scheldeveldestraat te plaatsen. Wanneer de padden het
scherm bereiken, kruipen ze erlangs op zoek naar een opening. Zo tuimelen ze in de emmers die
op regelmatige afstanden van elkaar in de grond zijn ingegraven. De opgevangen dieren worden
vervolgens naar de overzijde van de weg gedragen en daar losgelaten.
Om deze actie mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig om ’s avonds en/of ’s morgens
de volle emmers naar de overkant te dragen. Lang mogen de padden immers niet in de emmers
blijven, want daar vormen ze een hapklare brok voor reigers en aanverwanten die wel een kanten-klare maaltijd lusten!
Dus kom als vrijwilliger meehelpen met de paddenoverzetactie. Dit kost slechts een paar
minuutjes van je tijd, maar je helpt het amfibieënbestand in evenwicht te houden.
Geef je naam door aan Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be.
Vergeet ook niet je snelheid te matigen wanneer je in de Scheldeveldestraat rijdt met
de auto!
Aan wandelaars/passanten vragen we om niet op eigen houtje padden over te zetten.
Dit omwille van verschillende redenen:
- het is niet mogelijk een correct overzicht door te geven van het aantal overgezette padden;
- er wordt gewerkt met vrijwilligers, als de padden al overgezet zijn, heeft de vrijwilliger bij
aankomst niets meer te doen en dit kan demotiverend werken.

www.depinte.be
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Veilig én warm de winter door

Onderhoud van verwarmingsinstallaties
1) Nieuw stooktoestel
Voordat u uw nieuwe cv-ketel in gebruik neemt, laat u nakijken of het toestel
milieuvriendelijk en veilig werkt. Hiervoor kunt u een beroep doen op uw
erkende onderhoudstechnicus vloeibare of gasvormige brandstof. Een dergelijke keuring vóór de eerste ingebruikname is een wettelijke verplichting voor
de eigenaar waarbij u en uw gezin alle baat hebben. Deze verplichting geldt
nu al voor vloeibare brandstoffen en wordt op 1 juni 2010 van kracht voor
cv-ketels waarbij er gestookt wordt met gasvormige brandstoffen. De technicus gaat in de eerste
plaats na of de installatie veilig werkt en er geen gezondheidsrisico’s zijn. Na de controle ontvangt
u van de onderhoudstechnicus een keuringsrapport dat aangeeft of uw cv-ketel in gebruik mag
worden genomen.
2) Stooktoestel in gebruik
Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf alle baat bij
hebt. Niet alleen bespaart u op uw energiefactuur. U zorgt er ook voor dat uw huis steeds comfortabel warm blijft, zonder risico’s voor uw veiligheid of gezondheid. Daarnaast draagt u ook uw
steentje bij aan het milieu en aan het behalen van de Kyotonormen.
Centrale verwarming op vaste brandstof (onder andere hout, pellets, steenkool)
• Jaarlijks onderhoud door een geschoold vakman.
• Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel.
• De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
• De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van
de laatste twee onderhoudsbeurten bij.
Centrale verwarming op vloeibare brandstof (onder andere stookolie) met vermogen groter of
gelijk aan 20 kW
• Jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof.
• Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel.
• De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
• De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van
de laatste twee onderhoudsbeurten bij.
Centrale verwarming op gasvormige brandstof (onder andere aardgas, propaan, butaan) met
vermogen groter of gelijk aan 20 kW
• Tweejaarlijks onderhoud door een erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag uw
technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel).
• Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel.
• De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
• De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van
de laatste twee onderhoudsbeurten bij.
• Cv-ketels op aardgas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vóór 1 juni 2010.
3) Stooktoestel ouder dan vijftien jaar: verwarmingsaudit
Oudere cv-ketels hebben vaak een erg laag rendement en verslinden daardoor energie. Dat is
niet alleen slecht voor het milieu, maar het betekent ook dat u elke maand nodeloos een hoge
energierekening gepresenteerd krijgt. De prestaties van oudere centrale verwarmingsinstallaties
worden daarom best eens grondig onder de loep genomen door een deskundige vakman. Zo’n
eenmalig grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie is in Vlaanderen voortaan verplicht
voor zowat alle cv-ketels die ouder zijn dan vijftien jaar. Die doorlichting wordt een verwarmingsaudit genoemd.
Na dat onderzoek krijgt u deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van uw oude
installatie te verbeteren. Ook verneemt u of het slim is om uw oude ketel te vervangen door
een moderne, zuinige cv-ketel. Uiteraard bepaalt u zelf of en hoe u dat advies verder ter harte
neemt.
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Bent u verhuurder, dan is het uw verplichting om te zorgen voor de eenmalige verwarmingsaudit.
10

Wanneer moet ik de verwarmingsaudit laten uitvoeren?
De verwarmingsaudit moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar nadat uw toestel vijftien
jaar oud is geworden. Toestellen, die bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 juni
2007 al vijftien jaar oud waren, moeten gecontroleerd worden vóór 1 januari 2009. Enkel indien
u stookt op gas en uw toestel al vijftien jaar oud was op 1 juni 2008, hebt u nog tijd tot 1 juni
2010 om de eerste keer de verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Indien uw verwarmingstoestel
al werd onderzocht door een energiedeskundige in het kader van een energieaudit van uw volledige woning nadat het toestel dertien jaar oud werd, is geen bijkomende verwarmingsaudit meer
verplicht. Dit geldt voor toestellen tot 100 kW.
Is uw woning toe aan een nieuwe ketel?
Na de verwarmingsaudit ontvangt u een rapport dat u advies geeft om energie te besparen bij
de verwarming van uw woning. Omdat het rendement van de nieuwste modellen van stooktoestellen op gas of stookolie de laatste jaren sterk is verbeterd, is het misschien ook wel het juiste
moment om eens na te denken over de vernieuwing van uw ketel. Ook als uw oude toestel
nog niet defect is, kan het immers absoluut interessant zijn om uw cv-ketel te vervangen door een
nieuw toestel. Of het slim is om uw oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel
hangt af van uw huidige installatie en van uw verbruik. Ook speelt uw warmwatertoestel een niet
te verwaarlozen rol. Bent u benieuwd hoeveel u zou kunnen besparen? U kunt al zelf een eerste
inschatting maken van uw voordeel via de website www.energiesparen.be/energiewinst.
Bent u ervan overtuigd dat u toe bent aan een nieuwe ketel? Dan moet u nog het juiste toestel
kiezen voor uw huis. Kies een verwarmingsinstallatie die aangepast is aan de grootte van uw
woning. Een te zware installatie heeft immers geen zin, aangezien die zorgt voor rendementsverliezen.
U kunt uw ketel het best vervangen door een condensatieketel. De absolute kampioen in energiezuinig verwarmen is de condensatieketel. Kiest u voor zo’n toestel, dan bespaart u nog 6 à 10 %
extra op uw verbruik. Een condensatieketel recupereert de warmte uit de verbrandingsgassen en
uit de waterdamp van het verbrandingsproces, die bij een klassieke hoogrendementsketel langs
de schoorsteen verloren gaat, en gebruikt die opnieuw voor de verwarming van uw woning en
het sanitaire warme water. Zo is er bijna geen energieverlies meer. Energie besparen wordt zo
gemakkelijker dan u denkt en bovendien scheelt het financieel heel wat. Een condensatieketel
verdient zich immers snel terug via een lager brandstofverbruik. Ook dankzij de premies en fiscale
voordelen zult u de vervanging van uw oude ketel binnen korte tijd terugverdienen.
Energiezuinige toestellen kunt u herkennen aan het gebruikte label. In geval van verwarming op aardgas heeft een hoogrendementsketel een HR+-label en een condensatieketel een 10
HR-TOP-label. Een hoogrendementsketel op stookolie heeft een Optimaz-label. Een condensatieketel op stookolie draagt een Optimaz-elite-label.
Vraag raad aan uw vertrouwde vakman om te weten wat voor u de beste keuze is. Hij is ook goed
op de hoogte van alle financiële tegemoetkomingen - zoals belastingvermindering of premies
van de overheid of van de netbeheerders - voor de vervanging van uw oude ketel en zal u graag
uitvoerig inlichten over de mogelijkheden om uw huis energiezuinig te verwarmen.
Meer info: www.lne.be/campagnes/centrale-verwarming

Steun Chiro De Pinte met uw papier
Om onze kas te spijzen verzamelen wij oud papier en klein (!) karton (verpakt in dozen en of stevig gebonden). Dit alles kan dagelijks worden geplaatst onder het afdak, links van het Chirolokaal
(staat ook ter plaatse aangeduid), Sportwegel 1, De Pinte.
Dank bij voorbaat.
Chiro De Pinte
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Cultuur & Vrije tijd
Schaatspiste afgelast!
In de vorige Infokrant werd aangekondigd dat er een schaatspiste zou geplaatst worden op het
gemeenteplein. Op het moment dat de Infokrant uitkwam, was de offerte al goedgekeurd. Een
maand later kregen we echter telefoon van de Nederlandse firma dat één van de twee vertegenwoordigers voor België niet langer werkt voor hun firma. Dit ging over de vertegenwoordiger die
de offerte heeft opgemaakt voor De Pinte. Nu heeft de firma, éénzijdig de voorwaarden gewijzigd
waartegen de verhuring zou doorgaan. Hierop wil en kan het gemeentebestuur in geen geval
ingaan.
We moeten u dus met spijt meedelen dat er dit jaar geen schaatspiste zal verschijnen in De Pinte,
maar volgend jaar zullen er des te meer inspanningen gedaan worden om winterpret te verzekeren!

Geboren in 1959?
Kent u ook lotgenoten die intussen De Pinte hebben verlaten?
Ook hun adresgegevens zijn van harte welkom!
Hou alvast zaterdag 12 september 2009 vrij en geef uw naam door aan:
Johan Tack
Nieuwstraat 85
9840 De Pinte
tel. 09 385 81 01
e-mail: johan.tack@hotmail.com

Aan de halfeeuwlingen van 1944 - 1994 De Pinte - Zevergem
Vijftigplussers worden 65
Om dit te vieren organiseert het bestuur in het weekend van 20 en 21 juni 2009 een busuitstap.
Nieuwe inwoners geboren in 1944 en leeftijdsgenoten die geen uitnodiging hebben ontvangen
en die interesse hebben voor deze activiteit, kunnen contact opnemen met:
André Verhoeye, Van Eycklaan 9, De Pinte, tel. 09 282 29 06, e-mail: andre.verhoeye@skynet.be

Winterse ontmoeting in ‘Het Wijngaardeke’
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 februari vanaf 19 uur om in onze wijk een pannenkoek of wafel te komen eten.
Bedoeling is om wat te keuvelen met buren en vrienden. We willen op deze wijze afscheid nemen
van ons winters isolement. We voorzien iets om te knabbelen en te drinken aan democratische
prijzen.
Het gebeuren gaat door op het sportterrein in onze wijk.
Iedereen is welkom, niet alleen de wijkbewoners!
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32
e-mail: willy.hoof@telenet.be
tel. 0494 67 34 08
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Zondag 15 februari 2009: 9de Pannenkoekenwandeling
De lijnbus brengt ons naar Sint-Martens-Latem vanwaar we onze negende pannenkoekenwandeling starten. Via een natuurgebied en wegeltjes wandelen we naar De Pinte. Onderweg genieten
we van een opwarmertje en bij aankomst in het Parochiaal Centrum kunnen we smullen van
pannenkoeken met koffie.
Vertrek:
Afstand:
Deelname:
		
		
Inbegrepen:

om 14 uur stipt aan de wachtzaal van het Station in De Pinte
9 km
E 3,50 voor houders van een vrijkaart of abonnement lijnbus
E 4,00 voor niet-abonnementhouders
gratis voor kinderen tot twaalf jaar
ticket lijnbus, opwarmertje, een koffie en twee pannenkoeken, verzekering

Inschrijven voor 10 februari 2009 en storten op rekeningnummer 890-1340215-94 als
bevestiging.
Contact:
		

Walter De Witte, tel. 09 282 70 74 of Christiane Reynaert, tel. 09 282 79 15
www.pasar.be/Depinte.

Pasar De Pinte - Zevergem

Evolutieleer: Een confrontatie van wetenschap en religie
Honderdvijftig jaar na de publicatie van het boek “On the origin of species by means of natural
selection” van Charles Darwin en tweehonderd jaar na de geboorte van de auteur zijn vragen
rond ‘evolutie’ opnieuw brandend actueel.
Wat is evolutie? Dit is een van de vragen waarop iedereen wel een antwoord meent te kunnen
geven, maar het is niet zo eenvoudig om het begrip te omschrijven. Het proces van de evolutie en
meer bepaald de oorzaak van het ontstaan van de grote diversiteit aan levende wezens heeft de
mens geboeid sinds eeuwen. Talrijke theorieën werden geformuleerd; de grote doorbraak kwam
er door de ideeën van Charles Darwin (en Alfred Russel Wallace), neergeschreven in zijn boek van
1859 ‘On the origin of species by means of natural selection’. De herontdekking van de resultaten
van het onderzoek van Gregor Mendel legde dan de basis voor het neo-darwinisme. Alhoewel
sinds 1859 bewijsvoering constant werd aangebracht door wetenschappelijk onderzoek, komt de
theorie nog steeds onder vuur te liggen binnen bepaalde kringen, cfr. de recente hype rond ‘de
intelligent design beweging’ in de USA. Kritieken, die worden geopperd of twijfels die bestaan,
blijken meestal gevolg te zijn van een aantal misvattingen over wat de theorie van evolutie nu juist
omvat en wat deze wel en niet tracht te verklaren. Wanneer men een juist begrip heeft van wat
evolutie is, en wat de evolutietheorie tracht te verklaren, dan zal men beseffen dat de evolutietheorie niet een kwestie is van geloven, maar eerder een kwestie van vaststellen.
De reeks gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis, telkens om 20 uur.
Data:
• woensdag 14 januari: ‘Evolutieleer ... Wie? Wat? Hoe?’ door prof. dr. Dominique Adriaens,
UGent
• woensdag 21 januari: ‘Evolutieleer. Een visie van een humanist’ door prof. dr. Johan Braeckman, UGent
• woensdag 28 januari: ‘Intelligent design vanuit protestants-christelijke visie’ door dr. Johan Temmerman, protestants theoloog
• woensdag 4 februari: ‘Evolutie versus creationisme, een testcase voor de relatie geloof
en wetenschap’ door prof. dr. Peter Schmidt, KUL
Info:
- Marc Lagaert, voorzitter, Van Eycklaan 46, De Pinte, tel. 09 282 52 77, marc.lagaert@skynet.be
- Guido Naessens, secretaris, Zwaluwlaan 8, De Pinte, tel. 09 282 87 11,
guidonaessens@skynet.be
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Toegangsprijzen per lezing:
E 5 (niet-Davidsfondsleden), E 3 (Davidsfondsleden),E 2 (houders culturele kaart en studenten)
Raadpleeg onze website: www.davidsfonds.be/evenementen
en activiteiten/afdelingsactiviteiten.
Davidsfonds De Pinte-Zevergem
in samenwerking met het Gewest Land van Leie en Schelde

Kritisch denken en zinvol geloven in onze
westerse samenleving
Een lezingenreeks door prof. Jan Van Der Veken, em. hoogleraar K.U. Leuven en prof. André
Cloots, K.U. Leuven.
Samengaan van geloof en rede is vandaag niet meer vanzelfsprekend. Jan Van Der Veken en
André Cloots gaan na in welke zin een samenhangend zicht op de werkelijkheid als geheel nog
mogelijk is. Hoe kunnen we vandaag de relatie denken tussen geloof en wereld en wat betekent
dat voor ons geloof in de zin van het leven?
Plaats: 		Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data: 		dinsdagnamiddag 17 februari, 3, 10, 17, 24 en 30 maart van 14 tot 16 uur
Prijs: 		E 55, E 52 (lerarenkaart), E 49 (DF-leden)
Inschrijven
door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds-Leuven met vermelding codenummer PI-09AAT
		Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be.
Inlichtingen
bij Gentiel Vanommeslaeghe, A. Rodenbachstr. 20, tel. 09 282 47 00. U kunt hier
eveneens terecht voor de cursusgids.
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Werkgroep Zevergem Leeft nodigt uit ...
Op 20 december bouwde de WeZeL een grote kerststal op het dorpsplein van Zevergem. Deze
stal wordt voorzien van levende dieren. Binnen dit sfeervolle decor serveren wij u glühwein na de
middernachtmis (op 24/12) en op Kerstmis na de hoogmis (Dorpsplein Zevergem).
Om het nieuwe jaar in te zetten nodigt de Wezel alle inwoners uit van Zevergem en iedereen
die zich verbonden voelt met Zevergem op een nieuwjaarsdrink op zondag 11 januari vanaf
10.30 uur op het dorpsplein.

9de Kerstboomverbranding van Gezinsbond De Pinte
Op zaterdag 10 januari 2009 organiseert Gezinsbond De Pinte de traditionele kerstboomverbranding op de terreinen van Moerkensheide, voorafgegaan door een fakkeltocht.
Bij deze gelegenheid zijn ter plaatse allerlei hapjes en drankjes te krijgen in een verwarmde tent.
De Gezinsbond komt op zaterdag 10 januari vanaf 9 uur uw oude kerstboom ophalen, indien
u vóór 8 januari een seintje geeft aan één van de hierna vermelde contactpersonen. Voor deze
dienst vraagt de Gezinsbond een euro, waarvoor je zelfs een bonnetje krijgt voor een gratis glühwein tijdens de kerstboomverbranding.
Afspraak op zaterdag 10 januari 2009 vanaf 18.30 uur op de terreinen van Moerkensheide voor
de negende kerstboomverbranding van de Gezinsbond. Kinderen en ouders kunnen mee opstappen in de fakkeltocht, die om 18 uur start aan het bondslokaal in de Sportwegel.
Een leuke, gezellige en keitoffe avond, die je niet mag missen!
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Frans Naessens Florastraat 3 		
Piet Dhaenens H. Verriestlaan 43

tel. 09 282 58 37
tel. 09 282 76 17
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frans.naessens@skynet.be
piet.dhaenens@telenet.be

ART IN WINTER 2 …
Gezien het overweldigende succes van ‘ART in winter’ vorig jaar, organiseren wij dit jaar een
tweede editie! Dit keer in De Veldblomme, Veldstraat 50 in Zevergem.
Op zaterdag 17 januari 2009 om 15 uur maken we samen met de kinderen van ons Kunstatelier voor Kinderen, onder leiding van Ann Van Durme, een onvergetelijke wereldreis. Met
zijn allen stappen we aan boord van een cruiseschip en genieten met volle teugen van de reis. In
verschillende landen meren we aan en worden er verwelkomt door ongelofelijke leuke dansers
en danseressen.
Dit wordt alvast een niet te missen totaalspektakel van de bovenste plank, in woord, beeld, klank
en dans …, gebracht door onze jeugdige kunstenaartjes!
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis!
Inmiddels onze beste wensen voor 2009!
ART @ DE PINTE vzw
Meer info?
artdepinte@live.be

Schoolconcert Muziekschool De Pinte
Op zondag 8 februari 2009 organiseert de Muziekschool De
Pinte vzw (MSDP) haar jaarlijkse schoolconcert. Dit jaar staat
alles in het teken van de band tussen muziek en schilderkunst. De Russische componist Modest Mussorgsky schreef
in de negentiende eeuw zijn suite ‘De Schilderijententoonstelling’. Hij liet zich voor zijn bekendste muziekstuk inspireren
door de schilderijen van zijn vriend Victor Hartman.
Alle verhoudingen in acht genomen proberen wij dit jaar een beetje het omgekeerde te doen.
We kiezen muziekstukjes die de leerlingen hun verbeelding kunnen stimuleren tot het maken van
schilderwerkjes.

Het leerlingenconcert ‘Music meets Art’ vindt plaats van 10.30 tot 12.30 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) in De Pinte.
Aansluitend, van 12.30 tot 15.00 uur, nodigen het bestuur, de leraars en de leerlingen van de
MSDP u graag uit voor een etentje in de eetzaal van de Gemeentelijke Basisschool.
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Wilt u kaarten voor dit muziek- en/of eetfestijn, neem dan contact op met:
MSDP-secretariaat
Kathleen Van Effelterre
Eeuwfeestlaan 6, 9840 De Pinte
tel. 0476 61 14 79
e-mail: vaneffelterrekathleen@hotmail.com
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Bibliotheek
BibFestival
Op 21, 22 en 23 november vond in het OCP het BibFestival plaats. Gedurende drie dagen werd
de bib in de kijker gezet onder het thema ‘reizen’.
De bib gaat niet enkel letterlijk ‘op reis’ (op zoek naar een grotere en meer geschikte locatie, want
de bib is momenteel veel te klein), maar er werden ook een aantal andere reizen gemaakt.
Zo maakten we een reis door onze fantasie met:
• het sprookjesbal waarin een 65-tal kinderen verkleed als sprookjesfiguur hun eerste stappen
op de dansvloer zetten op de tonen van K3, Plop en andere kinderfuifmuziek. Na een kleurrijk
toverdrankje werden onder de vele mooie prinsessen, feeën, tovenaars en piraten een ‘prins en
prinses van het bal’ uitgeloot die elk een sprookjesboek en boekenbon wonnen.
• Gedurende het BibFestival werden ook het sprookjesboek en het stripverhaal tentoongesteld.
Voor het sprookje (geschreven door Brigitte Minne) waarin bakker Giraf een reuzentaart bakt
voor de verjaardag van koning Leeuw maar problemen krijgt om die taart naar het kasteel te
vervoeren, maakten vier klassen mooie tekeningen onder begeleiding van illustrator van kinderboeken, Carll Cneut.
De stripverhalen, gemaakt door een 25-tal jongeren in samenwerking met Steven De Rie (striptekenaar bij Urbanus - strips), draaiden rond een hedendaags sprookje “Er was eens, er is nu”.
Onder de jonge cursisten zagen we al een paar echte striptekenaars in wording!
• Op zondag was er het sprookjesconcert van het Harmonieorkest De Pinte onder leiding van
dirigent Dimitri Bracke. Op de melodieën van onder andere de klokkenluider van de NotreDame, Rapunzel, Shrek en Peter Pan dwarrelden sneeuwvlokjes naar beneden, zodat een wit
sneeuwtapijt een sprookjesachtig einde maakte aan het BibFestival.
Op reis naar het oosten deden we met:
• TcollectiefvertelT waarbij twee vertellers het publiek in vervoering brachten met verhalen uit
Duizend-en-een-nacht.
• Annemie Struyf die met ‘Insjallah, mevrouw’ over het leven van de vrouw in Afghanistan
kwam vertellen en ook toonde hoe ze als westerse vrouw zo opviel bij het dragen van een
burka…
• Rudi Vranckx die ons meenam naar de oorlog in Irak waarbij hij de persoonlijke levensverhalen van de gewone Irakees toonde die niet voor deze tragedie gekozen heeft, maar er wel het
hardst door wordt getroffen.
Tenslotte maakten we ook een reis door de smaak in het kader van de Week van de Smaak met
het culinaire menu dat ingeleid werd door de lezing ‘Een goede kokkin is een tovenares die geluk
uitdeelt’ van Manu Adriaens waarin allerlei culinaire anekdotes en citaten aan bod kwamen.
Daarna kon men genieten van een lekker bordje tapas.

www.depinte.be
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Gedichtendag
Op donderdag 29 januari 2009 is het terug Gedichtendag. Een dag
die de bib een warm hart toedraagt.
Er zijn vele momenten in het leven waarop mensen naar poëzie grijpen. Want poëzie geeft inzicht, verwoordt wat je zelf niet gezegd
kan krijgen en biedt troost. Daarbij doen velen een beroep op de
poëziecollectie van de bibliotheek. Bij een overlijden, een huwelijk,
een geboorte, of een andere ingrijpende gebeurtenissen. Kortom, de Bib: je vindt er woorden bij
het leven van A tot Z.
gedichtendag.gif
Op deze dag deelt de bib kaarten/mini-affiches uit die hierbij aansluiten.

Sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
18 - 20 uur
dinsdag
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur

De bibliotheek is gesloten op:
• woensdag 24 december (kerstavond)
• donderdag 25 december (Kerstmis)

www.depinte.be
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Sport
ORGANISEERT:
In dit nummer van de Infokrant vindt u informatie over de start van de nieuwe reeks van de Sportacademie, een overzicht van de sportkampen (met inschrijvingsdata) en activiteiten voor 55plussers.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40, e-mail: Sportdienst@depinte.be

Sportacademie
Ook in 2009 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.
De nieuwe lessenreeks van de Sportacademie zal van start gaan in januari.
De Balschool en de Sportspelschool starten op woensdag 21 januari.
De Kriebeltuin en de Bewegingsschool starten terug op zaterdag 24 januari.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op dinsdag 13 januari.
Voor de Balschool en de Sportspelschool is er geen vaste inschrijvingsdag. Dit kan telefonisch op
het nummer 09 280 98 40.
Belangrijke informatie in verband met de inschrijvingen!
Vanaf januari 2009 moeten de procedure en tarieven worden aangepast als gevolg van een beslissing van het schepencollege. Dit om inschrijvingen en betalingen van alle gemeentelijke kinderopvanginitiatieven gelijk te schakelen.
Zoals steeds is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer
(inwoners en schoolgaande jeugd in De Pinte of Zevergem) de mogelijkheid zich telefonisch in
te schrijven. Dit tot onze lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien volzet, kunt u
steeds inschrijven op de reservelijst. Om 14 uur krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven.
Opgelet, bij inschrijving zal voor inwoners een basistarief gehanteerd worden. Voor niet-inwoners
zal wel een meerprijs gerekend worden.
Verdere info in verband met deze tarieven kunt u 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).

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de Sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en
kinderen van de lagere school.
De sportkampen voor kinderen van de lagere school gaan steeds door van 9.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 16.00 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8.00 uur en tot 18.00 uur ’s avonds.
De sportnamiddagen voor de kleuters gaan door van 13.00 tot 16.00 uur en ook hier is opvang voorzien tot 18.00 uur.

www.depinte.be
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Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Sportkamp krokusvakantie: van maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 20 januari
Sportkamp paasvakantie: van maandag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 10 maart
Sportkampen zomer 2009:
KAMP 1: van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 12 mei
KAMP 2: van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 13 mei
KAMP 3: van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2009
-> Inschrijven kan op dinsdag 19 mei
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kunt u 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).

Activiteiten voor 55-plussers
Seniorenturnen
Deze lessenreeks gaat door op donderdagavond van 17.00 tot 18.00 uur.
Sport voor 55-plussers georganiseerd door de Sportdienst is een uitstekende activiteit waarbij de
algemene conditie wordt behouden en zelfs verbeterd, zodat dagelijkse activiteiten makkelijker
verlopen.
Het uurtje sporten is zowel voor mannen als voor vrouwen en ieder voert de aangeboden oefeningen uit naar eigen kunnen. We houden tijdens de lessen van een aangename, sociale sfeer waar
we de spieren verstevigen en (terug) soepel maken.
Naast de traditionele oefeningen op matjes, aan het sportraam of op de banken, werken we
regelmatig ook met functioneel klein materiaal zoals kegels, ballen, stokken, hoepels, fitbanden,
…
Curve bowl
Dinsdagmiddag 14 – 17uur
De Sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid aan om te curve-bowlen in het OCP.
Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer veertien meter lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien
punten te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen!
Iedereen welkom!
Fiets- en wandeltochten voor senioren
De fietstochten gaan niet door in de wintermaanden januari, februari en maart.
Er wordt wel gewandeld op 30 januari en op 27 februari 2009.
Neem contact op met de Sportdienst (tel. 09 280 98 40) voor meer informatie.

www.depinte.be
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J.K.A. Shotokan Karate Club - Tasseikan vzw
U zoekt naar een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar een martial
club om zichzelf te leren verdedigen? U zoekt een sport om met het hele gezin te beoefenen? ...
Of u zoekt gewoon een mogelijkheid om zich actief te ontspannen?
Voor al deze zaken kunt u terecht bij Tasseikan. Jong en oud krijgt er de mogelijkheid om karate
te beoefenen volgens zijn / haar persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding van ervaren
lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
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.

Dance Reaction De Pinte
LATINO DANCE SOLO = zonder partner
Doelgroep: volwassenen en jeugd vanaf het derde middelbaar
Choregrafieën met een tropische mix van Latino Dance.
Latino-Style, een mix van salsa en andere zuiderse ritmes.
Jennifer Lopez, Beyonce en Shakira ... een combinatie van expressie en veel exotische fun!
Niveau: Beginners
Wanneer?
Vanaf 10 februari tot en met 19 mei elke dinsdagavond (niet tijdens de schoolvakanties)
Locatie: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Deelname in de kosten: E 100
Gratis proefles op dinsdag 10 februari.
Gelieve om organisatorische redenen vooraf in te
schrijven via het onderstaande e-mailadres.
Info: www.dancereaction.be, info@dancereaction.be,
of Rita Termote: 0475 94 42 91

www.depinte.be
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Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
januari
10/1
10/1
17/1
feburari
8/2
27/2
28/2

Mega knutselnamiddag voor lagereschoolkinderen en kleuters - zie Agenda
Kerstboomverbranding met fakkeltocht - zie pag. 14
Op wereldreis met ART @ DE PINTE - zie pag. 15
Schoolconcert Muziekschool De Pinte - zie pag. 15
Dropping (Carnavalsweekend) Jeugddienst en Jeugdraad De Pinte - zie pag. 21
Meespeeltheater (Carnavalsweekend) Jeugddienst en Jeugdraad De Pinte
- zie pag. 21

Verder in deze Infokrant:
• Foto’s Halloweenfeestje De Speelark - zie pag. 23
• Leden voor de werkgroep fuiven gezocht - zie pag. 22
• Werking 2009 speelplein Amigos - zie pag. 23

27 en 28 februari 2009: Carnavalsweekend 2009
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren het
laatste weekend van de krokusvakantie opnieuw een carnavalsweekend.
De vorige edities werd er tijdens dit weekend telkens een aangepaste activiteit georganiseerd voor verschillende leeftijdscategorieën; de kinderen van de lagere school, de tieners (van
twaalf tot zestien jaar) en de + 16-jarigen.
De dropping voor twaalf- tot zestienjarigen zal doorgaan op vrijdag 27 februari 2009.
Om het een beetje spannend te houden zal deze activiteit niet op het Pintse grondgebied doorgaan. Er wordt busvervoer voorzien voor de deelnemers.
Op zaterdagnamiddag 28 februari 2009 kunnen alle zes- tot twaalfjarigen komen kijken naar
een meespeeltheater.
Omdat de opkomst voor de Combi II-fuif jaarlijks daalt en de opkomst in 2008 maar mager was,
werd beslist om dit initiatief af te schaffen en te zoeken naar een nieuwe activiteit voor de +
16-jarigen.
Meer gedetailleerde informatie zal eind januari 2009 verspreid worden via folders en http://jeugd.
depinte.be.
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Gezocht: leden voor de werkgroep fuiven
Fuiven maken een belangrijk deel uit van de jongerencultuur en zijn onlosmakelijk verbonden
met het jeugdwerk, daarom wil de gemeente De Pinte werken aan een positief en een veilig
fuifklimaat.
De Jeugddienst wil niet alleen vorm geven aan het Pintse fuifbeleid, vandaar deze oproep van de
jeugdconsulent aan alle betrokkenen om actief mee te denken. We willen immers dat het fuifbeleid zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk en ondersteuning biedt waar nodig.
In 2009 staan heel wat acties op stapel om de fuiforganisatoren beter te
ondersteunen: publicatie van een fuifchecklist, het opmaken van een fuifbrochure, …
Om deze reden doen we een oproep
aan iedereen, die van dichtbij of veraf
betrokken is bij het organiseren van
een grote of kleine fuif, om lid te worden van de werkgroep fuiven.
Deze werkgroep zal begin 2009 voor
de eerste keer samen komen en vooral
rond concrete projecten (bijvoorbeeld
opmaak fuifdocumenten, inventaris fuiflocaties, …), noden en/of problemen vergaderen. Het is
de bedoeling om op jaarbasis maximaal vier keer samen te komen.
Geïnteresseerd? Gelieve je contactgegevens door te geven aan de jeugddienst, tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be). We bezorgen je dan een uitnodiging voor de eerste vergadering
van de werkgroep fuiven.

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark
Ook in 2009 kunnen uw kinderen terecht in De Speelark voor een leuke, sportieve en creatieve (namid)dag.
Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie zijn we open van maandag 23 februari tot en met
vrijdag 27 februari, telkens van 7.30 tot 18.30 uur.
Inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen in De Speelark zijn beperkt!
Dat kan via:
• het inschrijvingsformulier, af te geven in het OCP, Polderbos 20
• tel. 0476 82 83 55 (op woensdag, donderdag en vrijdag) of 09 280 98 40 (OCP)
• fax 09 280 98 49
• e-mail: speelark@depinte.be
• internet: http:\\speelark.depinte.be
Halloweenfeestje
Op 31 oktober 2008 vierden we in De Speelark Halloween. De kinderen mochten zich verkleden
en hun gezichten werden griezelig geschminkt.
Het was een heel karwei om de pompoenen uit te hollen, maar het resultaat was prachtig. De
pompoenen zorgden niet alleen voor sfeer, maar ook voor heerlijke pompoensoep!
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Speelplein Amigos - Werking 2009
In 2009 kunnen uw kinderen opnieuw terecht op het speelplein voor heel wat speelplezier op de
volgende momenten:
• tijdens de eerste week van de paasvakantie: van 6 tot 10 april 2009
• gedurende vijf weken tijdens de zomervakantie:
van maandag 20 tot vrijdag 24 juli 2009
(opgelet: dinsdag 21 juli 2009 is een feestdag, geen speelpleinwerking)
van maandag 27 tot vrijdag 31 juli 2009
van maandag 3 tot vrijdag 7 augustus 2009
van maandag 10 tot vrijdag 14 augustus 2009
van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus 2009
De folder met de praktische informatie zal eind februari 2009 verspreid worden via de scholen
en De Post.
Voor meer informatie over de werking, de prijzen, … kunt u terecht bij de jeugddienst van De
Pinte, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be.
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Tot in 2009!
Speelplein Amigos

Welzijn
Wachtdiensten
22 december*:
23 december*:

Dr. K. Vanderlinden
Dr. J. Ossieur

25 december:
Dr. A. Vercruysse
(NIET Dr. J. Ossieur of Dr. G. Dujardin zoals gepubliceerd in de Infokrant
november - december 2008)
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27 december:
28 december:
29 december*:
30 december*:

Dr. G. Vandecasteele
Dr. M. De Smet
Dr. J. Dossche
Dr. G. Dujardin

1 januari:
3 en 4 januari:
10 januari:
11 januari:
17 januari:
18 januari:
24 januari:
25 januari:
31 januari:

Dr. G. Vandecasteele
Dr. A. Brochez
Dr. W. Standaert
Dr. J. Ossieur
Dr. K. Vanderlinden
Dr. J. Dossche
Dr. D. Van Renterghem
Dr. I. Lampens
Dr. K. Vanderlinden

1 februari:
7 februari:
8 februari:

Dr. I. Lampens
Dr. J. Ossieur
Dr. W. Standaert
24

14 februari:
15 februari:
21 februari:
22 februari:
28 februari:

Dr. D. Vanrenterghem
Dr. G. Dujardin
Dr. G. Dujardin
Dr. A. Van Hecke
Dr. J. Dossche

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 - De Pinte is bijna verkocht
Van de zes criteria die behaald moeten worden, is De Pinte er voor bijna vier geslaagd. Het gemeentebestuur koopt heel regelmatig producten met een Max Havelaar-logo en er is een actieve
trekkersgroep.
Heel wat verenigingen kopen af en toe producten uit de Wereldwinkel voor hun activiteiten.
Ook de handelaars en horecazaken doen hun best om van deze actie een succes te maken, volgende zaken zijn al ‘verkocht’:
• Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1
• De Foyer, Polderbos 20 (OCP)
• Eetcafé Miro, Stationsstraat 9
• Bar-On, Baron de Gieylaan 12
• Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25A
• GB Contact, Aan de Bocht 22
• Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65
We zijn momenteel nog op zoek naar één winkel die fair trade-producten wil aanbieden.
Aan de scholen, verenigingen en bedrijven wordt ook gevraagd om fair trade-producten te gebruiken en om hierover te communiceren.
Tenslotte moet er nog één criterium behaald worden, namelijk een nieuw initiatief lanceren dat
lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten stimuleert.
Verenigingen, handelaars, bedrijven, ... die ook willen deelnemen aan de
campagne of die al fair trade-producten aankopen of aanbieden kunnen
dit steeds laten weten aan Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar, tel.
09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be.
Alvast bedankt aan iedereen die zich inzet om onze gemeente verkocht te
krijgen!

www.depinte.be
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Tijd voor een wonder

Damiaanactiecampagne van 23, 24 en 25 januari 2009
Er is al veel over gesproken en geschreven: Damiaan wordt heilig verklaard. De man, die enkele
jaren geleden tot de ‘Grootste Belg’ aller tijden werd verkozen, wordt wederom geëerd.
Strijd tegen lepra
Maar Damiaanactie heeft deze gebeurtenissen niet afgewacht om het voorbeeld van Damiaan
te volgen. Sinds 1964 zet Damiaanactie namelijk de strijd voort die Damiaan op Molokaï heeft
opgestart. In een periode waarin er weinig over hem werd gesproken, werd Damiaanactie, de ngo
die intussen ook tuberculose bestrijdt, opgericht om lepra, een eeuwenoude ziekte die nog steeds
slachtoffers maakt, te helpen bestrijden.
Sindsdien werden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
behandeld en gered. Dankzij haar lokale personeel en dankzij de steun van de Belgische bevolking
heeft Damiaanactie opnieuw hoop en waardigheid geschonken aan miljoenen families over de
hele wereld.
287 406 wonderen
Damiaan wordt binnenkort heilig verklaard. Er werden wonderen aan hem toegeschreven. Maar
elke dag opnieuw vinden er wonderen plaats in de zestien landen waar Damiaanactie vandaag
actief is.
Ook al treft tuberculose elk jaar wereldwijd acht tot tien miljoen mensen en kost deze ziekte jaarlijks het leven aan anderhalf miljoen mensen (één mensenleven om de twintig seconden!).
Ook al raken 250 000 mensen per jaar besmet met lepra, waardoor ze ernstige verminkingen
kunnen oplopen als ze niet tijdig worden opgespoord.
Toch worden de inspanningen beloond: in 2007 werden 287 406 nieuwe patiënten ontdekt die
door lepra, leishmaniasis (berglepra) of tuberculose werden getroffen. Er vonden dus 287 406
wonderen plaats. Meer dan 787 per dag.
40 euro
40 euro, met dit bedrag kan Damiaanactie een patiënt behandelen. Met 40 euro kan men vermijden dat een leprapatiënt ernstige verminkingen krijgt of kan men het leven van een tbc-patiënt
redden. Daarom organiseert Damiaanactie op 23, 24 en 25 januari 2009 opnieuw een campagneweekend. Damiaanactie heeft meer dan ooit nood aan steun. Vrijwilligers die de pakjes stiften (vijf euro per pakje) verkopen en schenkers die een bedrag storten op het rekeningnummer
000-0000075-75.
Uit naam van de miljoenen zieken die al behandeld werden en die in de toekomst behandeld zullen worden en uit naam van de 1 500 medewerkers uit onze projectlanden willen we u bedanken
voor de tijd of steun die u ons schenkt. Dankzij u kunnen we blijven wonderen verrichten!
Damiaanactie, Leopold II-laan 263,1081 Brussel, www.damiaanactie.be, PRK 000-0000075-75
Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

Steungezinnen gezocht
Vzw Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum zoekt gezinnen (ook alleenstaanden) die bereid zijn ouders en hun kinderen vrijwillig te
steunen in de vele uitdagingen van het dagelijkse leven.
Wil je ouders en hun kinderen helpen zoals een goede buur,
een vriend dat zou doen?
Wil je een alleenstaande werkende mama helpen door af
en toe haar kindje van vijf jaar van school te halen, af en
toe eens samen een activiteit te doen?
Voel je je geroepen om steungezin te worden en wil je meer informatie?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!
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Vzw Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum, Visserij 153, 9000 Gent
tel. 09 223 90 99, fax 09 233 85 79 ,
e-mail: info@gezinsplaatsing.be,
www.gezinsplaatsing.be
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OCMW
Wijzigingen aanvraag verwarmingstoelage
Vanaf 1 januari 2009 kan de verwarmingstoelage voor categorie 4: gezinnen met een bescheiden inkomen (jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan
23 705,66 euro) niet meer aangevraagd worden bij het OCMW. De brandstofleverancier zal bij
de levering een formulier afleveren voor de aanvraag van de toelage. De forfaitaire toelage per
verwarmingsperiode bedraagt 105 euro op voorwaarde dat er minstens 750 liter brandstof is
geleverd en dat de brandstofprijs hoger is dan 0,56 euro per liter (btw inbegrepen).
De categorieën 1, 2 en 3, namelijk de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering; de gezinnen met een laag inkomen (< 14 624,70 euro verhoogd met 2 707,42 euro per persoon ten laste) en de personen met schuldenoverlast, kunnen
hun aanvraag nog steeds doen bij het OCMW.
De verwarmingstoelage kan vanaf 1 januari 2009 gedurende het volledige kalenderjaar
aangevraagd worden.
Opgelet! Alle toelagen moeten binnen de 60 dagen na de levering aangevraagd worden.
Voor aanvragen en bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met:
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.
Een ander artikel van het OCMW vindt u op
pagina 6 (fietsen gezocht).

Middenstand
Afwijking op de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
Er wordt een afwijking toegestaan op de wet op de wekelijkse rustdag van alle handelaars en ambachtslui met een exploitatiezetel op het grondgebied van de gemeente De Pinte naar aanleiding
van de volgende (feest)dagen.
week van 1 tot en met 7 januari 2009		
week van 9 tot en met 15 februari 2009		
week van 10 tot en met 16 april 2009		
week van 27 april tot en met 3 mei 2009		
week van 4 tot en met 10 mei 2009		
week van 18 tot en met 24 mei 2009		
week van 29 mei tot en met 4 juni 2009		
week van 9 tot en met 15 augustus 2009		
week van 16 tot en met 22 augustus 2009
week van 11 tot en met 17 september 2009
week van 2 tot en met 8 oktober 2009		
week van 1 tot en met 7 november 2009		
periode van 21 tot en met 31 december 2009
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Nieuwjaar
Valentijn
Pasen
Dag van de Arbeid
Moederdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
O.L.V.-tenhemelopneming
kermis Zevergem
kermis De Pinte
kermis Zevergem
Allerheiligen
eindejaarsperiode
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Politie
Resultaten politiecontroles oktober 2008
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
9 oktober om 14.15 u. Polderdreef 32		
10 oktober om 20.00 u. Langevelddreef 70
14 oktober om 06.30 u. Kruisken 26		
16 oktober om 12.00 u. Grote Steenweg 113
24 oktober om 15.30 u. Kruisken 26		

Toegelaten
snelheid
50 km/h		
50 km/h		
50 km/h		
70 km/h		
50 km/h		

Aantal
overtredingen
9 op 133
11 op 70
5 op 71
23 op 100
28 op 300

%
6,7 %
15,7 %
7,0 %
23 %
9,3 %

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
18 oktober om 20.30 u. N60 C

Gecontroleerde
bestuurders
26

Aantal positieve
ademtesten
5

Vuurwerk afsteken op Nieuwjaar?
Hier dient u rekening mee te houden

Het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bevat volgende bepalen (artikel 18)
met betrekking tot vuurwerk: “Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen
en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, behalve op 1 januari tussen
0.00 uur en 0.30 uur.”
Houd op deze feestelijke avond rekening met uw buren. Beperk u strikt tot de hierboven vermelde
uren. Zorg ervoor dat het vuurwerk op een veilige manier wordt afgeschoten. Denk hierbij aan uw
eigen veiligheid en die van uw omgeving. Restanten van vuurwerk dienen opgeruimd te worden.
Zorg ervoor dat het vuurwerk uit de buurt blijft van de nabijgelegen woningen.
Het gemeentebestuur en de lokale politie danken u voor uw medewerking.

Politie controleert fietsen
Het is opnieuw al snel donker, daarom is het van heel groot belang, wanneer men zich met de
fiets op de openbare weg begeeft, dat de fiets helemaal in orde is. Weet dat men als zwakke
weggebruiker in deze donkere periode nog kwetsbaarder is dan anders. Zorg er voor dat je gezien
wordt in het verkeer en vergeet daarbij ook het fluo-vestje en de fietshelm niet.
De politiezone Schelde-Leie voert controles, zeker tot in januari. Na een aantal preventieve controles, zal er geverbaliseerd worden. Zorg er dus voor dat uw fiets in orde is en dat de verlichting
werkt.

www.depinte.be
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Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 25 augustus 2008
• Goedkeuring eindrekening gemeenteontvanger.
• Kennisname rapportering gemeenteontvanger tweede kwartaal 2008 en eerste semester
2008.
• Het college krijgt een volmacht om de publicatiekanalen te bepalen bij het vrijkomen van vacatures via aanwervingsprocedure voor alle gemeentepersoneel.

Samenvatting van de gemeenteraad van 13 oktober 2008
• Goedkeuring bestek en raming voor het aanbrengen van uitwijkstroken in de Boeregemstraat.
De kostenraming bedraagt 7 308,40 euro.
• Goedkeuring ontwerp voor wegenis- en rioleringswerken Stationsstraat. Kostenraming gedeelte
voor de gemeente De Pinte: 278 076,54 euro en 30 000 euro voor de aansluitingen.
• Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen.
• Het gemeentebestuur heeft het voornemen de nieuwe openbare weg in het domein Kasteel
Viteux de benaming ‘Park Viteux’ te geven.
• Uitbreiding van het begrip ‘dagelijks bestuur’ (in het kader van het gemeentedecreet) door toevoeging van volgende bepalingen:
- De bevoegdheid van het college om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit
niet te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.
- Het college kan aan overeenkomsten met betrekking tot de buitengewone dienst wijzigingen
aanbrengen die het bij de uitvoering van de opdracht nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan tien procent uit voortvloeien en dit binnen de grenzen van de
goedgekeurde begroting / het goedgekeurde budget.
• Goedkeuring intern controlesysteem met betrekking tot de invoering van de procedures voor
aankopen in het kader van de wet op de overheidsopdrachten.
• Wijziging reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS): de bemiddelingsprocedure
wordt ingevoerd. Er wordt hiervoor een samenwerkingsakkoord afgesloten met de stad Gent.
• Bekrachtiging van het besluit van het schepencollege waarbij een ICT-samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wordt afgesloten. Er wordt een informatiedeskundige één dag per week ter beschikking gesteld aan het gemeentebestuur.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking van het voorzien van een openbaar toilet in de dorpskom van Zevergem. Dit kan op
relatief korte termijn (2009). Er wordt verwezen naar het park Viteux waar ook een openbaar
toilet zal voorzien worden.
• Bespreking oprichting en financiële ondersteuning van buurtinformatienetwerken (BIN). In De
Pinte zijn momenteel een viertal BIN’s werkzaam. Deze hebben als doel het beperken van diefstallen en vandalisme in de wijken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het gemeentebestuur.
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• Bespreking geluidsoverlast E17, geluidsmetingen en mogelijke maatregelen. De budgetten van
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het Agentschap Wegen en Verkeer voor het plaatsen van geluidsschermen zijn al tot 2012 toegewezen. Volgens het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan zal er een bufferzone worden
voorzien.
• Bespreking stand van zaken Sociaal Huis. Uiterlijk eind mei 2009 dient het ‘Sociaal huis’ in De
Pinte gerealiseerd te zijn. Er wordt een toelichting gegeven over mogelijke initiatieven: aanwerving voor een 1-loketfunctie, inrichting van een digitaal loket, ... Er werden voorstellen gedaan
aan de dienst Ruimtelijke ordening wat betreft het vastleggen van een locatie voor het Sociaal
Huis.
• Bespreking stand van zaken e-loket gemeentelijke website (runner-up in Indigov-klassement).
Er zijn via de gemeentelijke website al verschillende mogelijkheden om te communiceren via
elektronische formulieren en om documenten op te vragen. In het beleidsplan 2007-2012 staat
de intentie vermeld om een e-loket uit te bouwen. Er wordt ook verwezen naar de aankoop
van het softwarepakket voor het begraafplaatsenbeheer en voor de GIS. Er werd recent een
ICT-coördinator aangesteld die werk zal maken van de koppeling van de software.
• Het is wettelijke bepaald dat bij het te huur stellen van een onroerend goed, het verplicht is de
gevraagde huurprijs te vermelden. Het gemeentebestuur zal haar inwoners, eigenaars en makelaars die binnen de gemeente De Pinte een onroerend goed aanbieden, hierop wijzen via de
Infokrant en www.depinte.be.

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.
MINA-raad 2008-10-16
• Gunstig advies collectief beheer van individuele zuiveringsinstallaties
• Conclusies terreinbezoek De Ham
GROS 2008-09-09
• Ontwerp subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2008-05-21
• Aanleg fietspaden Veldstraat
• Voorstel functionele cluster in het kader van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (omgeving Makro)
• Rioleringswerken, voorzien voetpad en dubbel fietspad in de Stationsstraat
• Rioleringswerken Stijn Streuvelslaan / beplanting Scheldeveldestraat
BeSoC 2008-03-13
• Wijzigingen Cultuurbeleidsplan / Actieplan 2008
• Stand van zaken beeld Zevergem (Werkgroep beeld)

www.depinte.be
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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

www.depinte.be
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Zondag 4 januari 2009: Extra feestelijke nieuwjaarsreceptie
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris en het gemeentepersoneel bieden u hun beste wensen aan voor een gelukkig en gezond 2009
￼

en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 4 januari 2009 van 11 tot 13 uur
op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis).
Extra:

Voorstelling nieuw gemeentelogo (p. 5)
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

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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