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Dit is een van de werken die tentoongesteld zal worden in de inkomhal van het gemeentehuis
in het kader van de fonkelnieuwe actie ‘Kunstenaar van de maand’. | zie pag. 13

Werken in de Stationsstraat
Eenrichtingsverkeer, voet- en fietspaden zullen voor veiliger verkeer naar
station zorgen. | zie pag. 4

Sporten in De Pinte

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

• Nieuwe lessenreeks: tai chi | zie pag. 20
• Sporten voor 55-plussers: curve bowl, turnen, fietsen
en wandelen | zie pag. 19

Verpleegkundigen gezocht
Voor RVT Scheldevelde | zie pag. 31
De verwarmingstoelage
Ook voor gezinnen met een bescheiden inkomen

Sluitingsdagen

| zie pag. 31

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten van donderdag 24 december tot en met maandag
28 december en van donderdag 31 december tot maandag 4 januari 2010. Op 4 januari kunt
u wel in het gemeentehuis en het OCP terecht van 9 tot 11 uur. Er is dus geen avonddienst.

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
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Januari
za. 2/1

zo. 3/1

ma. 4/1

di. 5/1

vr. 8/1

vr. 8/1

2

za. 9/1

za. 9/1

za. 9/1

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42
van 11 tot 13 uur - gemeenteplein - gratis
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achtercover
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89
van 17 tot 19.30 uur - OCP (nieuwe collecteplaats!)
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
(elke di. tot eind mei) om 19.30
en 20.30 uur - OCP - E 8 (les) /
E 100 (reeks)
Start lessenreeks Zumba
(proefles) | zie pag. 23
DanceReaction De Pinte
Rita Termote: 0475 944 291
om 20 uur - CC ’t Groenendal
– E 3 (leden) / E 5
Fototentoonstelling ‘Oekraïne
reis’
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Nevele (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vanaf 9 uur - De Pinte - E 1 per
boom
Ophaling kerstbomen | zie pag.
15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Mega knutselnamiddag voor
LS-kinderen en kleuters
Gezinsbond DP
Griet Milh: 09 282 04 86
om 18 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - gratis
Nieuwjaarsreceptie (iedereen
is welkom)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 9/1

om 18.30 uur - Moerkensheide
- gratis
Kerstboomverbranding met
fakkeltocht | zie pag. 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 17/1

om 9 uur - refter gemeenschapsschool, Kasteellaan 1 - E 7 / E 10
(met bubbels) / E 4 (kind)
Nieuwjaarsontbijt
KA Erasmus DP
Miguel Detemmerman: 09 321 21 70

zo. 10/1

vanaf 11 uur - groenzone Eekbulk
Nieuwjaarsdrink
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

zo. 17/1

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 10/1

om 13 uur – Carrefour Zwijnaarde
– kostendelend samenrijden
Kiekendieventocht
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m.
Natuur.Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 17/1

vanaf 11 uur - Scoutslokalen
Nieuwstraat 78b
Nieuwjaarsreceptie
Scouts en Gidsen DP - Z
www.scoutsengidsendepinte.be

zo. 17/1

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

di. 19/1

om 20 uur - ‘t Klooster - gratis
(leden) / E 3
Voordracht ‘Goed gehoor(d)’
door Dr. Philippe Heylbroeck
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do. 21/1

om 19 uur - feestzaal ’t Boldershof - E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: de lente komt
eraan
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

do. 21/1

om 20 uur - Polderdreef 42
‘Volgend jaar naar het middelbaar …’ door de directeur
KA Erasmus DP
Miguel Detemmerman: 09 321 21 70

wo. 13/1 om 20 uur - raadzaal
Start themareeks over de islam
| zie pag. 14
Davidsfonds DP - Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

vr. 22/1

om 9 uur - OCP - gratis
Proefles tai chi (inschrijving
vereist) | zie pag. 20
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 42

do. 14/1

om 20 uur - Kapittelhuis / Gent
Infoavond kandidaat-vrijwilligers | zie pag. 30
Tele-Onthaal: 09 220 82 92

vr. 22/1

vr. 15/1

om 20 uur - zaal Rekkelinge, D.
Delcroixstraat 1a, Deinze - E 7 /
E5
Mijn zoon Damiaan door Tine
Ruysschaert
Davidsfonds en VVKA Deinze
Bart Laureys: 09 282 68 43

om 20 uur - De Veldblomme
(verdieping, ingang vooraan)
Voordracht over de Falkland
Island door ON5NT
Radioclub DP - Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21

vr. 22/1

om 20 uur – NEC Het Waterrijk,
Verlorenbroodstraat 106A,
Merelbeke
Algemene vergadering
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 10/1

om 18 uur - zaal Budapest,
Heerweg 6, 9810 Eke (Zwartegat)
- gratis
Nieuwjaarsreceptie JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

ma. 11/1 om 20 uur - turnzaal Vrije Basisschool DP - E 30 (10 lessen)
Start lessenreeks Energetics
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10
di. 12/1

van 17 tot 19.30 uur - OCP (nieuwe collecteplaats!)
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

di. 12/1

om 20 uur - Piramidezaal
Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Wat is er
mis met de media door prof. E
De Bens
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98

vr. 22/1

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

za. 23/1

De Pinte
Mazoutactie
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

om 7 uur – Carrefour Zwijnaarde
– kostendelend samenrijden
	Oostkusttocht
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m.
Natuur.Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 30/1

za. 30/1

vanaf 18 uur - De Boomhut - reservatie vereist
Kaas- en wijnavond
Leefschool De Boomhut
Marleen Goossens: 09 282 54 75
www.ikgagraagnaarschool.be

za. 30/1

om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
De Pinte - Aalter (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 30/1

om 20 uur - Parochiezaal De Pinte
-E5/E7
Nieuwjaarsconcert | zie pag.16
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

zo. 24/1

zo. 24/1

di. 26/1

di. 26/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem /
VBS Zevergem - gratis
Heilige Mis+receptie | zie pag. 16
ACV en CM DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
om 14 uur - Bondslokaal - E 2 / E 4
55+: ‘Het symphonisch gedicht’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
om 19.30 uur - refter gemeentelijke basisschool - E 5 (leden) /
E 10
Kookles ‘lekker en gezond
koken met weinig geld’
KVLV De Pinte
Christine Pieters: 09 282 77 76

wo. 27/1 om 20 uur - De Veldblomme
- gratis
Infoavond trage wegen | zie
pag. 10
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
do. 28/1

do. 28/1

zo. 31/1

vr. 29/1

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

vr. 29/1

(t.e.m. 31/1) om 18 uur scoutslokaal, Sportwegel 7 - ca.
E 70 (2 overnachtingen in bivakhuis + maaltijden)
Winterweekend in Arbrefontaine (eigen vervoer, inschrijven
vóór 15/1, voorschot E 25)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vanaf 11.30 uur - eetzaal KA
Erasmus, Polderdreef 42 - E 15
(volw.)
Eetfestijn JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 5/2

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

za. 6/2

vanaf 10 uur - Basisschool De
kleine prins - E 3 (voor 6 wafeltjes)
Wafelbak t.v.v. educatieve
projecten (bestellen via e-mail,
levering aan huis in de NM)
Basisschool De kleine prins
dekleineprins.oc@gmail.com

za. 6/2

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

za. 6/2

om 18 uur - scoutslokaal, Sportwegel 7 - E 9 / E 7 (<12 j.)
Couscous-avond
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 6/2

om 20 uur – CC ’t Groenendal
– E 3 (leden) / E 5
Fototentoonstelling IJsland
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 7/2

om 7 uur - Kramersplein Gent E 15 (leden) / E 17
Zeeland: bustocht
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m.
Natuur.Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 7/2

om 15 uur - Vrije Basisschool
Zevergem
Poppentheater Pedrolin
(Pierke)
Ouderraad VBS Zevergem
www.vbszevergem.be

di. 9/2

om 20 uur - Vrije Basisschool
Zevergem - gratis
AED-opleiding | zie pag. 28
Gemeente De Pinte i.s.m. Rode
Kruis - Gent
Bob Lentacker: 09 280 98 42

Februari
ma. 1/2

di. 2/2

van 16 - 19 uur - bibliotheek
Gedichtendag | zie pag. 16
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32
om 20 uur - OC Racing, Markt
20, Gavere
‘Mijn leven langs de poëzie
om’ | zie pag. 17
Zovla
Bibliotheek Gavere: 09 384 55 19

van 18 tot 21 uur - Scoutslokalen
Nieuwstraat 78b - E 3 (met gratis
verrassing!)
Bal Carnaval, voor iedereen
van 6 tot 12 jaar (en ouders)
Scouts en Gidsen DP - Z
www.scoutsengidsendepinte.be

wo. 3/2

vr. 5/2

vr. 5/2

om 13.30 uur - lokaal
Gezinsbond
Bakdemonstratie door
Markant-leden
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 20 uur - kerk De Pinte
Geloof dat te denken geeft.
Muziek, die te denken geeft.
Religieuze muziek beluisteren,
begeleid door Luc Van Meerssche
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
om 18.15 uur - gemeenteplein
Ladies @ the movies (Kinepolis
Gent)
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64
om 19.30 uur - De Veldblomme
(indien al beschikbaar)
Ons erfgoed: het verenigingsleven in Zevergem … door
Dhr. Van Twembeke
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
(12/2, 26/2 en 5/3) om 20 uur
- Bondslokaal - E 62 / E 70
Wijnen leren proeven
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

di. 9/2

om 20 uur - Piramidezaal
Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Mind mapping - gebruik je brein vriendelijk en efficiënt door Inge
Provost
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 10/2 om 19.30 uur - zaal café
‘t Gildenhuis
Voordracht gezondheid ‘Benen
in de kijker’
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10
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wo. 10/2 (24/2, 10/3, 24/3) van 19.30 tot
22 uur - Melsen Parochiaal
Centrum - E 60 (leden) / E 85
(incl. lidgeld) - incl. maaltijden
Start lessenreeks ‘ecologische
voeding’ (4 lessen, inschrijving
vereist)
VELT SCHELDEVALLEI
tel. 09 384 66 97
annemie.de.kocker@telenet.be
wo. 10/2 om 20 uur - ’t Gildenhuis (SintDenijs-Westrem) - gratis (leden) /
E3
Voordracht ‘Hoe toxisch is
onze voeding’ door Dhr. E. De
Maerteleire
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
vr. 12/2

za. 13/2

vanaf 21 uur - Jeugdhuis Impuls
Fuif | zie pag. 24
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 43
om 18.30 uur - vertrek: OCP
Dropping | zie pag. 24
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 43

zo. 14/2

vanaf 9 uur - Zevergem - E 4
Azaleaverkoop huis-aan-huis
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

zo. 14/2

om 11 uur in de raadzaal - gratis
Aperitiefgesprek met Rudy De
Leeuw
Curieus DP - Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

do. 18/2

vr. 19/2

za. 20/2

zo. 21/2

zo. 21/2

zo. 21/2

zo. 14/2
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om 14.30 uur - OCP
Meespeeltheater | zie pag. 24
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 43

di. 23/2

om 19 uur - feestzaal ’t Boldershof - E 4,5 (leden) / E 9
Kookles lekkers uit onze
grond: wortels en knollen
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

wo. 24/2 om 19 uur - Bondslokaal
Meewerkkookles
KVLV De Pinte
Ann Delie: 09 282 58 23
vr. 26/2

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

vr. 26/2

vanaf 21 uur - OCP - E 3,5 (VVK)
/ E 5 (ADK)
Pioniersfuif
Scouts en Gidsen DP - Z
www.scoutsengidsendepinte.be

om 20 uur - OC flora Merelbeke
- E 20 (leden- / E 22
Vervolgcursus vogelzang
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

vr. 26/2

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

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

za. 27/2

van 14.30 tot 17 uur - Basisschool
De kleine prins
Kinderbal
Basisschool De kleine prins
bs.de.pinte@g-o.be

za. 27/2

vanaf 19 uur - Parochiezaal, Baron de Gieylaan 27 - E 16 / E 8
(6 - 12 j.) / gratis (0 - 5)
2de mosselfeest (of halve kip,
koude schotel, vegetarisch)
- reservatie vereist
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

za. 27/2

om 20 uur - OCP - E 12 /E 10
Tangomuziek door Groep
Quilombo | zie pag. 15
Davidsfonds DP - Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

(20 en 21/2) - info volgt bij inschrijving
Hoge Venen
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m.
Natuur.Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

om 14 uur stipt - parochiezaal E 2,5 / E 3,5 / gratis
10de Pannenkoekenwandeling
(inschrijven vanaf 13.30 uur) |
zie pag. 15
Pasar DP - Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
om 15 uur - Sportwegel - E 5
De Pinte - Adegem (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 14 uur - OCP - E 52 / E 49 /
E 46
Start lezingenreeks ‘Elders
praat men anders’ | zie pag. 14
Davidsfonds DP - Z
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

ruimtelijke ordening
& werken
Werken Stationsstraat
Alle administratieve stappen om te kunnen starten met de rioleringswerken in de Stationsstraat zijn
doorlopen. Begin 2010 zal gestart worden met de uitvoering van de werken. Concreet betekent
dit dat er vanaf maandag 4 januari 2010 in de Stationsstraat een tijdelijke waterleiding zal worden
aangelegd zodat een tweetal weken later (vanaf 18 januari 2010) kan gestart worden met de eigenlijke rioleringswerken.
Eerste gedeelte werken: tunnel Groenstraat tot voor het station
Deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden om de tijdsduur van de hinder voor omwonenden
tot een minimum te beperken. In eerste instantie zal er gestart worden met de opbraak van de rijweg ter hoogte van de tunnel aan de Groenstraat om zo verder te werken richting stationsgebouw.
www.depinte.be

Dit deel van de werken zal duren tot aan het zomerverlof. Na het
zomerverlof zal er verder gewerkt worden tot aan de parkeerruimte
in de Julien Anthierenslaan, zodat het geheel van de werken tegen
oktober - november 2010 beëindigd zal kunnen worden.
Verbetering verkeersveiligheid
Naast de realisatie van een volledig gescheiden afvoer van afval- en
hemelwater wordt er, 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.
Naast het ondergronds brengen van een deel van het bovengrondse leidingnet zal ook de openbare verlichting vernieuwd worden.
Hoe het station bereiken?
Parkeren kan ter hoogte van de parking in de Groenstraat (tussen de twee sporen) - doorgang naar
het stationsgebouw via de Florastraat. Ook in de Julien Anthierenslaan zijn er een tiental parkeerplaatsen en afhankelijk van de fase (plaats) van de werken, zullen er ook nog plaatsen zijn in de
nabijheid van het station.
Probeer zo veel mogelijk de wagen thuis te laten en via alternatieve manieren het station te bereiken (te voet, met de fiets, carpoolen, ...).
Houd ook rekening met omwonenden. Zorg ervoor dat zij nog zonder problemen hun oprit kunnen
verlaten.
Hebt u nog vragen?
In functie van het verloop van de werken zal er extra informatie verspreid worden aan het station
en via de gemeentelijke website www.depinte.be.
Omwonende ontvingen een brief over de werken en de praktische regelingen in verband met de
bereikbaarheid van hun woning.

leven & wonen
Kasteelpark Viteux toegankelijk voor publiek
Reglement goedgekeurd

Het reglement (politieverordening) ‘Kasteelpark Viteux - toegankelijkheid en gebruik’ werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2009. Het bepaalt dat het kasteelpark Viteux
(tegenover het Kerkplein) vrij toegankelijk is voor iedereen.
Let er wel op:
- er mag niet gefietst worden in het park, behalve op de verharde verbindingsweg tussen de Koning
Albertlaan en de Groenstraat;
- er mogen geen motorvoertuigen in het park;
- honden dienen aan de leiband gehouden te worden;
- er mogen geen radio’s of dergelijke spelen (behalve bij manifestaties waarvoor het schepencollege
een vergunning verleend heeft);
- er mag niet gezwommen of geschaatst worden in / op de vijver en er mag niet gevist worden.
Organisatie van activiteiten in het park
Het park mag gebruikt worden voor de organisatie van toneelvoorstellingen, concerten, optredens,
kunstmanifestaties en andere manifestaties van culturele, sportieve, sociale, educatieve en milieueducatieve aard. Niet voor fuiven.
U hebt wel de toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig. De aanvraag
dient minstens een maand op voorhand ingediend te worden. Verdere specificaties en voorwaar-
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den vindt u in het reglement.
Het volledige reglement vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Reglementen.

Foto: Studio Claerhout en Peter Lorré

Fiscale voordelen voor het beveiligen van woningen en
beroepslokalen
Particulieren die in 2009 beveiligingswerken uitvoeren in hun woning kunnen een belastingvermindering genieten van maximum
690 euro (aanslagjaar 2010). De belastingvermindering geldt ook
voor de installatie van materiaal ter bescherming tegen diefstal
en brand, uitgevoerd door een erkende aannemer (voorbeelden:
veiligheidsslot, slot, blustoestel, alarmsysteem, gepantserde deur
enzovoort)
Ook KMO’s, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen die
investeren in beveiligingsmateriaal kunnen van een bijkomende
aftrek van 22,5 % genieten. De fiscale voordelen gelden voor de
installatie van materiaal ter bescherming tegen diefstal uitgevoerd
door een erkende aannemer (voorbeelden: inbraakwerend glas,
materiaal voor de detectie van diefstal van goederen, neutraliseren
van waarden enzovoort)
Meer info vind je terug op www.besafe.be.

Oproep vrijwilligers-chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale
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De Minder Mobielen Centrale biedt hulp aan mensen die problemen hebben om zich te verplaatsen en niet meer in staat zijn om gebruik te maken van het openbare vervoer omwille van ziekte,
ouderdom of een handicap. Het vervoer gebeurt door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen
en uren beschikbaar zijn.
Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorzien, zowel voor de gebruiker als de chauffeur, voor schade aan derden. Er is eveneens een omniumverzekering afgesloten voor de chauffeurs
(eigen lichamelijke en materiële schade). De chauffeur ontvangt een vergoeding van 0,30 euro per
km, te rekenen vanaf het vertrek aan zijn woonplaats.
Wie over een wagen beschikt en wat tijd kan vrijmaken om met deze dienst mee te werken, kan
contact opnemen met de Sociale dienst van het OCMW. Telefonisch via het nummer 09 280 93 01
of via e-mail: hendrika.stock@comwdepinte.be en hilde.vanwambeke@ocmwdepinte.be. U kunt
ons ook elke voormiddag bereiken in de Kasteellaan 41 in De Pinte.

Even zitten met je zakken
Het hele jaar riep VFG winkeliers op om een stoel in hun winkel te zetten voor mensen die minder
goed te been zijn. Op vraag van VFG versierden personen met een handicap meer dan 300 stoelen! Ook in De Pinte werd er deelgenomen aan de actie, zowel door winkeliers als door Home
www.depinte.be

Thaleia en Home De Rank voor het versieren van stoelen. Het VFG en Gemeente De Pinte danken
iedereen die hieraan heeft meegeholpen.
Hier stopt het niet. Ook jij kunt nog meewerken aan deze actie!
• Zet een stoel in je winkel en laat het weten aan VFG - Vereniging voor personen met een handicap vzw. Je ontvangt dan een sticker en affiche om uit te hangen in je winkel. Zo weten al je
klanten dat je aan álle klanten denkt.
• Maak een stoel voor een winkel bij jou in de buurt. Geef een seintje en aan VFG en je krijgt een
folder waarmee je de winkel in je buurt het belang van een stoel kunt uitleggen en een sticker en
affiche om uit te hangen bij de stoel.
Graag nog wat info over de actie?
Mail naar info@vfg.be of bel naar 02 515 02 59 of 0479 21 00 10.

Interesse in een garageverkoop in De Pinte?
We organiseren een garageverkoop in het centrum en omgeving van De Pinte op zaterdag 24 april 2010 van 10 tot 18 uur.
Wat is een garageverkoop? Wie kan er mee doen?
Iedereen heeft in huis - op zolder, in de kelder, tuinhuisje of de garage - wel wat dingen ‘in de weg’
staan die nog mooi genoeg zijn, maar die men niet kan weggooien. Wat kan je met die dingen
doen? Verkopen voor een prikje.
Iedereen die in het centrum van De Pinte en omgeving woont, kan gratis deelnemen.
Zo hou je een rommelmarkt vanuit je eigen garage. Je zet je ‘rommel’ klaar aan je deur of oprit
of in de tuin en wacht op eventuele kopers.
Opgelet: het is wel verboden om op de openbare weg te staan!
Wat verkoop je?
Alles wat nog in orde en netjes is: kleding, meubels, juwelen, textiel, huisgerief, servies, glazen,
plantjes, vazen, bloempotten, kinderspeelgoed, kinderkleding, je ‘verkeerde aankopen’, cd’s, ...
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We willen een aaneensluitend stratentraject opzetten in De Pinte. Hoe meer adressen van kandidaat-verkopers er zijn in één en dezelfde straat, hoe meer kans je hebt dat het publiek erop af
komt.
Als je zin hebt om mee te doen, contacteer ons ten laatste tegen midden februari 2010 via
telefoon of e-mail en geef ons uw correct adres of e-mailadres en telefoonnummer.
Griet Lippens - Baert		
Groenpark 3			
9840 De Pinte			
tel. 09 282 27 36		
grietbaert@gmail.com		

Marie-Lou en Gilbert Vandamme
Eycklaan 19
9840 De Pinte
tel. 09 282 43 64
fa272824@skynet.be

Feestbussen oudejaarsnacht
De lijn legt opnieuw feestbussen in op oudejaarsnacht.
U kunt van Gent Zuid naar De Pinte of Zevergem (en omgekeerd).
• Feestbus 2 (F2): Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation - De Pinte - Gavere - Zingem
- Oudenaarde
Vertrekuren Gent Zuid: 23 uur, 1 uur, 3 uur en 5 uur
Vertrekuren De Pinte Dorp: 22.23 uur, 0.28 uur, 2.28 uur en 4.28 uur
• Feestbus 5 (F5): Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem - Eke - Nazareth
Vertrekuren Gent Zuid: 23 uur, 1 uur, 3 uur en 5 uur
Vertrekuren Zevergem Dorp: 22.19 uur, 0.19 uur, 2.19 uur en 4.19 uur
Meer info: www.delijn.be

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
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• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten
op zaterdag 2 januari 2010 en maandag 4 januari 2010.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.
Compostvat: 13,5 euro*
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
Demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark:
op zaterdag 27 maart en zaterdag 12 juni van 14 tot 17 uur.
www.depinte.be

• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren via het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze. 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.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2010 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. De nieuwe kalender (voor 2010) wordt samen met deze Infokrant bedeeld. Indien u
geen kalender ontvangen hebt, kan u een exemplaar krijgen bij de milieudienst.
Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone
afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
– Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Ollie helpt je aftellen met de gratis Aftel-strip
Heb je thuis een friteuse? Bak je graag frietjes, kroketten of andere hapjes, maar overkomt het je vaak dat je niet meer weet
hoe lang de frituurolie of -vet al in je friteuse zit?
Speciaal voor jou: de Aftel-strip!
Om makkelijk bij te houden hoe vaak - of hoe lang - je je frituurolie/-vet al gebruikt, heeft Valorfrit de Aftel-strip bedacht. Zo
weet je perfect wanneer je de olie of het vet moet verversen en
naar het containerpark brengen voor recyclage.
Zo werkt het.
Op elke verpakking staat te lezen hoeveel keer je het frietvet of
-olie mag gebruiken. Op dat aantal begin je dus je Aftel-strip.
Als je vervolgens bij elke frituurbeurt een strookje afscheurt, zie je vanzelf wanneer het tijd is om te
vervangen. De Aftel-strip kan je makkelijk bevestigen aan het snoer van de friteuse - hij raakt dus
nooit zoek!
Haal snel je gratis Aftel-strip.
Haast je naar het containerpark voor je gratis Aftel-strip. En als je dan toch naar het containerpark
gaat, vergeet niet je gebruikte frituurolie of -vet mee te nemen.
Tips om Lekker te frituren en nuttig te recycleren:
• Vul de friteuse en bewaar de originele flessen (ze zullen van pas komen bij het verversen).
• Bevestig de Aftel-strip aan het snoer van de friteuse en noteer de datum van het eerste gebruik
van uw olie of vet.
• Frituur nooit boven de 185 °C.
• Verwijder bij herhaald gebruik de verbrande restjes met een zeef.
• Vul gebruikte olie niet aan met nieuwe olie.
• Tel elke keer met behulp van de Aftel-strip.
• Alle strookjes afgescheurd of zes maanden overschreden? Tijd om te recycleren!
• Laat olie of vet afkoelen tot minder dan 40 °C (± 3 uur wachten) en giet met een trechter in de
fles (neem de oorspronkelijke fles of een andere uit plastic).
• Breng de flessen met gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark.

Moet er behangen worden?
Afvalpreventietip!

• Reken op voorhand goed uit hoeveel rollen behang u nodig heeft. Dat voorkomt grote overschotten.
• Moet het oude behang eraan geloven? Gebruik dan een stoommachine in plaats van chemische
oplosproducten om het papier af te weken.
• Oud behang geeft u mee met het restafval in de huisvuilzak. Het hoort niet bij het papier en
karton thuis!
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De Kringwinkel start met inboedelservice
Je moet dringend een inboedel kwijt? Voortaan kan je hiervoor terecht bij De Kringwinkel Ateljee.
Duidelijke afspraken
Je neemt contact op met De Kringwinkel en een verantwoordelijke
komt bij je langs. Hij maakt een inventaris op van de goederen. Een
poosje nadien krijg je een duidelijk voorstel met de kostprijs voor het
leeghalen van de woning. Ga je met dit voorstel akkoord dan wordt
een concrete planning opgesteld.
Eerlijk voorstel
In het voorstel houdt De Kringwinkel rekening met het aandeel
herbruikbare goederen en hun verkoopwaarde, de kostprijs voor
materialen zoals een lift, de werkuren, enzovoort. Let wel: het moet
gaan over een inboedel, dus niet uitsluitend over niet-herbruikbare
goederen of afval!
Tewerkstelling, milieuzorg en hulpverlening
Door een beroep te doen op de dienstverlening van De Kringwinkel ondersteun je de tewerkstelling
van mensen met verminderde kansen zoals kortgeschoolden en langdurig werklozen. Bovendien
ondersteun je het hulpverleningsaspect van De Kringwinkel: de prijzen in de winkels worden zo
laag mogelijk gehouden, maar mensen met financiële moeilijkheden krijgen ook kortingen. Bovendien verklein je de afvalberg door herbruikbare goederen een tweede leven te schenken.
Vraag een vrijblijvend voorstel
Bel De Kringwinkel op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mail
naar info@ateljeevzw.be. Meer info vind je ook op de website www.ateljee.info.

Trage Wegen in Zevergem: tweede infoavond
Op 12 november hield de gemeente samen met vzw Trage
Wegen een eerste infoavond rond de trage wegen in Zevergem. Hierbij werd het project voor een herstelplan voor trage
wegen in De Pinte toegelicht en aan de verschillende gebruikers en betrokkenen gevraagd alle mogelijke opmerkingen en
suggesties over het trage wegen-netwerk te verzamelen.
Hiervoor deelde de werkgroep (gemeentebestuur en vzw
Trage Wegen) een handig invulformulier en een kaartje uit
aan alle geïnteresseerden. Wij kijken alvast uit naar al jullie
voorstellen.
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Graag willen wij u er aan herinneren het invulformulier tijdig terug te bezorgen. Om alles mooi te kunnen samenvatten
hadden we graag de ingevulde bundels verzameld tegen
4 januari 2010 bij de duurzaamheidsambtenaar, ter attentie
van Mariska Samyn.
Op woensdag 27 januari 2010 komen we om 20 uur opnieuw samen in de Veldblomme om
samen met jullie alle wegen eens te overlopen en de voorstellen en opmerkingen te wikken en te
wegen. Het resultaat van deze laatste infoavond zal een plan zijn afgestemd op jullie noden en
behoeften. Kort daarop stellen we dit voor aan het schepencollege. Aan hen om de resultaten van
deze oefening te gebruiken om de trage wegen terug in De Pinte beter toegankelijk te maken voor
het publiek.
Indien je er die avond niet bij kan zijn, maar wel graag op de hoogte wordt gehouden van
de resultaten van de inspraakronde, kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar, Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98 en bij Trage Wegen vzw, Steven Clays, tel. 02 204 09 73, e-mail:
steven.clays@tragewegen.be.

www.depinte.be

Uw woning energiezuiniger vanaf 2010!
Op 1 januari 2010 wordt de energieprestatieregelgeving strenger. De belangrijkste wijziging is dat
nieuwe woningen, appartementen en studio’s, met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
vanaf 1 januari 2010, maximum E80 op het vlak van energieprestatie mogen behalen (in plaats van
maximum E100 tot en met 31 december 2009). Daarnaast moeten zowel bij nieuwbouw, verbouwingen als uitbreidingen, de buitenmuren en daken beter geïsoleerd worden.
Om de nieuwe isolatie-eisen te behalen zal ofwel een dikkere thermische isolatie, ofwel een beter
isolerende thermische isolatie nodig zijn. Praktisch betekent dat in buitenmuren zeker het voorzien
van +/- 8 cm minerale wol, +/- 7 cm XPS of +/- 6 cm PUR. In daken is minstens 15 cm minerale wol
vereist. Mogelijks zijn er wel grotere dikten nodig zodat de woning ook voldoet aan maximum E80
en K45. De globale isolatie-eis van maximum K45 en de verplichte minimale gecontroleerde ventilatie voor een gezond binnenklimaat blijven behouden.
Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal wat extra investering vergen, maar met
de huidige en te verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering binnen een aanvaardbare
termijn terugverdiend door een lagere energiefactuur. Daarna hebt u zuivere winst in de portemonnee.
Meer informatie bij het Vlaams Energieagentschap op www.energiesparen.be.
Uw architect zal u bijstaan bij het realiseren van een woning die aan de strengere energieprestatieeisen voldoet. Een lijst van architecten die het label van ‘energiebewust architect’ hebben gekregen,
kunt u raadplegen via www.energiebewustarchitect.be.

De Bottelaredreef komt opnieuw op dreef …
In de loop van deze winter (2009) zal het Agentschap voor Natuur en Bos de
bomen in de Bottelaredreef rooien en onmiddellijk daarna heraanplanten met
zomereiken. We zullen de natuur even de tijd moeten gunnen, maar zo krijgt de
Bottelaredreef op termijn ongetwijfeld opnieuw de allures van een statige dreef.
De Bottelaredreef wordt gerooid
De bomen uit de Bottelaredreef zijn nu esdoorns. Door achterstallige snoei zijn de stammen van
deze bomen nu van een minder goede kwaliteit, zodat deze dreef geen lang leven meer beschoren
is. De bomen staan nu ook te dicht bijeen. Dit belemmert de ontwikkeling van heideplanten in de
kruidlaag van de berm.
Opnieuw op dreef met zomereiken …
Onmiddellijk na het rooien van de bomen wordt de Bottelaredreef met zomereiken heraangeplant.
Deze zomereiken zijn geselecteerd op hun afkomst en zijn dus echte bomen van hier (autochtoon).
Bovendien hebben ze al een mooi ontwikkelde en fijn betakte kroon. De bomen zullen regelmatig
professioneel gesnoeid worden, zodat de Bottelaredreef opnieuw de allures van een statige dreef
kan aannemen.
De onderlinge afstand tussen de geplante zomereiken bedraagt 14 meter. Hierdoor krijgen de
heideplantjes op de zandige bodem licht en ruimte. Door een aangepast maai- en graasbeheer zal
deze heidevegetatie zich volop kunnen ontwikkelen en uitbreiden naar de aanpalende gronden.
Op andere plaatsen op de berm zullen jong uitschietende boompjes regelmatig tot net boven hun
stambasis gekapt worden. Uit die stambasis schiet dan telkens een nieuwe boom uit, waardoor zo
op termijn fraai hakhout ontstaat.
Zo wordt de Bottelaredreef - met tussen de bomen zowel open plekken voor de heidevegetatie als
hakhout - een bijzonder boeiende dreef in het Parkbos.
Na het rooien en het planten wordt de bedding opnieuw geëffend, zodat je na de werken opnieuw
comfortabel kan wandelen in de Bottelaredreef. Het Agentschap voor Natuur en Bos verontschuldigt zich voor de ongemakken tijdens de werken.
Info:
Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 2 – 6,
9000 Gent, tel. 09 265 46 40, e-mail: ovl.anb@vlaanderen.be
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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. Daar schuilt het grote gevaar.
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 weer
duizenden verkeersslachtoffers.
Actie
Deze problematiek doet zich ook voor in De Pinte aan de achterzijde van het OCMW-domein. 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
padden uit de emmers te halen en 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 kant-en-klare maaltijd lusten!
Dus, kom als vrijwilliger mee helpen 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 daar langsrijdt 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 op te maken 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.

Project SOLABIO: oproep naar landbouwers
Het Interreg IVa project Solabio (SOorten en LAndschappen als dragers voor
BIOdiversiteit) loopt drie jaar en focust op een toename van de biodiversiteit onder meer in agrarisch gebied.
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In het kader van dit project zoekt de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen nog naar
actieve land- en tuinbouwers die op hun bedrijf willen meewerken aan volgende acties:
- plaatsen van één of meerdere nestkasten voor nuttige hoevefauna zoals boeren- en huiszwaluw, vleermuizen en mussen. De nestkasten worden onder een aantal voorwaarden gratis ter
beschikking gesteld en dit zolang de voorraad strekt.
- beheer van randen met een breedte van drie meter langs waardevolle landschapselementen
zoals knotbomen, beken en grachten. Er wordt onder andere afgesproken met de landbouwer
om de rand niet te bemesten, niet te behandelen met pesticiden en het maaibeheer aan te passen. De afsprakenregeling loopt gedurende een jaar. Een vergoeding van 1 580 euro per ha is
voorzien als ondersteuning.
Hebt u interesse?
Neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar, Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98,
e-mail: mariska.samyn@depinte.be.

www.depinte.be

Vlamingen snoeien stevig voor het goede doel

Taxussnoeisel brengt 170 000 euro op voor Kom op tegen Kanker
Vlamingen met een taxushaag hebben deze zomer meer dan ooit gesnoeid voor de strijd tegen
kanker. Dit jaar werd in totaal 4 237 m³ snoeisel binnengebracht bij de containerparken. Een stof
uit dit snoeisel wordt gebruikt om kankergeneesmiddelen te produceren. Bovendien brengt elke
kubieke meter 40 euro op voor Kom op tegen Kanker. Dit jaar betekent dat 170 000 euro, 20 %
meer dan bij de eerste editie van ‘Vergroot de Hoop’ in 2008.
De Oost-Vlamingen brachten in totaal 747,7 m³ binnen in de Oost-Vlaamse containerparken, goed
voor ruim 29 906 euro voor Kom op tegen Kanker. De opbrengst voor De Pinte bedroeg dit jaar
709,837 euro (18,29 m³). In 2008: 533,33 euro (13,33 m³).
De actie ‘Vergroot de Hoop’ van Kom op tegen Kanker liep van 15 juni tot 15 september 2009 in
samenwerking met 283 containerparken.
www.vergrootdehoop.be

cultuur & vrije tijd
Kunstenaar van de maand
De fonkelnieuwe actie ‘kunstenaar van de maand’ maakt deel uit van de opzet van de gemeente
om het werk van kunstenaars, verenigingen en ateliers in de kijker te plaatsen. Sinds november
stelt elke maand een lokale kunstenaar tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis (ingang via
Koning Albertlaan). De kunstwerken die worden tentoongesteld zijn heel divers. Hebt u interesse
om uw werk tentoon te stellen? De cultuurdienst geeft u graag meer info (tel. 09 280 80 99 of
bram.dela@depinte.be).
Januari – Hilde Claeys
Dikwijls wordt een groot, centraal werk opgesplitst in meerdere exemplaren. De onderlinge link aan elkaar wordt nooit duidelijk, werken van
eenzelfde geheel worden niet vlug in één expo tentoongesteld. Maar de
wetenschap dat aan het einde van elke lijn dezelfde lijn verder loopt in
een ander werk maakt het interessant. En net door ze uit hun omgeving
weg te halen en te ontdoen van alle ballast worden ze sterker en intrigerend. Als er al verklaringen moeten gezocht worden dan kan je die
vinden in de herkomst, de geschiedenis van elk werk afzonderlijk. Maar
zet ze nooit samen, want dan vertellen ze hun verhaal en niets is mooier
dan jagen zonder te vangen … Less is more.
Februari – Dirk Dejonghe
In de architectuuropleiding, professioneel en in de familie (vier
generaties), was en is de monumentenzorg het belangrijkste deel. Gebouwen, zowel oude als hedendaagse, kunnen monumenten zijn maar
onze prachtige planeet is één en al Monument. De werken kunnen gezien worden als een verering daarvan en een wegdromen uit de te harde
en te drukke wereld en stilstaan bij sfeermomenten van elementen, kleur
en licht in de natuur.
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Elders praat men anders

Dialectologie en het Vlaamse dialectlandschap
Een lezingenreeks door prof. dr. Jacques Van Keymeulen
Al vanaf het midden van de 19ste eeuw zijn taalkundigen sterk geboeid door de dialecten. Elke taal
bevat geografische variatie en heeft dus dialecten. Die taalvariatie betreft niet alleen uitspraak en
woordenschat, maar ook vormleer en zinsleer. Bovendien is taal voortdurend in beweging. Geen
enkele generatie praat net zoals de vorige.
Stof genoeg voor een boeiende cursus over datgene wat wij dagdagelijks gebruiken: onze taal.
Prof. dr. Jacques Van Keymeulen (°1952) is taalkundige en historicus. Hij doceert aan de vakgroep
Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent historische taalkunde en variatielinguïstiek. Hij is
ook voorzitter van ‘Variaties. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen’.
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data: dinsdagnamiddag 23 februari en 2, 9, 16 en 23 maart 2009 van 14 tot 16.15 u.
Prijs: E 52, lerarenkaart E 49, DF-leden E 46 (koffie en syllabus inbegrepen)
Inschrijven door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met vermelding van het codenummer PI-10A-DI.
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00.
U kunt hier ook terecht voor de cursusgids.
Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Themareeks Davidsfonds De Pinte-Zevergem
De historische evolutie van de islam
Prof. dr. Jo Vansteenbergen, UGent
Woensdag 13 januari 2010 – 20 uur – raadzaal gemeentehuis De Pinte
Huidige strekkingen in de islam
Dr. Gino Schallenbergh, UGent
Woensdag 20 januari 2010 – 20 uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte
De Koran
Peter Derie, docent Arabische en islamitische cultuurgeschiedenis
woensdag 27 januari 2010 – 20 uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte
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Bezoek aan een moskee
Zondag 7 februari 2010 – Gent
“Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen”, Koran vers
13, soera hucarat
Er gaat geen dag voorbij of de islam haalt om een of andere reden de media. Terwijl de christelijke
geloofsbeleving de jongste decennia naar de privésfeer werd verdrongen, is met de komst van de
islamitische migranten de geloofsbeleving en vooral de islam terug in de openbaarheid gekomen.
Islamitische migranten worden in tegenstelling tot christenen door hun geestelijke leiders opgeroepen om te emanciperen met behoud van hun godsdienstige en culturele identiteit. De islam heeft
in het Westen, de perceptie van agressief, vrouwonvriendelijk en niet-integrerend te zijn.
Hoe, waar, in welke omstandigheden, als reactie op wat is de islam ontstaan? Wanneer en waarom
zijn strekkingen in de islam ontstaan? Hoe is de islam geëvolueerd en hoe heeft hij zich verspreid
in het Midden-Oosten, het Verre-Oosten en in Europa? Hoe komt het dat de islam niet zoals het
christendom is geseculariseerd onder de Westerse omstandigheden?
Om de islam te begrijpen moet men iets weten over de Koran. De stijl, inhoud, woordgebruik,
indeling en verteltechniek van de Koran lijken ons westerlingen bijzonder vreemd. Wie schreef dit
boek? Wanneer en waar werd het geschreven? Wat vinden wij in de Koran: gebeden, wetteksten
of voorspellingen? Is dit boek van de moslims vrouwonvriendelijk en zet het aan tot geweld en
misprijzen van niet-moslims? Moet men Arabisch kennen om de Koran goed te begrijpen? Is de
www.depinte.be

Koran sinds zijn ontstaan mee geëvolueerd met bepaalde strekkingen in de islam? Mag de Koran
geïnterpreteerd worden en wie mag dit doen? Waarom houden bepaalde moslims zo strikt vast
aan de woordelijke tekst van de Koran? Is de binding godsdienst-politiek altijd zo strikt geweest?
Wanneer en hoe is die binding ontstaan?
Op deze vele vragen gaan drie arabisten en kenners van de islam en zijn cultuurgeschiedenis uitleg
geven.
Info: Bart Laureys, tel. 09 282 68 43

Tangomuziek door Groep Quilombo
Zaterdag 27 februari 2009 – 20 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Quilombo is een collectief van vijf jonge bezielde muzikanten. Hun passie voor de tango bracht hen
samen op een donkere plaats in de rokerige krochten in het hartje van ’t Stad. Daar storten ze zich
met veel enthousiasme op het repertoire van Astor Piazzolla en ander tangohelden. Op het podium
vloeien de vijf verschillende persoonlijkheden van het collectief samen tot één meeslepende groove.
Hun muziek neemt je mee naar de roots van de tango, de schemerige en verlaten steegjes van
Buenos-Aires.
Toegangsprijzen: 12 euro aan kassa, 10 euro in voorverkoop en studentenkaart
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

10de Kerstboomverbranding
van Gezinsbond De Pinte

Op zaterdag 9 januari 2010 organiseert Gezinsbond De Pinte de traditionele kerstboomverbranding op de terreinen van Moerkensheide, voorafgegaan door een fakkeltocht, die om 18 uur start
aan het Bondslokaal in de Sportwegel.
Bij deze gelegenheid zijn ter plaatse allerlei hapjes en drankjes te krijgen in een verwarmde tent.
Bovendien komt de Gezinsbond op zaterdag 9 januari vanaf 9 uur uw oude kerstboom ophalen,
indien u vóór 7 januari een seintje geeft aan één van de hierna vermelde contactpersonen.
Voor deze dienst vraagt de Gezinsbond 1 euro, waarvoor je zelfs een bonnetje krijgt voor een gratis
glühwein tijdens de kerstboomverbranding.
Kinderen en ouders kunnen eventueel mee opstappen in de fakkeltocht, die om 18 uur start aan
het bondslokaal, Sportwegel.
Afspraak op zaterdag 9 januari 2010 vanaf 18.30 uur op de terreinen van Moerkensheide (of vanaf
18 uur aan het bondslokaal) voor de 10de kerstboomverbranding van de Gezinsbond.
Een leuke, gezellige en keitoffe avond, die je niet mag missen!
Contactpersonen:
Frans Naessens Florastraat 3 		
Piet Dhaenens H. Verriestlaan 43

09 282 58 37 		
09 282 76 17		

frans.naessens@skynet.be
piet.dhaenens@telenet.be

10de Pannenkoekenwandeling
Zondag 21 februari 2010

De pannenkoekenwandeling start aan de Parochiezaal en we wandelen door onze gemeente langs
rustige wegen en groene plekjes in een winterse sfeer.
Onderweg houden we eventjes halt voor een opwarmertje om vervolgens richting Parochiezaal te
stappen waar men ons opwacht met lekkere pannenkoeken en koffie.
Daarna is er nog gelegenheid voor een babbel en een drankje en wordt het jaarprogramma voorgesteld.
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Vertrek:
		
Afstand:
Schoeisel:
Deelname:
		
		
Inbegrepen:
Info:		

Om 14 uur stipt aan de Parochiezaal (Baron de Gieylaan)
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur
Ongeveer 8 km
Stevig schoeisel is aangeraden
2,50 euro voor leden
3,00 euro voor niet-leden
Gratis voor kinderen tot 12 jaar
opwarmertje, een koffie en 2 pannenkoeken, verzekering
Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12 en www.pasar.be/Depinte

Pasar De Pinte - Zevergem

Nieuwjaarsconcert Harmonie van Zevergem
Naar jaarlijkse traditie verzorgt de Harmonie van Zevergem in de maand januari haar Nieuwjaarsconcert. Deze zal dit jaar muzikaal verzorgd worden op zaterdag 30 januari en zal, door werken
in de Veldblomme, eenmalig in de Parochiezaal van De Pinte plaatsvinden. Onze leerling-muzikanten zullen ook opnieuw van de partij zijn.
Kaarten zijn te krijgen in ons lokaal (‘t Boldershof, Dorp 7, Zevergem), via de muzikanten of via
het bestuur.
Meer info kunt u vinden op www.harmoniezevergem.be.
Hopelijk tot dan!

ACV en CM De Pinte – Zevergem
De gemeentelijke afdelingen ACV en CM De Pinte – Zevergem willen u het beste toewensen voor
2010.
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar nodigen we u uit naar de Heilige Mis op:
zondag 24 januari om 9.30 uur
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zevergem
Nadien bieden we u een gratis receptie aan in de Vrije Basisschool van Zevergem.
Iedereen is van harte welkom!
Heel graag willen we er u ontmoeten.
Wilfried De Baere en Antoine Van Nieuwenhuyze
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bibliotheek
Gedichtendag
Gedichtendag 2010 vindt plaats op donderdag 28 januari. Het thema van
deze elfde Gedichtendag is Over de grens.
Poëzie is voortdurend in beweging en overschrijdt daarmee regelmatig een
grens. Dichters en gedichten passeren geografische grenzen, waardoor wederzijdse beïnvloeding ontstaat. Bovendien beweegt poëzie zich over de
grenzen van de taal of over de grens van de kunstvorm, door relaties aan te
www.depinte.be

gaan met muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur of proza.
Zijn er eigenlijk wel grenzen te stellen aan poëzie? Aan de vorm, de stijl, de inhoud, de presentatie
ervan? Moet het rijmen, is het enkel om te lezen of moet het ook klinken? Kan het over actualiteit
gaan, of erger nog, over politiek? En mag het onwelvoeglijk zijn? Wie of wat bepaalt de grenzen
aan de poëzie eigenlijk?

Afsluiter ZOVLA-poëzieproject: ‘Mijn leven langs de poëzie om’
Van januari 2009 tot januari 2010 liep een rode draad doorheen
de ZOVLA-bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem,
Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm. Zij organiseerden samen met Vormingplus poëtische proeverijen onder
de vorm van lezingen en workshops. Ter afsluiting van dit poëzieproject presenteren zij op 28 januari, Gedichtendag 2010, ‘Mijn
leven langs de poëzie om’.
Onder deze titel brengt Chris Lomme een poëzie-programma
dat het resultaat is van een lange rijping. De poëzie is de taal bij
uitstek om het onzegbare te zeggen. Chris Lomme duikt in de
werken van Gezelle, Baudelaire, De Coninck en zoveel anderen.
Maar je komt er vooral achter welke verzen haar raken of een
aparte betekenis hebben.
Muzikale begeleiding door Geert Waegeman, actief als componist, producer, arrangeur en sound-engineer.
Dit avondvullende programma zal plaatsvinden in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing,
Markt 20 in Gavere om 20.00 uur.
Graag inschrijven vóór 25 januari, hetzij telefonisch via het nummer 09 384 55 19 of via
e-mail: gavere@bibliotheek.be.

Jeugdboekenweek
Van 13 tot 28 maart 2010 is het Jeugdboekenweek. Met de
slogan Recht op boeken! zetten we deze editie kinderrechten
centraal.
Twintig jaar geleden keurden de Verenigde Naties het Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind goed. Al bijna dubbel zo
lang brengt de Jeugdboekenweek het mooiste uit de jeugdliteratuur bij de kinderen. In 2010 zetten we die kern van de
Jeugdboekenweek op een reuzenspandoek: recht op boeken!
Tijdens de Jeugdboekenweek willen we kinderen laten stilstaan bij kinderrechten. Dat doen we aan de hand van de
mooiste boeken, omdat die juist vaak gaan over dat dak boven je hoofd en mensen die om je geven, over klein zijn en
groot groeien in veiligheid en vrijheid.
Het recht op mooie boeken en verhalen mag dan een luxe
lijken, maar dat is het niet. Verhalen kunnen troosten als je leven niet helemaal loopt zoals je wilt.
Of ze brengen begrip bij voor wie het niet zo goed heeft als jij. Verhalen kunnen zelfs een duwtje
geven om onrecht niet zonder meer te aanvaarden en in actie te komen. Of dat onrecht nu vlakbij
gebeurt of ver weg.
Alle kinderen die tijdens de Jeugdboekenweek langs komen krijgen een mooie ballon mee.
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Nieuwe dvd’s in de bib
Ter aanvulling van onze collectie werden nieuwe dvd’s aangekocht, een greep uit het aanbod:
Aanrijding in Moscou – Een ander zijn geluk – Calvaire – La grande bouffe – La meglio gioventu
– Memento – Schindler’s list – Le fabuleux destin d’Amélie Poulain – Chocolat – Entre les murs – The
golden compass – Irréversible – Juno – Das Leben der Anderen – No country for old men – Vicky
Christina Barcelona –Wallace & Grommit – Waltz with Bashir – Y tu mama tambien – There will be
blood – 21 grams – Dennis van Rita – The hours
Deze kunnen ontleend worden aan 1,25 euro per stuk. Er kunnen maximaal twee dvd’s per kaart
ontleend worden voor een periode van drie weken.

Sluitingsdagen bibliotheek
donderdag 24 december - zaterdag 26 december (tweede kerstdag)
maandag 28 december - donderdag 31 december
zaterdag 2 januari - maandag 4 januari
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

sport
De gemeentelijke sportdienst organiseert
In dit nummer vindt u informatie over de start van de nieuwe reeks van de Sportacademie en
een overzicht van de sportkampen en de inschrijvingsdata. We starten ook met een nieuwe lessenreeks start to run en tai chi. Meer info leest u verder in deze infokrant. Daarnaast ook een
(foto)verslag van het Sportgala 2009 en het sportkamp tijdens de herfstvakantie.
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
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Sportacademie
Ook in 2010 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.

www.depinte.be

De balschool en de Sportspelschool starten op woensdag 27 januari.
De kriebeltuin en de Bewegingsschool starten terug op zaterdag 30 januari.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op dinsdag 19 januari.
Voor de Balschool en de Sportspelschool is er geen vaste inschrijvingsdag. Dit kan telefonisch op
het nummer 09280 98 40.
Belangrijke informatie i.v.m. de inschrijvingen!
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 en voor niet-inwoners
een meerprijs gerekend worden.
Verdere info in verband met deze tarieven kan je vinden in de folders die 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 tot 18 uur
Sport voor 55+ 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
Iedereen welkom! (ook voor beginnelingen)
Dinsdagmiddag 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt de mogelijkheid aan om wekelijks 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 14 m
lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men zo snel mogelijk vijftien punten te scoren door
zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen.
• Fiets- en wandeltochten voor senioren (i.s.m. OKRA)
Gedurende de maanden maart tot en met oktober trekken de senioren er driemaal op uit. Op de
tweede en de laatste vrijdag van de maand wordt er in samenwerking met OKRA een fietstocht georganiseerd in de omgeving (vertrek aan het OCP). Op deze dagen wordt er 35 km gefietst. Op de
derde vrijdag van de maand wordt er 25 km gefietst. In de maanden november tot en met februari
wordt er op de laatste vrijdag van de maand gewandeld.
Een activiteit op sportief en sociaal vlak, een aanrader dus!
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Nieuwe lessenreeksen
In het kader van het sportbeleidsplan 2008-2013 starten we met een aantal gloednieuwe lessenreeksen. Eén daarvan is de lessenreeks ‘tai chi’.
Kenmerkend voor tai chi zijn de langzame bewegingen
die vanuit de buik en vooral heel ontspannen worden
uitgevoerd. De vloeiende, ronde lichaamsbewegingen
houden het lichaam soepel en gezond. Het rustige
tempo verhoogt de concentratie en is een vorm van
natuurlijke meditatie.
Tai chi is geschikt voor iedereen, ook voor wie nog nooit
aan sport gedaan heeft.
Voor wie tai chi onbekend in de oren klinkt organiseren
wij een proefles. Deze gratis proefles zal doorgaan op
vrijdag 22 januari van 9 tot 10 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP). Geïnteresseerden dienen wel op voorhand in te schrijven bij de sportdienst of telefonisch op het nummer O9 280
98 42 en dit ten laatste op vrijdag 15 januari.
Daarna kunt u inschrijven voor een volledige lessenreeks van tien lessen. De lessen zullen telkens
doorgaan op vrijdag van 9 tot 10 uur.
Daarnaast zullen we ook starten met een reeks Start to run. Deze lessen zullen van start gaan in
april 2010. Verdere informatie volgt in de volgende editie van de infokrant.

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
vinden plaats 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.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
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Sportkamp krokusvakantie: van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2010
* Inschrijven kan op dinsdag 12 januari
Sportkamp paasvakantie: van maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april 2010
* Inschrijven kan op dinsdag 2 maart
Sportkampen zomer 2009:
KAMP 1:
van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2010
* Inschrijven kan op dinsdag 4 mei
KAMP 2:
van maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2010
* Inschrijven kan op dinsdag 5 mei
KAMP 3:
van maandag 23 augustus t.e.m. vrijdag 27 augustus 2010
* Inschrijven kan op dinsdag 11 mei
www.depinte.be

Verdere info in verband met de thema’s van de kampen
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).

10 000 stappen per dag: een eerste aanzet naar een gezond(er)
leven!
Leen een stappenteller uit op de sportdienst!

Wil je fit wil worden of blijven, dan is de erkende sportnorm dat je drie maal 30 minuten per week
intensief moet sporten. De gemeentelijke sportdienst promoot echter ook de meer eenvoudige
bewegingsactiviteiten als eerste stap naar een gezond(er) leven of als adempauze in de sleur van
het dagelijkse leven.
Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen, is door meer ‘stappen’ te zetten. Hiervoor werd de ’10 000 stappen’-actie uitgewerkt. Onderzoek wijst immers uit dat 10 000 ‘stappen’
per dag een ideaal streefdoel is voor volwassenen. Dit kan door een eenvoudige aanpassing van de
dagdagelijkse activiteiten. Te voet naar de winkel, de trap nemen, maar ook met de fiets naar het
werk rijden past binnen dit concept. Elke stap telt richting 10 000 ‘stappen per dag!
Vermits een volwassene gemiddeld zo’n 6 000 ‘stappen’ per dag zet, moeten er verspreid over de
hele dag ongeveer 4 000 ‘stappen’ extra gezet worden. Afhankelijk van je leeftijd en je streefdoel
moet dit cijfer worden aangepast. Wil je als volwassene specifiek op je gewicht letten, moet je
het aantal stappen opdrijven naar 14 000. Uiteraard moet dit dan gecombineerd worden met een
gevarieerde en gezonde voeding. Voor senioren ouder dan 65 jaar volstaan normaalgezien 8 000
stappen. Zij gaan vooraf toch beter even langs bij de dokter om te bekijken of dit, afhankelijk van
de conditie en de gezondheidstoestand, te veel of te weinig is.
Hoe kan je nu meten of je per dag aan je 10 000 stappen komt? Hiervoor gebruik je een stappenteller of pedometer. Dit apparaatje, dat zeer eenvoudig te bedienen is, wordt met een clip
aangebracht aan de broeksriem of kledij en telt alle stappen die je zet. Om iedereen de kans te
geven om zo’n pedometer uit te testen, vooraleer er één aan te kopen, kunt u ze bij de sportdienst
ontlenen. Tegen een waarborg van tien euro kan je voor een periode van drie maanden een stappenteller uittesten. Samen met de stappenteller krijg je een handleiding en stappenboekje waarin
je leert hoe je eigen vorderingen bij te houden.
Als je het liever bij fietsen houdt, kan je ook de ’10 000 stappen’-filosofie volgen. Hiervoor kan je
de regel hanteren dat tien minuten fietsen telt voor 1 500 ‘stappen’.
Tip: Er is een bewegwijzerde wandeling in Scheldevelde van ongeveer 4 000 stappen.

Verslag kampioenenviering
Op zondag 15 november 2009 waren alle inwoners van De Pinte van harte welkom op het ‘Sportgala 2009’. Tijdens dit Sportgala vonden de verkiezingen van sportman, sportvrouw en sportploeg
van het jaar plaats. Daarnaast werd ook nog een prijs uitgereikt aan de laureaat van sportverdienste.
Bij elke viering werden de drie genomineerden naar voor geroepen en werden hun sportieve prestaties overlopen. Elke winnaar mocht zijn/haar prijs in ontvangst nemen uit handen van één van de
‘notabelen’.
De dames van de hockeyclub Indiana kregen hun trofee van sportploeg van het jaar uit handen
van onze schepen van sport. De sportman van het jaar, Menno Vanderghote (acrogym sportac
Deinze), mocht zijn prijs in ontvangst nemen bij Hilde Bruggeman (deputé sport). André Delaporte,
voorzitter van de sportraad, gaf de derde trofee van sportvrouw van het jaar aan Nele De Poor-
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tere (atletiekclub De Pinte). En de laatste trofee voor de laureaat
van sportverdienste werd uitgereikt door de burgemeester aan
Armand Solie (hockeyclub Indiana). Alle laureaten in deze categorie hadden al een fantastisch palmares op hun naam staan.
Na de uitreiking van elke trofee mochten de gelukkigen even
napraten aan de tafel met Tom Boudeweel en daarna konden
de aanwezigen genieten van een schitterend optreden van een
plaatselijke sportclub. De ropeskippingclub sportac Deinze gaf
het beste van zichzelf tijdens een spectaculair optreden. Ook de
meisjes van Dance Reaction zorgden voor de nodige ambiance
met hun schitterende choreografie. En tot slot wist de sportman
van het jaar het publiek te bekoren met een staaltje acrogym op
wereldniveau. Ook dit jaar zorgde de Small Band van het harmonieorkest voor de nodige muzikale intermezzi.

Petanqueclub Edelweiss
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Hallo, hier petanqueclub Edelweiss! Hebt u zin in een namiddagje gezellig ontspannen, rustig bewegen en vriendschappelijke contacten met medespelers? Dan zit u goed in onze petanqueclub
‘Edelweiss’. Kennis van petanque hoeft niet: “Al doende leert men”. We spelen op dinsdag- en
donderdagnamiddag van 14.30 tot omstreeks 17 uur, in de winter in de loodsen van de gemeente
in Zevergem en in de zomer in het Sijsjespark in De Pinte. Jaarlijks lidgeld: 5 euro. Iedereen is welkom!
Meer info bij Johan De Waele, Eeuwfeestlaan 9, 9840 De Pinte, tel. 09 282 41 84.

Turnclub Olympia De Pinte
Hou je klaar,
want onze turnshow is daar.
Een spetterend feest voor groot en klein,
waar je zeker bij wil zijn.
Ook als is het nog wat lang,
voorbereidingen zijn al aan de gang.
De trainers zijn reeds druk in de weer.
Zijn jullie niet benieuwd naar meer?
www.depinte.be

Vele handen maken het werk licht.
Voel je je geroepen? Geef ons gerust een bericht!!!
Het vindt plaats op 24 en 25 april 2010.
Het wordt een spektakel dat je nog nooit hebt gezien.

ZUMBA®
Vereniging:
Locatie:

DanceReaction De Pinte www.DanceReaction.be
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte

OPEN-DEUR ZUMBA® op dinsdag 5 en 12 januari om 19.30 en om
20.30 uur
Gratis ZUMBA® voor nieuwe leden
Bestaande leden kunnen gratis hun vriendinnen en collega’s uitnodigen.
Wanneer?
Vanaf 19 januari elke dinsdag tot eind mei 2010 om 19.30 en 20.30 uur
Bijdrage:
8 euro per les, 100 euro tot eind mei
Info: 		
Meer info kan je opvragen via de website, dan sturen wij meteen naar jouw
		
e-mailadres alle bijkomende informatie.
Verantwoordelijke: Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur), 0475 944 291

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• Wil je padden helpen overzetten? | zie pag. 12
• Sportkampen | zie pag. 20
• Kasteelpark Viteux toegankelijk: wat mag, wat mag niet? | zie pag. 5
Januari
za. 9/1 		
za. 9/1		
za. 30/1		

Mega knutselnamiddag voor lagerschoolkinderen en kleuters | zie agenda
Kerstboomverbranding met fakkeltocht | zie pag. 15
Bal Carnaval | zie pag. 26

Februari
vr. 12/2		
za. 13/2		
zo. 14/2		
za. 20/2		
za. 27/2

Fuif | zie pag. 24
Dropping | zie pag. 24
Meespeeltheater | zie pag. 24
Pioniersfuif | zie agenda
Kinderbal | zie agenda

en nog veel meer, hierna ...
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Carnavalsweekend 2010
12, 13 en 14 februari

De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren in februari
opnieuw een carnavalsweekend. Tijdens de vorige edities werd er
telkens een aangepaste activiteit georganiseerd voor verschillende
leeftijdscategorieën; de kinderen van de lagere school, de tieners en de
+16-jarigen.
Hieronder vind je een overzicht met de activiteiten die tijdens het
carnavalsweekend zullen plaatsvind:
Wanneer?
Vrijdag 12 februari 2010
Vanaf 21 uur
Zaterdag 13 februari 2010
Van 18.30 tot 24 uur
Zondag 14 februari 2010
Van 14.30 tot 17 uur

Wat?
Fuif

Voor wie?
+16- jarigen

Dropping

Tieners (12 tot 16 jaar)

Meespeeltheater

Kinderen van de lagere school (6 tot 12 jaar)

Meer gedetailleerde informatie zal in januari 2010 verspreid worden via folders,
de jeugdnieuwsbrief en de gemeentelijke website.
Hieronder vindt u alvast een aantal sfeerfoto’s van de vorige edities:

Hopelijk tot dan!
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst

Kadervorming voor het Pintse jeugdwerk: een verslag
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De gemeentelijke jeugddienst richt regelmatig kleinschalige vormingsinitiatieven in ter ondersteuning
van het Pintse jeugdwerk. De thema’s van de kadervorming worden steeds vastgelegd in de
Algemene Vergadering van de jeugdraad.
De deelname aan deze vormingen is meestal gratis voor alle jeugdleiders die zich actief inzetten
voor een Pintse vereniging.
In het najaar van 2009 werden de volgende sessies ingericht:
Workshop circustechnieken
De jeugddienst van De Pinte richtte in samenwerking met de Circusplaneet vzw
op vrijdag 9 oktober een workshop circustechnieken in. De dertien aanwezigen leerden jongleren
met een diabolo, een flowerstick, een bordje, ballen en doekjes. Ze werden ook uitgedaagd om een
rondje te rijden op een éénwieler of om op de ton of bal te lopen.

www.depinte.be

Workshop schminken
Deze workshop ging door op maandag 16 november en werd gegeven door de Vlaamse Dienst
voor Speelpleinwerk (VDS). Tijdens de workshop schminken leerden veertien aanwezigen de
basistechnieken van het grimeren. Daarnaast werden er ook een aantal tips aangereikt om het de
wachtende kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

Naar De Speelark in 2010
Het Speelark-team wil iedereen een voorspoedig 2010 toewensen!
Ook dit jaar bieden we in De Speelark aan alle kinderen tussen 2,5 (zindelijk) en 12 jaar een leuke,
creatieve en sportieve dag. Aan de hand van thema’s kunnen de kinderen knutselen, zich verkleden
of houden we een passend feestje, zoals op Halloween.

De lagereschoolkinderen en de kleuters hebben elk hun eigen lokaal, waar ze naar hartenlust
kunnen spelen, met speelgoed aangepast aan hun leeftijd.
Enkele extra openingsdagen
• woensdag 20 januari: pedagogische studiedag in de Vrije basisschool Zevergem
• vrijdag 29 januari: vrije dag voor de Vrije basisschool Zevergem
Tijdens de krokusvakantie is De Speelark open op:
• maandag 15 februari 		
• dinsdag 16 februari 		
• woensdag 17 februari
• donderdag 18 februari
• vrijdag 19 februari
We zijn open op woensdag van 11 tot 18.30 uur en tijdens vakanties of vrije dagen van 7.30 tot
18.30 uur.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt!
Dat kan vanaf de voorlaatste woensdag van de maand voor de volgende maand.
Dus: vanaf woensdag 20 januari kunt u inschrijven voor de maand februari.
Hoe?
• via het online inschrijvingsformulier: www.depinte.be > Jeugd > Opvanginitiatieven > De
Speelark
• door het inschrijvingsformulier af te geven in het Ontmoetingscentrum (OCP), Polderbos 20
• tel. 0476 82 83 55 (tijdens kantooruren) of 09 280 98 49 (OCP)
• fax: 09 280 98 49
• email: speelark@depinte.be
Medische fiche niet vergeten!
Indien u voor het schooljaar 2009 – 2010 nog geen medische fiche hebt ingevuld, gelieve dit zo snel
mogelijk te doen! Enkel met een ingevulde fiche komt u in aanmerking voor het fiscale attest!
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Bal Carnaval

Gepresenteerd door Jin scouts en gidsen De Pinte - Zevergem
Zit jij op de lagere school en heb je zin om ook eens te feesten?
Kom dan naar ons spetterend ‘Bal Carnaval’!
Dit vindt plaats op zaterdag 30 januari 2010 van 18 tot 21 uur in de
speciaal aangepaste feestzaal in de Nieuwstraat 78B (aka de lokalen
van scouts en gidsen De Pinte - Zevergem).
Indien je aanwezig wilt zijn op deze swingende avond moet je enkel
een e-mail sturen met jouw naam naar Balcarnaval@hotmail.com. Dit
graag voor 20 januari 2010.
Kom verkleed als een prinses, een cowboy, een frietzak of verzin zelf je
knotsgekke outfit! Voor de prijs van 3 euro mogen jullie de hele avond
feesten en krijgen jullie een spannende verrassing …
Ouders zijn ook meer dan welkom voor een lekkere drink en een leuke
babbel!
Je wordt verwacht!

Koninklijk Atheneum Erasmus De Pinte
‘Volgend jaar naar het middelbaar …’
Een uiteenzetting door
Dhr. Miguel Detemmerman, directeur
Donderdag 21 januari 2010
om 20 uur
Polderdreef 42, De Pinte
tel. 09 321 21 70, fax 09 321 21 79, e-mail: ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

Diploma secundair onderwijs via leertijd
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SYNTRA leertijd pakt dit jaar uit met een primeur. Terwijl het voor jongeren tot vorig schooljaar
enkel mogelijk was om in het ‘gewone’ onderwijs een diploma te behalen, kan dit nu ook door
middel van een opleiding in de leertijd.
Zo krijgt de leertijd, die gebaseerd is op het oudste onderwijssysteem van gezel en meester, eindelijk
de verdiende erkenning. Concreet vertaalt dit zich in een groeiende populariteit en een stijgend
leerlingenaantal.
Afgestudeerd met ervaring
Afgestudeerd zijn aan SYNTRA leertijd betekent daarenboven niet enkel een diploma op zak
hebben, maar tevens afgestudeerd zijn met ervaring. De leertijd-jongeren volgen één dag in de
week les op de campus. Die opleiding is vaktechnisch, maar ook algemeen en sociaal vormend. De
vier resterende dagen van de (werk)week leren ze hun stiel op de werkplaats.
Hun werkgevers/opleiders zijn vakexperten die door Syntra opgeleid worden. Jongeren die een
beroep willen aanleren en de handen uit de mouwen willen steken, voelen zich hiertoe bijzonder
aangetrokken. Zij staan al met één been in het echte beroepsleven en komen op lesdagen in
contact met leeftijdsgenoten, waar zij opnieuw jong mogen zijn.
Voor hun werkinspanningen krijgen zij een beperkte vergoeding en ook het kindergeld blijft
behouden.
Leerlingenbegeleiding
Omdat dit voor leerlingen een grote stap kan zijn, garandeert SYNTRA leertijd de nodige opvolging.
www.depinte.be

Naast het centrum voor leerlingenbegeleiding helpt ook de leertrajectbegeleider de jongeren bij
hun beroepskeuze, verwachtingen, vragen, … Niet alleen jongeren, maar ook ouders en patroons
kunnen een beroep doen op deze begeleider. De inspraak van de ouders is vanzelfsprekend omdat
zij hun kinderen kunnen steunen in deze bijzondere combinatie van werken en studeren.
Toekomstperspectieven
Het SYNTRA onderwijs biedt ook garanties naar de toekomst. Uit een studie van VDAB kwam naar
voren dat 90 % van de afgestudeerden binnen hetzelfde jaar vast werk vinden en dat 16 % binnen
de vijf jaar een zelfstandig bedrijf opricht. Daarnaast wordt de doorstroom naar hoger onderwijs
niet langer verhinderd.
Surf naar www.leertijd.be voor meer informatie.

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 21 december: Dr. I. Lampens
- di. 22 december: Dr. W. Standaert
- woe. 23 december: Dr. F. Pieters
vrijdag 25 december: Dr. J. Ossieur
zaterdag 26 en zondag 27 december:
Dr. F. Pieters
- ma. 28 december: Dr. P. Van Renterghem
- di. 29 december: Dr. A. Van Poucke
- woe. 30 december: Dr. P. Moisse
- vr. 1 januari: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 2 januari: Dr. J. Dossche
zondag 3 januari: Dr. G. Vandecasteele
- ma. 4 januari: Dr. G. Vandecasteele
- di. 5 januari: Dr. M. De Smet
- wo. 6 januari: Dr. P. Moisse
- do. 7 januari: Dr. P. Moisse
zaterdag 9 en zondag 10 januari: Dr. P. Moisse
- ma. 11 januari: Dr. A. Brochez
- di. 12 januari: Dr. W. Standaert
- wo. 13 januari: Dr. K. Vanderlinden
- do. 14 januari: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 16 en zondag 17 januari: Dr. P. Moisse
- ma. 18 januari: Dr. J. Dossche
- di. 19 januari: Dr. A. Van Hecke
- wo. 20 januari: Dr. G. Dujardin
- do. 21 januari: Dr. I. Lampens
zaterdag 23 en zondag 24 januari: Dr. P. Moisse
- ma 25 januari: Dr. J. Ossieur
- di. 26 januari: Dr. F. Pieters

- wo. 27 januari: Dr. P. Van Renterghem
- do. 28 januari: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 30 januari: Dr. P. Van Renterghem
zondag 31 januari: Dr. I. Lampens
- ma. 1 februari: Dr. J. Dossche
- di. 2 februari: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 3 februari: Dr. M. De Smet
- do. 4 februari: Dr. P. Moisse
zaterdag 6 en zondag 7 februari:
Dr. M. De Smet
- ma. 8 februari: Dr. P. Moisse
- di. 9 februari: Dr. A. Brochez
- wo. 10 februari: Dr. J. Ossieur
- do. 11 februari: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 13 en zondag 14 februari:
Dr. W. Standaert
- ma. 15 februari: Dr. K. Vanderlinden
- di. 16 februari: Dr. P. Moisse
- wo. 17 februari: Dr. A. Van Hecke
- do. 18 februari: Dr. G. Dujardin
zaterdag 20 februari: Dr. G. Vandecasteele
zondag 21 februari: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 22 februari: Dr. I. Lampens
- di. 23 februari: Dr. W. Standaert
- wo. 24 februari: Dr. F. Pieters
- do. 25 februari: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 27 februari: Dr. K. Vanderlinden
zondag 28 februari: Dr. J. Dossche
- ma. 1 maart: Dr. A. Van Poucke

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 39 969 (E 1,50 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be
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Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op
7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Maak uw omgeving hartveilig
Volg de opleiding!

De Pinte hartveilig
De Pinte wil een hartveilige gemeente zijn.
Daarom werkt het gemeentebestuur samen
met het Rode Kruis aan het project ‘Steden en
Gemeenten Hartveilig’. Het is de bedoeling om
zoveel mogelijk mensen uit De Pinte op te leiden
om de AED-toestellen te gebruiken.
Er werden al twee AED-toestellen aangekocht.
Deze werden geplaatst in de inkomhal van het
OCP en rechts van de administratieve inkom
van het gemeentehuis (zijde Koning Albertlaan),
naast het politiekantoor. Een derde is voorzien
voor De Veldblomme in Zevergem en zal
geplaatst worden begin 2010.
Leer reanimeren met een AED!
U volgt best een opleiding om te leren reanimeren met een AED. Een AED gebruiken als u niet
kunt reanimeren, is niet echt zinvol. U moet immers reanimeren tot de AED bij uw slachtoffer is.
Bovendien adviseert de AED u om na elke schok twee minuten te reanimeren. Een slachtoffer heeft
immers zuurstof nodig en dat krijgt het alleen als u hartmassages en beademingen geeft.
Welkom op de AED-opleiding!
De gemeente De Pinte organiseert in samenwerking met Rode Kruis-Gent een opleiding op dinsdag
9 februari 2010, van 20 tot 23 uur in de Vrije basisschool van Zevergem. De opleiding wordt u gratis
aangeboden door het gemeentebestuur. U krijgt de mogelijkheid om het cursusboek met dvd aan
te kopen voor 7 euro.
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Wilt u een AED-opleiding volgen (drie uren) of wilt u meer
informatie over het Hartveilig-project? Surf naar www.hartveilig.
be of neem contact op met: Bob Lentacker, sportfunctionaris,
OCP, tel. 09 280 98 42, sportdienst@depinte.be.

Ouderenmis(be)handeling: Zwijgen biedt geen uitkomst
Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op
3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling
speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit
maakt dat het voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk te detecteren is. Voor de
oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de
situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en
aangrijpende situaties.
Vormen van ouderenmis(be)handeling
Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, ...
Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren enz.
www.depinte.be

Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische
zorgen, …
Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten,
giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, …
Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme of zich onnodig vaak
moeten uitkleden
Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet
alleen laten van de oudere met zijn bezoek, …
Verzorging laat te wensen over
Waar kan je terecht?
In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet
alleen met je verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen
die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met
ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke
situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams
Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.
Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, Sociaal huis Pandora, Grotenbergestraat 24-26, 9620
Zottegem
Telefoon: 078/15 15 70
Fax: 09/361 06 57
E-mail: meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be

Internationaal bezoek bij Home Thaleia
Vzw Home Thaleia – een woonproject voor zestien mensen met een beperking in De Pinte –
onderhoudt sinds 2003 een sterk samenwerkingsverband met Handicap International (HI). Vanuit
deze samenwerking zijn zij in contact gekomen met ‘Hui Ling’ in Beijing (China).
Van 20 tot 29 oktober 2009 had Home Thaleia het genoegen om gastheer te zijn voor mevrouw
Theresa en mevrouw Cassie, twee medewerkers van Hui Ling, gedurende een tiendaags werkbezoek
aan Vlaanderen. Samen met vertegenwoordigers van Handicap International, het gemeentebestuur
van De Pinte, de bewoners en vertegenwoordigers van de beheerraad konden zij op 20 oktober
rekenen op een warm onthaal tijdens een formeel ontvangstmoment.
Mevrouw Theresa is grondlegger van het project Hui Ling uit Beijing. Hui Ling is een privéorganisatie
die zich inzet voor de begeleiding van meer dan 1 000 mensen met beperkte (mentale)
mogelijkheden verspreid over tal van locaties en projecten in en rond Beijing. Nu leggen zij nog
vooral de klemtoon op ‘gepaste dagopvang’, maar in de toekomst willen ze meer en meer werk
maken van aangepaste woningen en ‘tehuizen’. Uiteraard waren zij dus heel benieuwd om vast
te stellen hoe wij in Vlaanderen – Europa dit organiseren. Daarnaast zet Hui Ling zich – vanuit een
pionierssituatie! - ook heel uitdrukkelijk in voor het sensibiliseren van de overheid en het grote
publiek met betrekking tot het promoten van ‘sociaal werk’ in China. Gezien de specifieke situatie
in hun thuisland, allesbehalve een eenvoudige opdracht.
Hun tiendaags verblijf in De Pinte had wel wat voeten in de aarde. Naast het deelnemen aan zowat
alle huismomenten van Home Thaleia stonden nog vele andere activiteiten op het programma.
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Mevrouw Theresa en mevrouw Cassie waren danig onder de indruk van de manier waarop Home
Thaleia en andere voorzieningen/organisaties het mogelijk maken om bijvoorbeeld woonvormen uit
te werken waarin bewoners ‘met andere mogelijkheden’ zelf invulling geven aan hun dagdagelijks
leven.
We hoeven dus eigenlijk niet aan te geven dat het een warm maar emotioneel afscheid werd
waarbij mevrouw Theresa te kennen gaf heel veel vitamines ontvangen te hebben die hun prachtig
maar moeilijk werk in China een boost zullen geven.
En wij ... Wij dromen van en werken aan een verdere samenwerking met Hui Ling. Onze bewoners
staan nu al in verbinding met diverse cliënts (mail en chatten!), artikels voor de respectievelijke
huiskranten zullen worden uitgewisseld, informatie wordt gedeeld … Met andere woorden: dit
verhaal is zeker nog niet ten einde.
Marc Engels
Coördinator Admin/Mw Home Thaleia

Pleegouder(s) gezocht

voor tijdelijke opvang van een kind of jongere
Open Haard vzw, dienst voor pleegzorg, is op zoek naar mensen die tijdelijk willen zorgen voor een
kind of jongere in hun gezin.
Zie je het zitten om een kind een dag, enkele dagen tot maximum 4 maanden op te vangen? En
op het ogenblik dat het kind nergens anders terecht kan het een dak, een bed, een babbel en
aandacht te bieden? Dan ben je een crisisgezin.
Zie je het zitten om een kind zo lang als het nodig is op te voeden? Zo ja, dan ben je een pleeggezin
en bied je andermans kind een thuis om in op te groeien en geef je het kind zo meer kansen in zijn
leven.
Bent u geïnteresseerd? Meer informatie kan je vinden op onze website: www.open-haard.be.
Met je vragen kan je terecht bij Open Haard vzw, Beekstraat 33, 9031 Drongen, 09 216 82 22,
openhaard@skynet.be.

GEZOCHT!
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij open voor andere
opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum vier uur per week vrijmaken? Drie maal
‘Ja’?
Start dan met de vooropleiding van Tele-Onthaal! Ook na de vooropleiding zorgt Tele-Onthaal
voor blijvende ondersteuning en vorming.
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Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24 uur op 24open voor iedereen die in alle anonimiteit
wil praten. Door de telefoonlijn 106 loopt een gesprek over zorgen, … van de A van alcohol over
de R van relatie tot de Z van zelfdoding, en alles wat ertussen zit. Tele-Onthaal biedt ook anonieme
gesprekken aan via het internet (www.tele-onthaal.be).
“Het geeft een intense voldoening om een medemens in nood te kunnen helpen. Samen met de
maandelijkse vorming is het een persoonlijke verrijking!”,
getuigt een anonieme vrijwilliger.
Zin om mee te werken?
Bel 09 220 82 92 of e-mail naar oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.
Infoavond voor kandidaat-vrijwilligers: donderdag 14 januari 2010 van 20.00 tot 22.00 uur in
het Kapittelhuis, Lange Kruisstraat 4 in 9000 Gent. De vooropleiding start zaterdag 27 februari
2010.
Meer informatie over het rijke en zinvolle vrijwilligersengagement in Tele-Onthaal:
http://oost-vlaanderen.tele-onthaal.be
www.depinte.be

ocmw
Verpleegkundigen gezocht voor RVT Scheldevelde
Het Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde (Kasteellaan 41) is op
zoek naar verpleegkundigen.
In het RVT worden er dagelijks 59 bewoners verzorgd. Teamwerk is
hierbij van het allergrootste belang.
Ben je geduldig, ga je graag om met bejaarden en kan je goed in
team werken? Dan ben jij de geschikte persoon.
Wij bieden een goede verloning volgens barema, maaltijdcheques en
een gunstige verlofregeling.
Is deze uitdaging iets voor jou?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met Martine De Bouver, verantwoordelijke RVT, tel. 09 280 72 95 of Hilde Boelaert, OCMW-secretaris, tel. 09 280 72 93.

Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
Een verwarmingstoelage kunt u nog altijd aanvragen bij het OCMW van De Pinte.
Voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas
De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; de
gezinnen met een laag inkomen (< 14 887,95 euro verhoogd met 2 756,15 euro per persoon ten
laste) en de personen met schuldenoverlast kunnen een verwarmingstoelage genieten en moeten
hun toelage bij het OCMW aanvragen.
Er wordt geen rekening meer gehouden met de prijs van de brandstof, aan gelijk welk
tarief kunt u een aanvraag doen. Per huishouden en per kalenderjaar wordt er maximum 1 500
liter brandstof in aanmerking genomen, met een maximumtoelage van 210 euro.
Opgelet: De toelage moet binnen de 60 dagen na de levering aangevraagd worden.
Voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum, bulkpropaangas, elektriciteit en aardgas
Sinds 2009 moet de verwarmingstoelage voor gezinnen met een bescheiden inkomen (met een
jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden dat lager of gelijk aan 26 000 euro) en geen
sociaal tarief genieten, bij de dienst Energiekorting van de FOD Economie aangevraagd worden. De
jaarlijkse forfaitaire toelage bedraagt 105 euro.
U ontvangt uw aanvraagformulier samen met de jaarlijkse eindafrekening voor elektriciteit. U dient
het formulier binnen de 60 dagen op te sturen naar de dienst Energiekorting. U kunt deze toelage
nu ook elektronisch indienen via de website www.energiekorting.be. Het volstaat in te loggen met
uw e-ID, token of gebruikersnaam en uw bankrekeningnummer in te vullen. De aanvraag wordt
doorgestuurd naar de FOD Economie.
Is het niet duidelijk tot welke categorie u behoort of wilt u bijkomende inlichtingen, dan
kunt u contact opnemen met de Sociale dienst van het OCMW De Pinte.
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.

Oproep vrijwilligers-chauffeurs voor Minder Mobielen Centrale
| zie pagina 6
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politie
Resultaten politiecontroles juli-augustus 2009
• Snelheidscontroles
Datum
Plaats
		
4 september
Keistraat
11 september
Polderdreef
16 september
Grote steenweg
18 september
Polderdreef
23 september
Baron de Gieylaan
30 september
Langevelddreef
3 oktober
Polderdreef
6 oktober
Grote Steenweg
12 oktober
Langevelddreef
13 oktober
Langevelddreef
17 oktober
N60
21 oktober
Baron de Gieylaan
28 oktober
Baron de Gieylaan
30 oktober
Langevelddreef

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

Aantal
overtredingen
16% overtreders
16% overtreders
2% overtreders
1% overtreders
1,5% overtreders
3,2% overtreders
8 % overtreders
6 % overtreders
14 % overtreders
3 % overtreders
2 % overtreders
6 % overtreders
12 % overtreders
15 % overtreders

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
Gecontroleerde
		
bestuurders
			
31 juli - 20 - 21.45 u N60
19
23 oktober
N60
10

Aantal
positieve
ademtesten
1
2

Vacature informaticus en communicatiedeskundige
De politiezone Schelde-Leie is op zoek naar een informaticus en een communicatiedeskundige.
Voorwaarden: houder zijn van een diploma of getuigschrift bachelor (niveau B) en voor de informaticus van een diploma bachelor in de informatica of ICT.
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Wij bieden: een voltijdse tewerkstelling in een statutaire betrekking, een gratis hospitalisatieverzekering en minimum 32 dagen verlof.
Bijkomende inlichtingen en functiebeschrijving zijn te krijgen bij Kristine Vansteeland, Florastraat
19, in De Pinte, tel. 09 321 76 65 of kristine.vansteeland@pzschelde-leie.be.
De functiebeschrijving, het gewenste profiel en de voorwaarden zijn na te lezen op de website van
de politiezone (www.scheldeleie.be).

www.depinte.be

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 18 mei 2009
• De raad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaams Gewest en de gemeente
betreffende de verkeersbordendatabank.
• Goedkeuring van de jaarrekening 2008 en het bijhorende jaarverslag van de interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek.
• Rekening 2008 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn wordt gunstig geadviseerd.
• Kennisname gedeeltelijke schorsing rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
• Behandelen aanpassingen rechtpositieregeling gemeentepersoneel ten gevolge van geschorste
artikelen en aanpassingen met betrekking tot aanbevelingen.
• Goedkeuring algemene afspraken scholengemeenschap betreffende functiebeschrijving en evaluatie gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring van rekening, begroting en jaarverslag ZOVLA 2008.

Samenvatting van de gemeenteraad van 22 juni 2009
• Goedkeuring van het tracé betreffende de verkaveling Pont-Noord.
• Goedkeuring bestekken en ramingen renovatie squashlokalen OCP en voor de aanpassingen in
de cultuurzaal (trekken en elektriciteitsvoorzieningen podium).
• Vaststelling rooilijnplannen Veldstraat (aanleg fietspaden) en Nazarethstraat - Leeuwerikstraat.
• Principieel akkoord met renovatie/heropbouw van de berging op het kerkhof in Zevergem, met
als doel er een openbaar toilet te kunnen voorzien.
• Goedkeuring bestek heraanleg verharding voor de gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring verlenging overeenkomst met IVM.
• Goedkeuring aankoop van een kunstwerk voor Zevergem in het kader van het Leader-project.
• Kennisname evaluatie cultuur 2008 en actieplan cultuur 2009.
• Kennisname dienstjaarrekening OCMW 2008.
• Goedkeuring wijzigingen Gemeentebudget 2009.
• Definitieve toekenning van straatnamen in de verkaveling Matexi, Moerkensheide (1ste fase):
Moerkensheide, Elsboslaan, Bachtenboslaan, Toekomstlaan.
• Vaststelling arbeidsreglement gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring voor het aanstellen van een PWA-hulp voor het opvangen van het tekort aan personeel voor de slaapklas van de gemeentelijke basisschool.

Samenvatting van de gemeenteraad van 31 augustus 2009
• De raad verleent goedkeuring aan het bestek en de raming voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen het gemeentehuis en de verschillende buitendiensten (eerste fase). De kostenraming bedraagt 56 706,65 euro (btw inbegrepen).
• De raad beslist het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de functionele
cluster voorlopig te aanvaarden. Het openbaar onderzoek liep tot 15 november 2009.
• De raad beslist Pont-Noord in te richten als voorrangsweg vanaf het kruispunt met de Blijpoelstraat (inbegrepen) tot de grens met Zwijnaarde.
• Goedkeuring actualisatie gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 voor de planperiode 20092013.
• Goedkeuring bestek voor de aankoop van exploitatiemateriaal voor het gemeenschapscentrum
OCP (klank- en lichtmateriaal). De kostenraming bedraagt 4 985,20 euro (btw inbegrepen).
• Goedkeuring reglement voor toekenning van sporttrofeeën (laureaat van sportverdienste, voor
sportvrouw, -man, -ploeg of -vereniging van het jaar).
• Goedkeuring retributie voor het afleveren van fotokopieën (gratis tot 10 fotokopieën), adressenlijsten en gemeenteraadagenda’s aan derden. U kunt zich gratis abonneren op de elektronische
nieuwsbrief ‘Agenda gemeenteraad’ via www.depinte.be > Publicaties > Nieuwsbrieven.
• Wijziging personeelsbehoefteplan: De raad beslist in het organogram van de dienst vrije tijd
– dienst Buitenschoolse kinderopvang (BKO) de functie van een halftijdse coördinator KBO niveau
C1-C3 op te waarderen naar het niveau B1-B3.
• Goedkeuring gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
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• Goedkeuring van een nieuw schoolreglement en retributiereglement voor de gemeentelijke basisschool.
• Toekenning vier lestijden beleidsondersteuning aan de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2009-2010 voor het kleuteronderwijs.

Samenvatting van de gemeenteraad van 19 oktober 2009
• De raad verleent goedkeuring aan de voorstellen van Imewo om:
- leidingen ondergronds te brengen (laagspanning en openbare verlichting) voor een totaal bedrag van 35 766,61 euro (vrij van btw);
- nieuwe openbare verlichting te plaatsen voor een totaal bedrag van 15 968,43 euro (btw inbegrepen).
• Goedkeuring voorstel van Imewo voor het plaatsen van accentverlichting ter hoogte van de Vrije
Basisschool in de Baron de Gieylaan voor een totaal bedrag van 3 025,74 euro (btw inbegrepen)
en ter hoogte van de Vrije Basisschool in Zevergem Dorp voor een totaal bedrag van 3 025,74
euro (btw inbegrepen).
• Goedkeuring bestek, waarbij een beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt voor het Dorp van Zevergem en de landschappelijke visie ten zuiden van de kerk van Zevergem.
• Aanvaarding van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan, dat ter goedkeuring zal
voorgelegd worden aan de provinciegouverneur.
• Goedkeuring van het reglement dat de toegankelijkheid en het gebruik van het kasteelpark
Viteux bepaalt. | zie pagina 5
• Goedkeuring Lokaal Beleidsplan Kinderopvang 2009 – 2012.
• Goedkeuring wijzigingen gemeentebudget 2009.
• Intekening op de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding nv: inbreng in geld voor een
totaal bedrag van maximum 74 997,76 euro.

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.
Gecoro 2009-09-24:
• Advies sociaal woonbeleid De Pinte tegen 2020
• Advies ontwerp voor bescherming vatbaar lokaal erfgoed
Jeugdraad 2009-08-20:
• Evaluatie Roefeldag: vernieuwde initiatieven zijn welkom
Gecoro 2009-06-25:
• Advies voorontwerp RUP Functionele cluster
MINA-raad 2009-06-18:
• Actualisatie bouwverordening betreffende het rooien van bomen - voorstel van aanpassingen
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MINA-raad 2009-05-28:
• Advies masterplan (verkaveling) Van Speybroeck: voorzien van groenelementen, recreatie voor
kinderen, sociale woningen, aandacht voor duurza(a)m(e) waterverbruik / energievoorzieningen
• Actieprogramma afbouw gebruik bestrijdingsmiddelen
Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC) 2009-05-05:
• Advies oplijsting lokaal erfgoed (inventarisatie van de gebouwen, gronden, dorpszichten)
Jeugdraad 2009-04-23:
• Verkiezing nieuw bestuur Jeugdraad: geen voltallig bestuur verkozen wegens te weinig kandidaten, geïnteresseerden zijn welkom
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2009-04-22:
• Bespreking meldingen ontvangen door de gemeente
• De plaatsing van de beugels in de Spoorwegtunnel heeft een positief effect opgeleverd.
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 2009-03-11:
• Bespreken Jeugdboekenweek 2009
• Omschakeling naar Provinciaal Bibliotheek systeem (PBS)
• Activiteiten ZOVLA (strip-, senioren-, peuter- en poëzieproject, boekbaby’s)
www.depinte.be

meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be
of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
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 en 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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Zondag 3 januari 2010:
Nieuwjaarsreceptie
Gemeente De Pinte
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris en het
gemeentepersoneel bieden u hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2010!

en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 3 januari 2009 van 11 tot 13 uur
gemeenteplein (Baron de Gieylaan).
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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).
www.depinte.be

