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Carnavalsweekend in De Pinte met dropping, Combi 2 en meespeeltheater

| zie pag. 26

Ophaling huisvuilzak

De ophaalkalender voor 2011 zal verdeeld worden in de week van 10 januari. De eerste huisvuilophaling (restfractie) van het jaar zal plaatsvinden zoals gewoonlijk. De ophaaldata voor
januari vindt u op | zie pag. 8
Info over de ophaling van gft | zie pag. 10

Op de agenda
9/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achterzijde
27/1: Gedichtendag | zie pag. 18
25-27/2: Carnavalsweekend | zie pag. 26
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

Sluitingsdagen

Gemeentehuis en bureaus OCP
maandag 27 december 2010
dinsdag 28 december 2010
maandag 3 januari 2011 gesloten
vanaf 11 uur (geen avonddienst)
Bibliotheek | zie pag. 18
Containerpark | zie pag. 8 - 9
Opgelet: nieuwe openingsuren!

Sluitingsdagen Sociaal Huis 2011
maandag 25 april: paasmaandag
donderdag 2 juni: Hemelvaartsdag
maandag 13 juni: pinkstermaandag
maandag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 21 juli: Nationale Feestdag
maandag 15 augustus: O.L.V.-tenhemelopneming
dinsdag 1 november: Allerheiligen
woensdag 2 november: Allerzielen
vrijdag 11 november: Wapenstilstand
maandag 26 december: tweede kerstdag

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
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agenda

2011

januari-februari

januari
di. 4/1

vr. 7/1

van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Melsen (2e reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 8/1

om 9 uur - De Pinte - E 1 / boom
Ophaling kerstbomen
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 8/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Knutselnamiddag voor
kinderen en kleuters van
2,5 tot 7 jaar
Gezinsbond De Pinte
Griet Milh: 09 282 04 86

za. 8/1

za. 8/1

za. 8/1
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zo. 9/1

zo. 9/1

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
om 18 uur - scoutslokaal DE
HAVIK , Sportwegel 7 - gratis
Nieuwjaarsreceptie
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57
om 18.30 uur - Moerkensheide
- gratis
Kerstboomverbranding met
fakkeltocht | zie pag. 17
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
van 11 tot 13 uur - Dorp,
Zevergem - gratis
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achterzijde
Gemeente De Pinte: 09 280 80 80
om 13 uur - carpoolparking
Merelbeke – kostendelend rijden
Kiekendieventocht
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

di. 11/1

om 20 uur - Brasserie ’t Vosken,
Sint-Baafsplein 19 / Gent
Infoavond voor kandidaatvrijwilligers | zie pag. 32
Tele-onthaal: 09 220 82 92
www.tele-onthaal.be

di. 11/1

van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42

di. 11/1

vr. 14/1

za. 15/1

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Anders
denken over multiculturaliteit
door Joan Leeflang
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
om 15 uur - De Veldblomme
- gratis
Latino Festival | zie pag. 16-17
Art @ De Pinte
irene.demeurechy@skynet.be

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

vr. 21/1

om 20 uur - NEC Het Waterrijk,
Verlorenbroodstraat 106A /
Merelbeke - gratis
Nieuwjaarsreceptie met algemene vergadering
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 22/1

De Pinte
Mazoutactie voor alle inwoners
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 23/1

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportdreef) - kostendelend
rijden
Oostkusttocht
Natuurpunt Boven-Schelde (i.s.m.
Natuur.Gent)
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 23/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem /
VBS - gratis
Heilige Mis met nadien receptie | zie pag. 14
ACV en CM DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

di. 25/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Lichtroze oortjes’
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 25/1

om 20 uur - raadzaal
Lezing en bespreking ‘De open
brief van Hans Kung a/d bisschopen’, moderator: Roger
Vandenberghe
Werkgroep Geloofsgespekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

zo. 16/1

zo. 16/1

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Massemen (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 21/1

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Lotenhulle (2e
reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 21/1

om 10 uur - raadzaal - E 5 / E 3 /
gratis
Toast literair. De regenboog
van Vlaamse dialecten.
| zie pag. 15
Davidsfonds DP-Z
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30

wo. 26/1 om 19.30 uur - De Veldblomme
Crea: Tunisch haakwerk
KVLV Zevergem
Marianne Marianne: 09 222 42 48
do. 27/1


do. 27/1

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

van 16 tot 19 uur
Gedichtendag ‘Nacht’
| zie pag. 18
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32
om 19.30 uur - feestzaal ’t Boldershof - E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: lenteschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

do. 27/1

om 20 uur - ’t Gildenhuis SintDenijs-Westrem - gratis (leden) /
E3
‘Kongo na 50 jaar onafhankelijkheid’ door Peter Verlinden,
journalist VRT
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr. 4/2

vr. 4/2
vr. 28/1

vr. 28/1

vr. 28/1

om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
(t.e.m. 30/1) om 18 uur scoutslokaal DE HAVIK , Sportwegel 7 - ca. E 70 (2 overnachtingen in bivakhuis + maaltijden)
Winterweekend te Mormont
(eigen vervoer, inschrijven vóór
15/1, voorschot E 25)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 5/2

za. 5/2

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Nokere/Kruishoutem (2e reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 5/2

zo. 30/1

zo. 30/1

zo. 30/1

om 9.30 uur - ’t Gildenhuis
Algemene vergadering / onthaal nieuwe leden
WTC De Pintse Veloridders:
09 282 68 84
om 11 uur - raadzaal
Nieuwjaarsreceptie met gastspreker
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 6/2

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Heusden (1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 6/2

februari
di. 1/2

wo. 2/2

vr. 4/2

om 14 uur - raadzaal gemeentehuis
Voordracht ‘Politieke Actualiteit’ door prof. Rik Torfs
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30
odette.pieters@skynet.be
(9 en 16/2) om 20 uur - raadzaal
-E5/E3/E2
Misdaad-rechtspraak-wetenschap | zie pag. 15
Davidsfonds DP-Z
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Huise/Ouwegem
(2e reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

om 20 uur - CC ’t Groenedal,
Brandegems Ham 2 / Merelbeke
- E 3 (leden) / E 5
Powerpointpresentatie over
IJsland door Hugo De Bruycker
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

wo. 9/2

om 19.30 uur - De Veldblomme
Crea: Tunisch haakwerk
KVLV Zevergem
Marianne Marianne:
09 222 42 48

vr. 11/2

om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

za. 12/2

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

om 20 uur - OCP - E 12 / E 10 /
E8
Trio Lágrima, Portugese Fadomuziek | zie pag. 16
Davidsfonds DP-Z
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30

zo. 13/2

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

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

zo. 13/2

om 19.30 uur - refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos - E 15
Kaas- en Wijnavond
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Wim Goeteyn: 09 281 16 99

om 10.30 uur - Dorp
Startvergadering ‘Eeuwige
passie’, verrassende voorstelling v/h jaarprogramma
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

zo. 13/2

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Serskamp/
Schellebelle (1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 15/2

(e.a.) van 14 tot 16 uur - OCP E 59 / E 53 (leden)
Cursus ‘Rome. Ontstaan, bloei
en ondergang van een wereldrijk’ | zie pag. 16
Universiteit VrijeTijd Davidsfonds
Gentiel Vanommeslaeghe
09 282 47 00

(11/2, 18/2 en 25/2) om 20 uur
- Bondslokaal - E 62 / E 70
Wijnen leren proeven
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - E 15
(leden) / E 20
Zeeland: busreis
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
vanaf 11.30 uur - refter Gemeenschapsschool, Kasteellaan - E 16,
tot 12 j.: E 8
27ste Eetfestijn JV De Pinte
| zie pag. 15
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

ma. 7/2

om 10 uur - Tennisclub, Polderbos
3 - E 75
Start cursus ‘Start to tennis’
voor senioren | zie pag. 24
TSDP: 0496 08 54 18

di. 8/2

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: traktaties
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

di. 8/2

om 20 uur - Begonia,
Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Huidkanker; schaduwzijde van de zon
door prof. Linda Temmerman
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 16/2 om 20 uur – studioM, Molenweg
10 / Melle - gratis
Info-avond over alternatieve
energieleveranciers
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
vr. 18/2

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Poesele (2e reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 22/2

om 20 uur - ’t Gildenhuis SintDenijs-Westrem - gratis (leden) /
E3
‘Achter de schermen van de
Cel Vermiste Personen’ door
Alain Remue, commissaris
gerechtelijke politie
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
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wo. 23/2 (2/3, 16/3, 6/4, ev. 20/4) om
19.30 uur - De Veldblomme /
Zevergem - E 20 / E 45 (niet-leden, incl. lidgeld)
Nieuwe cursusreeks over kruiden door herborist Maurice
Godefredi (inschrijven door
overschrijving op
001-0582282-67 met vermelding ‘kruidencursus’)
Velt Scheldevallei
Christine Deboel: 09 385 60 03
vr. 25/2

vr. 25/2

om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
om 18.30 uur - OCP - E 3
Carnavalsweekend: dropping
| zie pag. 26
Jeugddienst en Jeugdraad DP-Z:
09 280 98 43

vr. 25/2

(tot 27/2) verdere info via Guy
Huylebroeck
Kraanvogelweekend Lac de
Der
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 27/2

van 14.30 tot 16 uur Cultuurzaal OCP - E 2,5
Carnavalsweekend: meespeeltheater | zie pag. 26
Jeugddienst en Jeugdraad DP-Z:
09 280 98 43

za. 26/2

vanaf 20.30 uur - Jeugdhuis
Impuls - E 2
Carnavalsweekend: Combi 2
| zie pag. 26
Jeugddienst en Jeugdraad DP-Z:
09 280 98 43

zo. 27/2

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Bottelare (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 26/2

- refter gemeenteschool, Polderbos - Mossels: E 16 / E 8 (6-12 j.)
- Halve kip: E 12 / E 6 (6-12 j.) /
gratis (0-5 jr) - Vegetarische spaghetti: E 12
3de mosselfeest
Harmonieorkest De Pinte
www.harmonieorkest.be
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

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

leven & wonen
Bestrijding gladheid
De bestrijding van sneeuw en ijzel in de gemeente De Pinte gebeurt met strooizout door onze technische diensten en volgens een bepaald schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer, scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten
Dit betekent dat volgende straten deels of volledig worden gestrooid:
Baron de Gieylaan, Bommelstraat, Breughellaan, Den Beer, Deurlestraat, Florastraat, Groenstraat,
Grote Steenweg, Heirweg, Kasteellaan, Keistraat, Klossestraat, Koning Albertlaan, ’t Kruisken,
Langevelddreef, Leeuwerikstraat, Nazarethstraat, Nieuwstraat, Pintestraat, Polderbos, Polderdreef,
Pont-Noord, Stationsstraat, Veldstraat, Vredestraat en Zevergem Dorp.
Het principe is dat andere straten niet worden gestrooid, omdat dit ook geen zin heeft bij een gebrek aan voldoende verkeer om het zout met sneeuw/ijs te laten versmelten.
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Omdat dit ook het geval is op fietspaden worden deze, bij sneeuwval, machinaal vrijgemaakt met
een veegwagen. Fietspaden ijsvrij maken is in deze omstandigheden echter niet mogelijk.
Er wordt geen zout meegegeven aan inwoners.

Verwarmingstoelage
Ieder jaar kent het OCMW een verwarmingstoelage toe voor de
aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. U kunt een toelage ontvangen voor leveringen het hele
jaar door (de aanvraag moet wel altijd binnen de 60 dagen na de
levering te gebeuren).
De verwarmingstoelage kan aangevraagd worden wanneer u of
een lid van uw gezin recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (+ inkomensgrens*), door gezinnen met een laag
inkomen* en personen met een schuldenoverlast.

* Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden dient lager te zijn dan of gelijk aan 15
364,99 euro, verhoogd met 2 844,47 euro per persoon ten laste
Voor meer inlichtingen en aanvragen kunt u terecht bij het Sociaal Huis, Pintestraat 69, 9840 De
Pinte, tel. 09 280 93 03 e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be.
Elke weekdag tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.
Voor meer inlichtingen kunt u ook terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of op www.verwarmingsfonds.be.

Is uw verwarmingsinstallatie klaar voor de winter?
Sinds 1 juni 2010 gelden er in Vlaanderen nieuwe regels voor
het onderhoud en nazicht van alle centrale stookinstallaties
met een vermogen vanaf 20 kW, dus voor de centrale verwarming van zowat elke woning of appartement. We zetten ze
nog even op een rijtje.
Wat moet u doen?
• Een verwarmingstoestel op gas moet om de twee jaar een
onderhoud krijgen.
• Hebt u een toestel op stookolie of op vaste brandstof, dan is
een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. Voor vaste brandstof geldt dit zelfs voor elk toestel ongeacht het vermogen.
• Het onderhoud bestaat uit een controle van de verbranding
en een reiniging van het toestel en de schouw.
• U ontvangt na het onderhoud een verbrandingsattest en
een reinigingsattest. Als uw installatie goed en veilig werkt
wordt dit vermeld op het attest.
• Zijn er zaken niet in orde, dan hebt u drie maanden de tijd om de nodige herstellingen of aanpassingen door te voeren en het toestel en de schouw opnieuw te laten controleren.
• Als u huurder bent, moet u dit onderhoud zelf laten uitvoeren. U bezorgt dan een kopie van beide
attesten aan de eigenaar.
Welke voordelen haalt u uit het onderhoud?
• U vermindert het risico op CO-vergiftiging. Een toestel met een slechte verbranding of een slecht
werkende schouw kan aanleiding geven tot een hoge CO-concentratie. Lees ook het artikel
‘Geen stille moordenaar in jouw huis’ op pagina x.
• U vermindert het risico op schouwbrand: in een slecht werkende schouw kan brand ontstaan.
• U verlaagt uw energiefactuur: een toestel dat niet goed werkt, heeft meer brandstof nodig om
warmte op te wekken.
• U vermijdt grote herstellingskosten: een slecht onderhouden toestel moet sneller hersteld of
vervangen worden.
• U draagt uw steentje bij aan een beter leefmilieu: een goed werkend verwarmingstoestel stoot
minder schadelijke stoffen uit.
Wat als uw verwarmingstoestel ouder is dan vijftien jaar?
• Elke toestel ouder dan vijftien jaar moet eenmalig een verwarmingsaudit ondergaan binnen de
twee jaar nadat het toestel vijftien jaar oud is geworden. Dit is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar. Deze audit is een grondig nazicht van de werking en de energieprestatie van de volledige verwarmingsinstallatie.
• U krijgt een verwarmingsauditrapport met advies over de mogelijke energiebesparing. U moet dit
rapport bewaren zolang het toestel in gebruik is.
• Als uw verwarmingstoestel al werd onderzocht door een energiedeskundige in het kader van een
energieaudit van uw woning nadat het toestel dertien jaar oud werd, is een bijkomende verwarmingsaudit niet meer verplicht.
Wat bij een nieuw verwarmingstoestel?
• Elke nieuwe stookinstallatie moet gekeurd worden vóór de eerste ingebruikneming. Dit is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze keuring bestaat uit een nazicht van de goede, veilige
en milieuvriendelijke werking van de installatie.
• U ontvangt een keuringsrapport dat u bij het toestel moet bewaren.
• Als het keuringsrapport negatief is, dan hebt u drie maanden de tijd om de nodige aanpassingen
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door te voeren en het toestel opnieuw te laten keuren.
Bij wie kunt u terecht voor het onderhoud, de keuring of de verwarmingsaudit?
• Voor toestellen op gas en stookolie bij een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof.
U vindt de lijst van erkende technici op www.centraleverwarming.lne.be.
• Voor toestellen op vaste brandstof bij een geschoolde vakman of erkende technicus voor de onderhoudsbeurt en eerste keuring.
• Bij een erkende technicus verwarmingsaudit voor een verwarmingsaudit.
Zijn er fiscale voordelen?
• U kunt 40 % van het factuurbedrag voor het onderhoud van de centrale verwarminginstallatie
fiscaal aftrekken (fiscale aftrek energiebesparende investeringen in bestaande woningen). Vraag
aan de erkende technicus het nodige attest voor uw belastingsaangifte.

Zchakel – overlegplatform Zevergem
pas opgericht
voor en door Zevergem
in samenwerking met het gemeentebestuur van De Pinte-Zevergem
Zchakel, wat?
Een overlegplatform van en voor Zevergem
• waar individuele inwoners terecht kunnen met hun vragen, voorstellen, zorgen, waarden …
• dat bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van verenigingen en/of wijken van Zevergem;
• waar standpunten, denkwerk en visies worden samengebracht;
• dat overlegt met het gemeentebestuur;
• waarvan een verslag van elk overleg (bijvoorbeeld jaarlijks) wordt gepubliceerd langs diverse kanalen (parochieblad, site van verenigingen, gemeentelijke kanalen ... )
Zchakel, wie?
Uit de werkgroep ‘Gedicht’ (zie Weldendreef) en de werkgroep ‘769 - Beeld van ons dorp
Zevergem’ (zie de drie vogels aan de kerk van Zevergem) is ‘Zchakel – overlegplatform Zevergem’
ontstaan.
Een groep vrijwilligers vanuit de verschillende wijken van Zevergem heeft de koppen bij elkaar gestoken, namelijk Piet Bogaert, Tony Carrette, Jeanine Den Dooven, Lucas De Vocht, Bart De Witte,
Dirk Steyaert, Guido Vanpoucke, Daniel Vanrysselberghe en Frans Wuytack.
Zchakel, hoe?
NAJAAR 2010: via een Zchakel-bevraging willen we graag van jullie horen wat je belangrijk vindt
voor Zevergem. Resultaat van de bevraging is een nota die kan dienen als gids voor de toekomst.
JAARLIJKS: willen we een nota naar voor brengen, volgens de wensen van Zevergem.
Op die manier willen wij elke inwoner van Zevergem inspraak geven. Zo kunnen we ook de leden
van de verschillende ‘raden’ in De Pinte informeren over wat Zevergem belangrijk vindt.
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En jij?
Maak je lid van het ‘Zchakel – overlegplatform Zevergem’ en we houden je op de hoogte.
Wil je actief meewerken? Nog beter! Schrijf je in via een e-mail naar Zchakel@hotmail.com.
Je hoort nog van ons, en Zchakel van u?
Uw ‘Zchakel – overlegplatform Zevergem’
Het Wijngaardeke 25, 9840 Zevergem
tel. 0478 75 00 26, e-mail: Zchakel@hotmail.com
Financiële steun kan via bankrekeningnummer 891-0142273-81.
Wedstrijd: Ontwerpen van logo ‘Zchakel’!
Doe mee. Ontwerp een logo voor ‘Zchakel – overlegplatform Zevergem’.
Inzendingen tegen 1 oktober 2011 via e-mail aan Zchakel@hotmail.com of afgeven bij
Het Wijngaardeke 25, Zevergem.

www.depinte.be

Dringend gezocht: onthaalouders
Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele
uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over jouw werkritme en dagindeling te
beslissen. Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt werken. Je wilt
graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die
met andere kinderen te delen. Kan jij je terugvinden in dit profiel en woon je in
de regio De Pinte - Zevergem - Sint-Martens-Latem? Neem dan snel contact op met de dienstverantwoordelijken.
Enkele elementen zijn van belang:
• Over diploma’s hoef je niet te beschikken. Je volgt een startcursus (gratis aangeboden) en bent
bereid geregeld vormingen te volgen aangeboden door de dienst.
• Je bent achttien jaar of ouder.
• Als je opvang in je eigen woning inricht, dan is het wel nodig dat je huis kindvriendelijk en veilig
is.
• De gezondheid, de veiligheid en het geluk van je opvangkindjes zijn voor jou prioriteit nummer
één.
• Je geeft de kinderen een tweede thuis, je stimuleert hen in hun ontwikkeling en onderneemt
samen leuke dingen.
• Je zorgt voor een gezonde voeding.
• Ten slotte vind je het fijn om samen te werken met de dienst en met de ouders.
Onthaalouder worden, waarom je niet tot morgen wacht
• Maandelijks krijg je een belastingvrije onkostenvergoeding per dag per kind.
• Je bent in orde met de sociale zekerheid. Uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, bouwt pensioenrechten op. Eveneens als kinderen buiten je wil afwezig zijn, krijg je een opvanguitkering.
• Je bent verzekerd voor het geval er iets fout zou lopen.
• De dienst organiseert opleidingen zoals EHBO, kinderreanimatie ...
• Je staat er niet alleen voor, als er problemen zijn kan je terecht bij de dienst.
• Je krijgt als beginnende onthaalouder een startpremie.
Ondersteuning van de dienst voor onthaalouders
• Individuele begeleiding via huisbezoeken.
• Vervanging wanneer je ziek bent of tijdens verlof.
• Administratieve en financiële ondersteuning.
• De dienst voorziet materiaal in bruikleen zoals bedjes, parken, relaxen en eetstoelen.
Dienstverantwoordelijken: Leen Desmet en Karolien Claes
Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 282 23 03
e-mail: leen.desmet@ocmwdepinte.be of karolien.claes@ocmwdepinte.be
Meer info op de website www.ikwordonthaalouder.be.

Bezoek aan huis door TMVW

Hoe TMVW-medewerkers herkennen?
Het integraal waterbedrijf TMVW staat in voor de verdeling
van drinkwater en de zuivering van het geleverde water.
In principe is het geleverde drinkwater 24 uur op 24 probleemloos beschikbaar. Slechts in bepaalde
omstandigheden komt het voor dat een TMVW-medewerker persoonlijk bij u langskomt.
Om te vermijden dat potentiële dieven en/of handige verkopers zich onrechtmatig toegang verlenen tot uw woning door zich voor te doen als TMVW-medewerker, geven wij u graag enkele tips.
Wat doet TMVW?
Meteropname
TMVW nodigt u jaarlijks uit om uw meterstand door te geven. Uitzonderlijk komen onze medewerkers persoonlijk bij u langs om uw meterstand te registreren – in het andere geval vragen wij u per
brief om uw meterstand door te geven. Bent u afwezig op het moment dat wij langskomen, dan
vindt u nadien een opnamekaartje in uw bus en kan u zelf via internet (klantendiensten@tmvw.be),
via Aquafoon (078 35 35 99) of per post uw meterstand aan ons doorgeven.
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Staalname
Elk jaar nemen wij ongeveer 2 000 willekeurige stalen bij onze klanten thuis om na te gaan of het
door ons geleverde drinkwater van onberispelijke kwaliteit is. Het kan dus zijn dat vroeg of laat
iemand van onze staalnemers bij u aanbelt om het drinkwater te controleren. Uw medewerking
hierbij is voor ons goud waard.
Opgelet:
• Onze mensen komen enkel overdag (op weekdagen en zaterdag) bij u langs, vanaf ten vroegste
7.30 uur tot ten laatste 20.00 uur.
• U kunt onze medewerkers duidelijk herkennen:
- Ze zijn herkenbaar aan hun bedrijfskledij en eventueel
hun bedrijfswagen. Een meteropnemer heeft bovendien
een terminal of handpc bij zich. Onze meteropnemers en
staalnemers dragen altijd een badge, waarmee ze zich
kunnen identificeren.
- Op de bedrijfswagens is het TMVW logo of (voor de meteropnemers) het MeDis logo altijd zichtbaar.
Wat doet TMVW niet?
Onze medewerkers vragen noch ontvangen geld.
Onze medewerkers komen niet bij u langs om de hardheid van het water te controleren. In dergelijke gevallen gaat het meestal om vertegenwoordigers van firma’s die op deze manier iets proberen
te verkopen.
Twijfelt u? Contacteer ons
Twijfelt u of het wel degelijk een medewerker van TMVW is die bij u aan de deur staat, dan kunt u
ons altijd contacteren om de identiteit van uw bezoeker na te gaan. Het algemeen waternummer
van AquaFoon (078 35 35 99) is elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag
van 9.00 tot 13.00 uur.

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Ophaalkalender 2011
De ophaalkalender 2011 zal verdeeld worden door de sociale werkplaats Dienamo vzw in de week
van 10 januari 2011. Hieronder geven we u de ophalingen voor de maand januari.
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Ophaalronde woensdag:
- Het huisvuil (restfractie) wordt opgehaald op 5, 12, 19 en 26 januari 2011.
- PMD en Papier en karton worden opgehaald op 12 en 26 januari 2011.
Ophaalronde donderdag:
- Het huisvuil (restfractie) wordt opgehaald op 6, 13, 20 en 27 januari 2011.
- PMD en Papier en karton worden opgehaald op 13 en 27 januari 2011.
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op maandag 3 januari. Opgelet: nieuwe openingsuren | zie pag. 9.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
www.depinte.be

Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
Demonstraties composteren
Op zaterdag 26 maart en zaterdag 18 juni 2011 van 14 tot 17
uur op de demoplaats aan het containerpark.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot
16.30 uur). Meer info op www.ateljee.info.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2011 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone
afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
De papieren versie van de ophaalkalender 2011 zal in de week van 10 januari 2011 bedeeld worden (zie hoger). Indien u geen kalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar krijgen bij de
milieudienst.

Wijziging openingsuren containerpark
Vanaf 1 januari 2011 veranderen de openingsuren van het containerpark.
De nieuwe uren zijn:
maandag:
dinsdag:
woensdag: 	
donderdag:
vrijdag: 		
zaterdag:  	

----         	
9 - 12 uur  	
----         	
----    		
----        
9 - 12 uur   	

13 - 17 uur (zomeruur: 13 - 18 uur)
13 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur (zomeruur: 13 - 18 uur)
---13 - 17 uur

Het containerpark is voortaan, tijdens de zomeruurregeling (voor 2011: van 25 maart tot 28 oktober), twee avonden in de week langer open en elke weekdag een uur langer.
Aanmelden moet nog altijd een kwartier vóór sluitingstijd!
De laatste bezoeker kan binnen om 16.44 uur.
Betaling is enkel mogelijk via overschrijving
Vanaf 1 januari 2011 via Europese overschrijving:
IBAN BE42 0960 1787 0754
BIC     GKCC BE BB
Particulieren: met als mededeling uw rijksregisternummer of het nummer van de
toegangskaart (voorlopige kaarten).
Het bedrag is door u vrij te kiezen. Een gezin dat
gemiddeld tien maal per jaar naar het containerpark gaat, betaalt acht euro. Het saldo dat niet
wordt opgebruikt, wordt overgedragen naar het
volgende jaar.
Handelaars: die regelmatig gebruik maken van het betalende gedeelte, kiezen zelf het te storten
bedrag. Gelieve er rekening mee te houden dat er per bezoek een vast bedrag van twintig euro
betaald moet worden.
Mededeling overschrijving: nummer toegangskaart: ‘210 ...’
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Wat als winterweer de huis-aan-huisophaling van afval verstoort?
Iedereen herinnert zich nog de voorbije winterperiode, met hevige
sneeuwval en gevaarlijk gladde wegen die hebben geleid tot aanzienlijke verkeersellende. Dit winterweer verstoorde ook de ophaling van
het afval.
We hopen dat de komende winter zich milder aanbiedt. Maar, mocht
het dan toch sneeuwen of ijzelen, dan houdt u best rekening met volgende afspraken:
• De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten van de gemeente te bedienen.
Deze straten zijn immers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
• Nadien gaan de ophaaldiensten in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de
gemeente. Men gaat dus steeds verder van het centrum weg, wat tot gevolg heeft dat buitenwijken en landelijke gebieden pas later worden bediend. Dit kan tot gevolg hebben dat het normale
ophaaluur niet gerespecteerd wordt. Tijdig het afval buitenplaatsen (zeker in het centrum van de
gemeente) is dus aangewezen.
• De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Dit verklaart waarom in sommige
straten géén huishoudelijk afval wordt opgehaald, ook al gebeurt dit in andere straten wél.
• Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen
inhaalrondes voorzien. Het ophaalschema ligt dag-in-dag-uit vast en het is niet evident om extra materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij wintergladheid zou zelfs tot een ongewenst
‘domino-effect’ aanleiding kunnen geven waardoor het hele ophaalschema in de knoop komt te
liggen, juist omdat de achterstand op het ophaalschema zich overal op eenzelfde tijdstip voordoet.
De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen
realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers.
Ook u kunt een steentje bijdragen tot het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer door het
afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden. Maar u kunt de ophaler nog méér helpen
door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers (en ook postbedelers) zullen u hier dankbaar voor zijn!
Sneeuwvrij maken van voetpaden
Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn inwoners verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te
maken. Enkele tips:
• Gebruik een borstel en een sneeuwschep.
• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi dan enkel waar het nodig is.
• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
• Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (dus niet in bermen of grachten).

Vanaf 2011 ophaling van gft in onze gemeente!
10

Dit najaar vernam u dat vanaf 2011 in onze gemeente
het gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) afzonderlijk
opgehaald zal worden met gft-containers. U ontving
een folder, er werd een informatieavond georganiseerd en u kreeg een brief met de vraag of u
een gft-container wenst aan te schaffen.
De ophaling van het gft-afval zal starten in
maart
Vanaf de maand maart wordt het gft-afval om de
veertien dagen opgehaald. Belangrijk is dat vanaf dan
ook de restafvalzak slechts om de twee weken wordt
opgehaald. Maar, gedurende de maanden januari en februari kunt u nog wekelijks de restafvalzak aanbieden.
Voor de juiste startdatum van het gft-project raden we u
aan de ophaalkalender te raadplegen, zodat u in maart de juiste
recipiënt (zak of container) op de juiste ophaaldag buitenzet.
Voor de goede orde: de gft-container zal telkens worden opgehaald op de ophaaldag waarop de
www.depinte.be

PMD-zak en het papier en karton worden ingezameld. De andere weken moet u enkel de restafvalzak buitenplaatsen. De eerste gft-ophalingen gebeuren op 9 maart 2011 (ophaalronde woensdag)
en 10 maart (ophaalronde donderdag).
We herinneren u er aan dat er géén verplichting is om een gft-container aan te schaffen.
Wie thuiscomposteert heeft wellicht géén gft-container nodig. Toch kan een gft-container handig
zijn voor het geval er sporadisch een grote hoeveelheid gft-afval is dat niet in het compostvat of op
de composthoop kan.
Houd er rekening mee dat eens de gft-ophaling wordt ingevoerd, de restafvalzak slechts om de
twee weken zal worden opgehaald.
Wie toch een container wenst, heeft de keuze.
Er is een kleine gft-container van 40 liter. Ideaal voor alleenstaanden, kleine gezinnen of gezinnen
met weinig gft-afval. Deze container is ongeveer 50 cm hoog, 50 cm breed en 35 cm diep. Er kan
ongeveer 10 kg gft-afval in.
Voor een doorsnee gezin volstaat de gft-rolcontainer van 120 liter. Deze container is ongeveer 95
cm hoog, 50 cm breed en 55 cm diep, goed voor ongeveer 30 kg gft-afval.
We herinneren u aan de voordelen van het gebruik van de gft-container
• De containers staan op wieltjes en zijn dus gemakkelijk hanteerbaar
• De container lekt niet
• Indien de container goed afgesloten is, dan is er helemaal geen geur waar te nemen
• Nieuwsgierige katten, honden of vogels kunnen de container niet openkrabben
• Een goed gesloten container trekt geen ongedierte aan
• De container is sterk en scheurt niet
• De container kan gemakkelijk uitgespoeld worden
• De container is bestand tegen alle weersomstandigheden
Hoe betalen voor het meegeven van de gft-container?
Net zoals voor het restafval wordt betaald door de aankoop van een restafvalzak, wordt voor de
ophaling van het gft-afval betaald door de aankoop van een gft-sticker. Per ophaling moet één
sticker rond het handvat van de container worden gekleefd.
Een sticker voor een 120 liter container kost 1,25 euro per stuk; voor een sticker bestemd voor
een 40 liter container betaalt u 0,50 euro per stuk. Deze kunnen vanaf 2011 aangekocht worden
bij dezelfde verkooppunten waar de restafvalzakken verkocht worden.
•
•
•
•
•
•

Slagerij André Haerinck, Pintestraat 85
Slagerij Joël, Dorp 9
GB Contact, Aan den Bocht 22
AVEVE Thienpont, Klossestraat 55
Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23
Voeding Poldergoed, ’t Kindt Nadine, Europaplein 1

Bij de levering van de gft-container krijgt u van ons vijf stickers én een gft-keukenemmertje
gratis!
Meer uitleg nodig over het gft-project?
In februari ontvangt u een speciaal IVMMagazine rond de gft-inzameling. Daarin staat alle informatie over wat wel en niet in de container mag, het hoe en waarom … Zie ook www.depinte.be.
IVM heeft ook een speciale gratis infolijn (0800 13 580), waarop u met alle vragen over de gft-ophaling terecht kan. Vanaf december is deze infolijn operationeel.
Uiteraard kunt u ook altijd met vragen terecht bij de duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 280 80 98.
Uitleg nodig over thuiscomposteren?
U bent niet verplicht een gft-container aan te schaffen. Wie thuiscomposteert en/of kippen heeft,
kan wellicht zonder gft-container.
Gemeente De Pinte stimuleert al heel lang het thuiscomposteren en wordt hiervoor bijgestaan
door Compostmeesters. Deze Compostmeesters staan hun medeburgers graag met raad en daad
bij om het thuiscomposteren in optimale omstandigheden te laten verlopen. U krijgt van hen gratis
advies.
Interesse in meer uitleg over thuiscomposteren? Of interesse om een compostvat of -bak aan te
kopen? Contacteer de milieudienst, tel. 09 280 80 24.
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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
in ons dicht bevolkte Vlaanderen. Daar schuilt
het grote gevaar, want dat is een hachelijke gebeurtenis waarbij velen het leven laten onder de
wielen van voorbijrijdend verkeer.
Deze problematiek doet zich ook voor in De
Pinte aan de achterzijde van het OCMW-domein Scheldevelde, waar padden naar de vijver
trekken. De gemeente organiseert opnieuw een
overzetactie om deze diertjes te helpen de weg over te steken. Dit gebeurt door schermen langsheen een gedeelte van de Scheldeveldestraat te plaatsen. Wanneer de padden het scherm bereiken,
kruipen ze erlangs op zoek naar een opening. Zo tuimelen ze in de emmers die op regelmatige
afstanden van elkaar in de grond zijn ingegraven. De opgevangen dieren worden vervolgens naar
de overzijde van de weg gedragen en daar losgelaten.
Aan wandelaars/passanten vragen we om niet op eigen houtje padden over te zetten,
want:
• dan is het niet mogelijk een correct overzicht op te maken van het aantal overgezette padden;
• er wordt gewerkt werd met vrijwilligers; als de padden al overgezet zijn, heeft de vrijwilliger bij
aankomst niets meer te doen en dit kan demotiverend werken.

cultuur & vrije tijd
Oorkonde voor de restauratie van Kasteel Viteux
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Op 13 oktober 2010 werd aan Gemeente De Pinte een oorkonde uitgereikt voor de geslaagde renovatie van Kasteel
Viteux. Dit tweejaarlijkse initiatief gaat uit van Heemkunste
Oost-Vlaanderen vzw, die op deze manier de zorg voor uitzonderlijk onroerend erfgoed in de kijker wil zetten én de
zorgdragers een hart onder de riem wil steken. De kandidatuur van Kasteel Viteux werd ingediend door Heemkring
Scheldeveld. Dit prachtige kasteel viel samen met 50 andere
opmerkelijke renovaties in de prijzen.

Gezocht: geïnteresseerden voor de erfgoedraad
Erfgoed is hot. Steeds meer wordt erfgoed in de kijker gezet, onder andere dankzij Erfgoeddag en
Open Monumentendag. Gelukkig maar… Want erfgoed is belangrijk, ook op lokaal niveau.
Het zijn de verhalen die de geschiedenis van je gemeente vertellen, de gebouwen die het dorp een
unieke uitstraling geven, de volkse liederen die elke inwoner kan (of zou moeten kunnen) meezingen, het recept voor een streekgebonden lekkernij, enzovoort.
In het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is een belangrijke doelstelling de bewaring en ontsluiting
van het lokale erfgoed. Om hier degelijk werk van te maken, willen het gemeentebestuur en de
Cultuurraad overgaan tot de oprichting van een erfgoedraad. Hiervoor is het gemeentebestuur
op zoek naar geïnteresseerden en deskundigen, die samen met vertegenwoordigers van de Cultuurraad en Gecoro advies geven over een degelijk erfgoedbeleid, in de eerste plaats betreffende
onroerend erfgoed (gebouwen, wegen …).
www.depinte.be

Ben je geïnteresseerd of zou je graag wat meer informatie krijgen over deze erfgoedraad, dan ben
je van harte welkom op de infovergadering op dinsdag 25 januari 2011 om 20 uur in Vergaderzaal 2 van het OCP. Graag een seintje aan cultuurbeleidscoördinator Elise Verdegem indien je
aanwezig zal zijn, tel. 09 280 98 40, e-mail: elise.verdegem@depinte.be.

Kunstenaar(s) van de maand
Januari – Nicole Van Landuyt
Nicole was van kindsbeen af geboeid door kleuren. Pas op
latere leeftijd echter vond ze de tijd om kunst te beoefenen en
haar talent verder te ontwikkelen. Van 2000 tot 2004 volgde
ze volwassenenonderwijs ‘Ontwerp en Illustratietechnieken’
en sinds 1998 volgt ze de wekelijkse workshops georganiseerd door Art @ De Pinte, onder begeleiding van Igor Preys.
Vooral de laatste vijf jaar nam Nicole deel aan verschillende
groepstentoonstellingen, onder andere aan de jaarlijkse tentoonstelling van Art @ De Pinte.
Haar fascinatie voor kleur is altijd gebleven en in haar werken
brengt ze vooral het kleurenpalet van de natuur en de zee
tot leven. Hoewel de nadruk ligt op schilderen, verkent Nicole
ook graag andere expressiemogelijkheden zoals boetseren en
steenbewerking. De zoektocht naar nieuwe technieken en onderwerpen zet ze onvermoeid voort …
De werken van Nicole Van Landuyt kunnen worden gehuurd
via de gemeentelijke Artotheek.
Februari – Caroline Van Hoecke
Keramiste Caroline Van Hoecke ontwikkelde al zeer vroeg
haar artistieke talenten. Ze volgde Artistieke Humaniora aan
het Sint-Lucas in Gent en koos ook in het Hoger Onderwijs
creatieve richtingen: een jaar publiciteitstekenen en drie jaar
Regentaat Plastische Kunsten aan het Instituut Sint-Maria in
Antwerpen. Ook nadat ze de schoolbanken had verlaten,
schoolde Caroline zich bij. Drie jaar avondschool keramiek in
SASK in Deinze en drie cursussen pottendraaien droegen bij
tot haar ontplooiing als keramiste.
Caroline vervaardigt haar werk op een ambachtelijke manier,
waarbij ze altijd streeft naar een sobere vormgeving. Een fijn,
speels accent zorgt voor de finishing touch.
Ze neemt geregeld deel aan groepstentoonstellingen van
Kunstkring Centaura, zowel in De Pinte als daarbuiten.

Toneelvoorstellingen voor lagere scholen van De Pinte - Zevergem
In januari richt de gemeente voor de eerste maal toneelvoorstellingen in voor de lagere scholen. Dit initiatief kwam er om
verschillende redenen. Ten eerste is een culturele uitstap met
de school buiten de eigen gemeente voornamelijk door de
vervoerskosten een dure aangelegenheid. Door theater aan te
bieden in de eigen gemeente, valt deze kost weg. Ten tweede
werkt de gemeente op die manier mee aan een duurzamer
milieu, want geen verplaatsing met de bus betekent geen
CO²-uitstoot. Ten derde brengt de gemeente op die manier
ook haar jongste inwoners in contact met cultuur op eigen bodem.
De voorstellingen vinden plaats op 11 en 24 januari. Op 11 januari kunnen de leerlingen van het
vierde en vijfde leerjaar genieten van de voorstelling Viool Céline Sandrijn, een stuk over oorlog en
de zinloosheid ervan. Het eerste, tweede en derde leerjaar mogen van het stuk Hoe het varken aan
zijn krulstaart kwam proeven op 24 januari.
Het gemeentebestuur wil deze voorstellingen jaarlijks aanbieden aan de scholen.
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Interesse in een garageverkoop in De Pinte?
We organiseren voor de tweede maal een garageverkoop in De Pinte op zaterdag 30 april 2011
van 10 tot 18 uur. De deelname bedraagt 3 euro.
Wat is een garageverkoop? Wie kan er mee doen?
Iedereen heeft in zijn zolder, kelder, tuinhuisje of garage wel wat dingen - in de weg - staan die nog
mooi genoeg zijn, maar niet meer gebruikt worden.
Wat kan je met die dingen doen? Verkopen voor een prikje!
Zo hou je een rommelmarkt vanuit jouw eigen garage
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin en wacht op eventuele kopers.
Opgelet: Het is op politiebevel 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, jouw ‘verkeerde aankopen’, cd’s ...
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.
Organisatoren gezocht
We zoeken dringend organisatoren die willen helpen coördineren bij het uitwerken van reclame,
het bijhouden van een e-mailbestand ... om alles in goede banen te leiden.
Als je zin hebt om mee te doen, contacteer ons zo vlug mogelijk.
Lieve Deneef			
Van Eycklaan 28			
9840 De Pinte			
tel. 09 282 91 79		
				

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

Wereldwinkel zoekt vrijwilligers
Dankzij de verkoop van hun producten krijgen honderdduizenden gezinnen in de derde wereld
een menswaardig bestaan. Met de eerlijke opbrengst kunnen ze investeren in betere huisvesting,
onderwijs, gezondheidszorg …
Als je geïnteresseerd bent om regelmatig wat van je vrije tijd te besteden aan dit boeiende project,
vraag dan inlichtingen aan de wereldwinkelwinkelier bij je volgende bezoek aan onze nieuwe locatie, Polderbos 2A (onder Jeugdhuis Impuls).
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De Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem is iedere woensdag en zaterdag open van 10 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur.

ACV en CM De Pinte - Zevergem
De gemeentelijke afdelingen ACV en CM De Pinte - Zevergem willen u het beste toewensen voor
2011. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar nodigen ze u uit naar de Heilige Mis op:
Zondag 23 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
www.depinte.be

Eetfestijn voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
In de refter van de Gemeenschapsschool, Kasteellaan De Pinte, organiseert Voetbalclub Jong &
Vlug De Pinte op zondag 6 februari 2011 zijn 27ste eetfestijn. Zoals ieder jaar kan men aanschuiven aan een warm buffet voor de prijs van 16 euro (volwassenen) en 8 euro (kinderen tot twaalf
jaar). Er is een eerste shift van 11.30 tot 13.30 uur en een tweede van 13.30 tot 15 uur.
Inschrijvingskaarten zijn te krijgen in de kantines van de club en bij de bestuursleden. Meer info bij
Daniël Vanden Eynde (0476 80 08 83), Luc Van De Velde (0473 99 04 49), Luc Vermassen (0495 16
73 75) en op de website www.jvdepinte.be.

Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Cultuur beleef je samen

• Toast literair. De regenboog van Vlaamse dialecten.
Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams,
Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote
verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest. Vandaag is er bijvoorbeeld sprake van twee soorten
Vlaams (West- en Oost-Vlaams), maar tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams, dat
gesproken werd tot aan de Schelde in het Waasland en de Dender in Zuid-Oost-Vlaanderen, waar
het Brabantse dialectgebied begint. Van dat oude Vlaams is het tegenwoordige West-Vlaams de
directe erfgenaam: het heeft de klankstructuur van het middeleeuwse Vlaams grotendeels bewaard.
In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote
versnippering van het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de tegenstellingen binnen het West-Vlaams (en eventueel ook
het Oost-Vlaams).
Dr. Roxanne Vandenberghe, UGent
Zondag 21 januari 2011 om 10 uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte
Toegangsprijzen:
E 5 (niet-Davidsfondsleden), E 3 (leden),
gratis (houders van een culturele kaart en studentenkaart)
Info:
Jozef Van Melckebeke, Grensstraat 8, 9840 De Pinte,
tel. 09 282 65 30 of jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be
• Misdaad-rechtspraak-wetenschap
Wetenschap vervangt inspecteur Witse
De politie rekent altijd meer op de wetenschap om verdachten veroordeeld te krijgen. Politiemannen en -vrouwen in witte overalls zien we altijd meer opduiken op de plaatsen van de misdaad. Zij
zoeken zorgvuldig naar sporen: vingerafdrukken, voetsporen, haartjes, bloedsporen, stuifmeel van
grassen en onkruiden, vezels ...
Ook de universitaire wereld heeft zijn krachten gebundeld in een ‘forensisch instituut’ waarbij een
multidisciplinair samenwerkingsverband tot stand werd gebracht.
Het moment om wetenschap en de praktische assisenervaring met elkaar te toetsen.
• De misdadiger en het assisenproces
Frank Scheerlinck en Laurens Van Puyenbroeck, advocatenkantoor Piet Van Eeckhaut en UGent
woensdag 2 februari 2011 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte
•	Forensische geneeskunde en zijn wetenschappelijke benadering
Prof. dr. Michel Piette, Forensisch Instituut UGent
woensdag 9 februari 2011 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte
•	Forensische psychiatrie
woensdag 16 februari 2011 om 20 uur – raadzaal gemeentehuis De Pinte
Dr. Philippe Van Peteghem, gerechtspsychiater en hoofdgeneesheer psychiatrisch centrum SintJan-Baptist Zelzate
Toegangsprijs per avond: E 5 (niet-Davidsfondsleden), E 3 (leden),
			
E 2 (houders culturele kaart en studenten)
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Info:

Jozef Van Melckebeke, Grensstraat 8, 9840 De Pinte,
tel. 09 282 65 30 of jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be

• Trio Lágrima, Portugese Fadomuziek
Over de oorsprong van fado bestaan verschillende theorieën, maar de meest waarschijnlijke is dat
fado is ontstaan als een lied van de Portugese zeelieden die vanuit Lissabon op verkenning trokken
en de herinneringen aan hun vaderland en heimwee naar de geliefden die achterbleven met zich
meenamen. Ze bezongen de pijn van het afscheid in nachten vol nostalgie. In de denkwereld van
de fado, wat ook ‘noodlot’ betekent, zijn wij als het ware uitverkoren voor ons lot, of het nu goed
of slecht is, wat het idee van geluk/ ongeluk verklaart. Het is die dubbelzinnigheid van het lot die
in elke vorm van fado bezongen wordt: Fado é sorte/ desde o berço até à morte (Fado is noodlot
/ van de wieg tot aan de dood). Fado staat niet alleen voor een vorm van muziek, maar ook voor
een vorm van leven en denken die we al heel vroeg, zelfs lang voor fado als muziek bestond, terugvinden in een groot deel van de Portugese literatuur: het verdriet, de melancholie en de typische
Portugese ‘saudade’ (een mengeling van heimwee, nostalgie en melancholie) is zelfs al terug te
vinden bij middeleeuwse dichters.
Zaterdag 12 februari 2011 om 20 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos, De Pinte
Toegangsprijzen: E 12 aan de kassa, E 10 in voorverkoop, E 8 studentenkaart
• Rome
Ontstaan, bloei en ondergang van een wereldrijk
Cursus Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds door prof. Leon Mooren
Rome ontstaat omstreeks 1000 v.Chr. als een kleine boerengemeenschap aan de Tiber. De naburige Etrusken palmen het territorium in en bouwen het uit tot een stadsstaat onder het gezag van
een koning. Rond 500 v.Chr. verdrijven de Romeinen de vreemde overheersers en ze vervangen de
monarchie door de Republiek. Overzeese veroveringen en burgeroorlogen volgen elkaar op. Tot
Octavianus in 30 v.Chr. een nieuwe vorm van monarchie in het leven roept: het keizerrijk, waarvan
hij als keizer Augustus de eerste bekleder was. Vanaf nu streeft Rome openlijk naar wereldheerschappij.
De strijd tussen patriciërs en plebejers, de verschillende keizerlijke dynastieën, de installatie van het
christendom als staatsgodsdienst, de splitsing in een Oost- en een West-Romeinsrijk, en ten slotte
de val van Rome.
Deze cursus biedt u een overzicht van de geschiedenis van Rome. Leon Mooren maakt u wegwijs
in het dagelijks leven, de politieke intriges en de rijke cultuur van wat ooit de hoofdstad van een
wereldrijk was.
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Prof. Leon Mooren, historicus en classicus, is em. Gewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven, de KULAK en de K.U. Brussel, waar hij onder andere Geschiedenis van Griekenland en Rome doceerde.
Plaats:
Data:
Prijs:
Inschrijven

0ntmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
dinsdagnamiddag 15 en 22 februari, 1, 15, 22 en 29 maart van 14 tot 16 uur
E 59 / E 53 (leden)
door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 735-0229964-62 van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met vermelding van het codenummer (PI-11A-RO).
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.

LATINO FESTIVAL
Op zaterdag 15 januari 2011 om 15 uur brengen de kunstenaartjes van het kinderatelier van Art
@ De Pinte, onder leiding van Ann Van Durme, Zuid-Amerika naar De Veldblomme, Veldstraat 50
in Zevergem.
Zij tonen u hun impressie van kunst uit Zuid-Amerika. Er is niet alleen de tentoonstelling, maar
ook een ware Zuid-Amerikaanse belevenis met onder andere proeven van hapjes en drankjes uit
www.depinte.be

verschillende landen en een show met professionele dansers uit Colombia en Brazilië. Het ritme van
de samba en salsa zal u zeker aanzetten om mee te dansen!
Iedereen is van harte welkom om van dit spetterende LATINO FESTIVAL te genieten. De toegang
is gratis.
Ondertussen bereiden de leden van het atelier voor volwassenen zich voor om, in het kader van de
Week van de Amateurkunsten, gloednieuwe werken tentoon te stellen.
Nicole Van Landuyt, een van onze Art-leden, is Kunstenaar van de Maand en stelt de hele maand
januari enkele van haar werken tentoon aan de ingang van het gemeentehuis.
Volwassenenatelier op woensdagavond van 19 tot 22 uur in de ScheldeveldeKelder.
Kinderatelier op woensdagnamiddag van 15 tot 18 uur in De Veldblomme.
Onze beste wensen voor 2011!
Art @ De Pinte
Voor info kunt u terecht bij:
irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris

11de Kerstboomverbranding
van Gezinsbond De Pinte

Op zaterdag 8 januari 2011 organiseert Gezinsbond De Pinte de traditionele kerstboomverbranding op de terreinen van Moerkensheide, voorafgegaan door een fakkeltocht. Bij deze gelegenheid
zijn allerlei hapjes en drankjes te krijgen in een verwarmde tent.
Bovendien komt de Gezinsbond op zaterdag 8 januari vanaf 9 uur uw oude kerstboom ophalen,
indien u vóór 6 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 8 januari 2010 vanaf 18.30 uur op de terreinen van Moerkensheide (of vanaf
18 uur aan het Bondslokaal) voor de 11de kerstboomverbranding van de Gezinsbond.
Een leuke, gezellige en keitoffe avond, die je niet mag missen!
Frans Naessens Florastraat 3 		
Piet Dhaenens Hugo Verriestlaan 43

09 282 58 37 		
09 282 76 17		

frans.naessens@skynet.be
piet.dhaenens@telenet.be
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bibliotheek
ZOVLA-project ‘eerste lezertjes’
In de bibliotheek van Nazareth vond op 23
oktober de persconferentie plaats over het ZOVLA-project rond de eerste lezertjes. Kinderen
die in september startten in het eerste leerjaar
ontvingen van de bib een leuk geschenk: het
boekje ‘Bib, bib, hoera!’ van Brigitte Minne en
Ann De Bode. Dit boekje werd speciaal voor ZOVLA gemaakt.

Op de persconferentie lazen Brigitte Minne en
Ann De Bode voor en konden de kinderen hun
boekje persoonlijk laten signeren.Op woensdag
8 december volgde dan nog een knutsel- en vertelnamiddag rond dit boekje in de bib van De
Pinte.
Kinderen uit het eerste leerjaar kunnen nog altijd
met hun invulstrookje het boek gratis komen ophalen in de bib.

Gedichtendag: 27 januari 2011
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Op
donderdag 27 januari 2011, de laatste donderdag van januari, staat de poëzie
een dag lang in het zonnetje.
Het thema van Gedichtendag 2011 is Nacht. De eeuwenoude fascinatie voor de
nacht maakt het tot een van de meest bezongen onderwerpen. Gedichtendag
2011 wordt met dit thema ook een beetje Gedichtennacht. Remco Campert
schrijft de Gedichtendagbundel 2011.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op:
zaterdag 1 januari 2011
maandag 3 januari 2011
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
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18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In deze Infokrant vindt u informatie over de start van de nieuwe reeks van de Sportacademie en
een overzicht van de sportkampen en de inschrijvingsdata. Daarnaast ook een verslag van de
cursus aspirant initiator gymnastiek en de Seniorensportdag. Tot slot een (foto)verslag van de
sportkampen in de herfstvakantie.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u altijd terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
www.depinte.be

Sportacademie
Ook in 2011 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
februari. De Balschool en de Sportspelschool starten op woensdag 2 februari. De Kriebeltuin en
de Bewegingsschool starten op zaterdag 5 februari.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op dinsdag 18 januari.
Voor de Balschool en de Sportspelschool is er geen vaste inschrijvingsdag. Dit kan telefonisch via
het nummer 09 280 98 40.
Belangrijke informatie in verband met de inschrijvingen!
Zoals altijd is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners
of 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 inschrijven op
de reservelijst. Om 14 uur krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich telefonisch in
te schrijven.
Opgelet, bij inschrijving zal voor inwoners een basistarief gehanteerd worden, voor niet-inwoners
wordt er een meerprijs gerekend. Voortaan kunnen sportkampen enkel via overschrijving betaald
worden. Dit omwille van praktische redenen.
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 aangevraagd worden bij de sportdienst (tel. 09 280 98 40).

Activiteiten voor 55-plussers
• Seniorenturnen
lessenreeks op donderdag 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
…
De nieuwe lessenreeks start op donderdag 3 februari. Verdere informatie kunt u vinden in de
folder. Deze kunnen aangevraagd worden bij de sportdienst.
• Curve bowl
Op dinsdag van 14 tot 17 uur
-> Iedereen welkom! (ook voor beginnelingen)
De sportdienst biedt de mogelijkheid 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 veertien
meter lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men het eerst 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 drie maal 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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Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en
kinderen van de lagere school.
De sportkampen voor kinderen van de lagere school gaan steeds door van 9.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 16.00. Er is opvang voorzien vanaf 8.00 en tot 18.00 ’s avonds.
De sportnamiddagen voor de kleuters gaan door van 13.00 tot 16.00 en ook hier is opvang
voorzien tot 18.00.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Sportkamp krokusvakantie
van maandag 7 februari tot en met vrijdag 11 februari 2011
-> Inschrijven op dinsdag 25 januari
Sportkamp paasvakantie
van maandag 18 april tot en met vrijdag 22 april 2011
-> Inschrijven op dinsdag 1 maart
Sportkampen zomer 2011:
Kamp 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2011
-> Inschrijven op dinsdag 10 mei
Kamp 2: van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2011
-> Inschrijven op woensdag 11 mei
Kamp 3: van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2011
-> Inschrijven op donderdag 12 mei
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte-Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij de
sportdienst (tel. 09 280 98 40).
Sportkamp herfstvakantie
Tijdens het sportkamp in de herfstvakantie hebben de kinderen van de lagere school volop kunnen
genieten van sport en natuur. Wat is er leuker dan met de laarzen tussen de bladeren en de bomen
te spelen? Een echte natuurgids nam de kinderen mee naar het park Viteux waar ze mochten
zoeken naar vleermuisholletjes, konijnen en sporen van andere dieren.
Onze kleuters hebben tijdens de sportnamiddagen kennis gemaakt met kabouter ‘Wiebelteen’.
Samen met de kabouter hebben ze gesport, geknutseld en spelletjes gespeeld in het kabouterbos.
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www.depinte.be

Seniorensportdag 16 november 2011
In het kader van de seniorenweek van 15 tot en met 19 november organiseerde de sportdienst op
dinsdag 16 november een sportdag voor senioren.
Naast de fysieke testen en de curling, georganiseerd door het Sportelteam van Bloso, kregen de
senioren ook de kans om kennis te maken met het sportaanbod van de sportdienst. In de voormiddag
kon er deelgenomen worden aan een sessie yoga en een half uurtje onderhoudsgymnastiek. In de
namiddag werd het programma verder aangevuld met tai chi, curve bowl, badminton en opnieuw
onderhoudsgymnastiek.
Na de testen kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting over hun resultaten. Bovendien
kregen ze deskundig advies over hoe ze hun conditie kunnen verbeteren. Voor de één was dit
een gezondere voeding met minder vetopname, voor de andere was dit een advies tot meer
bewegen.
Wegens de talrijke opkomst overwegen we nu al een tweede editie te organiseren in 2011. Ook
dan zult u opnieuw uw conditie kunnen laten testen en uw vorderingen kunnen vaststellen. Wij
hopen alvast dat deze sportdag voor sommige een aanzet mag zijn om blijvend te gaan sporten.
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Cursus aspirant initiator gymnastiek
￼
Na het succes van de cursus aspirant initiator volleybal organiseerde
de Burensportdienst Leiestreek in september en oktober een tweede
cursus, maar dit keer voor de sporttak gymnastiek. Deze cursus is een
voorloper van de cursussen initiator van de Vlaamse Trainerschool.
Het is een korte opleiding van zestien uren waarbij jonge beginnende

trainers een eerste kennismaking ervaren met het lesgeven. Met dit brevet kunnen zij een ervaren
trainer assisteren gedurende de trainingen. Bovendien krijgen zij vrijstelling voor een aantal modules
indien zij binnen de twee jaar de cursus initiator in de betrokken sporttak volgen. Aan de clubs die
deze gekwalificeerde trainers in dienst hebben worden via de Vlaamse overheid impulssubsidies
toegekend in het kader van de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders.
Proficiat aan de zeventien gebrevetteerden: Jana Weymare (OTV Nazareth), Evie De Ruyck, Evelien
Hoogstoel, Rob Hofman, Dominique Keirsebilck, Naomi Botterman, Liselotte Steyaert, Olivier
Heyndrickx, Ineke Eechaute, Sarah Schaubroeck, Robin Heyse, Charlotte Plouvier, Lisa Morel (TK
Olympia), Eline Kowalski (Sportac 86), Angelique Vermeulen, Jonathan Vermeulen en Dieter Buysse
(Sanoritmogym).

Verslag Sportgala 28 november 2010
Op zondag 28 november zat de sporthal van
het OCP afgeladen vol voor de uitreiking van
de sporttrofeeën 2010. Een jury bestudeerde
de ingediende kandidaturen, die dit jaar extra
werden geïllustreerd met een filmfragment,
uiterst grondig en selecteerde volgende
kandidaten voor de sporttrofeeën 2010.
Lorenz Weiremans werd verkozen tot
Sportman van het jaar 2010
Hij zwemt al bijna zijn hele leven en behaalde
verschillende Belgische en Vlaamse titels in de
discipline zwemmen. In de Topsportschool in
Antwerpen leerde hij onder andere doelen
stellen. Zo wil hij in 2016 naar de Olympische Spelen gaan. Lorenz traint veertien uren per week in
het zwembad en volgt nog een 4,5 uren conditietraining, lichaamsscholing en krachttraining.
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De titel van sportvrouw 2010 gaat naar Lore Wostyn
Lore is door haar vele podiumplaatsen en door haar Belgische titels een goede ambassadrice
voor de gemeente De Pinte. Voor de outdoordisciplines kon ze in het begin van het seizoen geen
verspringen trainen wegens een kwetsuur. Zij behaalde een vijftiental Belgische en provinciale
medailles voor verschillende atletiekdisciplines zowel in- als outdoor.
De trofee voor de laureaat Sportverdienste gaat dit jaar naar Daniël Tiré
Deze trofee wordt toegekend als beloning voor een actieve sportloopbaan, een jarenlange inzet
en het promoten van de sport van een vereniging in het bijzonder, of het sportgebeuren in het
algemeen binnen de gemeente.
Daniël is een verdiend winnaar van deze trofee omdat hij zich sinds 1965 ten volle heeft ingezet
voor de sport. Hij was jarenlang actief n de KBLVB (Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond),
in de voetbalverenigingen, in koepelorganisaties, in tennisclub De Pinte, De tennisschool De Pinte,
in petanqueclub Zonnebloem, de vzw Sport en Recreatie: vzw Sportbeheer en in de gemeentelijke
sportraad.
De sportploeg van het jaar 2010 is Indiana Dames, in de discipline hockey
Indiana Hockey Tennis Club is ontstaan eind 1979 in Zevergem op het initiatief van een groep
vrienden en vrijwilligers die een hockey en tennis club wilden creëren in een uniek kader. In 2004
www.depinte.be

vierde de club haar 25e verjaardag met meer dan 500 leden inclusief hockey, tennis en petanque.
Indiana kende tijdens de afgelopen drie jaar een zeer sterke groei qua aantal jeugdspelers en
jeugdploegen. In 2010 presenteerden zij hun eerste damesploeg. Deze damesploeg promoveerde
twee jaar opeenvolgend (van derde naar tweede nationaal en van tweede naar eerste nationaal),
wat een niet alledaagse prestatie is!
De bekendmaking werd afgewisseld met optredens van Dance Reaction, tai chi, en rope skipping.
De Smal Band rijgde het geheel aan elkaar met een vrolijke muzieknoot en de presentatie werd
verzorgd door sportjournalist Tom Boudeweel.
Tot slot kunnen we met fierheid vermelden dat Pintenaar Armand Solie van de hockeyclub Indiana
op 26 november 2010 in Brussel de Fair Play trofee van Panathlon Nationaal in ontvangst
mocht nemen. Deze trofee wordt uitgereikt aan de persoon die een uitzonderlijke daad stelde voor
de fair Play in de sport.
Proficiat aan alle laureaten!

Damesturnen ‘Blijf Jong’
Dames van De Pinte
Een warme oproep om samen met de hele groep te blijven turnen.
Kom met ons turnen in een aangename sfeer. Wij turnen het hele jaar door en starten de eerste
maandag van september (geen turnen tijdens de schoolvakanties).
Elke maandag, dinsdag en donderdag
Telkens van 8.30 tot 9.30 uur
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur
50 euro per jaar
WAAR? OCP, eerste verdieping
Informatie bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11
Avondturnen op donderdag van 20 tot 21uur
Informatie bij Inez Vanhooren, 0472 40 97 57

J.K.A. Shotokan karate club - Tasseikan vzw
U zoekt een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt een martiale club
om zich te leren verdedigen? U zoekt de ideale manier om zich te ontspannen? U zoekt een
sport om met het hele gezin te beoefenen? ... Of u zoekt gewoon een mogelijk om zich actief te
ontspannen?
Voor al het bovenstaande kunt u terecht bij onze club. Jong en oud krijgen er de mogelijkheid om
karate te beoefenen volgens zijn / haar persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding van
ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
Trainingsuren:
Jongeren (vanaf 9 jaar)
				
Volwassenen			
Waar:

Donderdag: 18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

Alle trainingen vinden plaats in het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos).

Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.tasseikan.be of bel 0476 98 64 66.
U bent dan ook allen van harte welkom op één van onze trainingen. Onze sport wordt
beoefend door jong en oud en dit zowel recreatief als competitief volgens eigen keuze.
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Start to tennis voor senioren, volwassenen, jeugd
Onder het moto ‘een gezond lichaam is een lichaam in beweging’ start Tennisclub/Tennisschool De
Pinte met een aantal tennisinitiatieven …
Start to tennis voor senioren
Tijdens de maanden februari en maart 2011 wordt er een starterscursus Tennis voor senioren
georganiseerd op de binnenterreinen van Tennisclub De Pinte (Polderbos 3). Geïnteresseerden
kunnen kiezen tussen maandag van 10 tot 11 uur of donderdag van 14 tot 15 uur.
De belangrijkste tennisslagen zoals forehand, backhand, volley en opslag worden aangeleerd en er
wordt les gegeven in groepjes van vier personen per lesgever. Een eigen tennisracket meebrengen
is niet noodzakelijk. Deze kan gratis gebruikt worden voor de duur van de cursus.
Start vanaf 7 februari 2011.
Kostprijs: 75 euro (lessen, huur binnenterrein, verzekering en gebruik tennismateriaal
inbegrepen).
Inschrijven kan via e-mail: info@tsdp.be of telefonisch 0496 08 54 18.
Start to tennis en opendeurweken voor volwassenen en jeugd
Tijdens de week van de krokusvakantie (7 tot 11 maart 2011) en de week voor de paasvakantie (4
tot 10 april) is het mogelijk om een gratis initiatieles te volgen.
Doelgroep: beginnende jeugd en volwassenen. Ook is er een Start to tennis snelcursus (vijf lessen
op een week) tijdens deze weken. Tijdens de maanden april, mei, juni gaat er een starterscursus
door à rato van een uur les per week. Er zijn tennisstages tijdens alle schoolvakanties (krokus-,
paas- en zomervakantie).
Meer info op www.tsdp.be.

Wielertoeristenclub De Pintse Veloridders nodigt uit
De Pintse Veloridders nodigen alle fietsliefhebbers
(wielertoeristen) uit op de algemene vergadering op zondag
30 januari 2011 om 9.30 uur in ‘t Gildenhuis.
Wielertoeristenclub De Pintse Veloridders vzw werd opgericht
in 1972. Het lokaal en de plaats waar onze ritten starten en
eindigen is Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4 in De Pinte.
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Activiteiten
• Op zondagvoormiddag van 13 maart tot 16 oktober worden er voor alle leden ritten georganiseerd
van 35 en 80 km aan een gemiddelde snelheid van 23,5 km per uur.
• Op zaterdagvoormiddag van 19 maart tot 15 oktober zijn er ritten van 65 en 110 km aan een
gemiddelde snelheid van 27 km.
• Op woensdagavond van 6 april tot 21 september zijn er ritten enkel voor dames tussen 25 en 40
km met een gemiddelde van 20 km per uur.
• Enkele grotere uitstappen (meerdaagse, daguitstappen ...)
• Er worden ook rally’s geprogrammeerd, ingericht door andere clubs, die vrij te fietsen zijn.
• Volledige begeleiding en ondersteuning door de club.
De clubkledij - met de kleuren rood, wit, zwart - zijn verplicht te dragen tijdens de ritten
geprogrammeerd door de club.
Lidgeld bij de eerste aansluiting: E 110 (verzekering, kledij, clubfeest ... inbegrepen)
Volgende jaren: E 40 (verzekering, clubfeest …)
Voor dat u aansluit, mag u twee maal meefietsen om eens te proeven van onze club.
Het bestuur hoopt u te mogen ontmoeten tijdens de algemene vergadering of bij de eerste rit.
Wielertoeristenclub De Pintse Veloridders vzw
tel. 09 282 68 84 - e-mail: erik.goethals@telenet.be
www.depinte.be

Turnclub Olympia organiseert conditiegym voor volwassenen
Kriebelt het met de start van het nieuwe jaar ook om …
• Werk te maken van je conditie?
• Je arm-, been-, buik-, rug- en hartspieren te verstevigen?
• Je kracht, lenigheid, uithouding en evenwicht uit te dagen?
Bij Turnclub Olympia De Pinte kan dit …
• Onder leiding van deskundige en enthousiaste trainers!
• In een lessenpakket vol afwisseling!
• Volgens je eigen tempo!
• Met garantie op plezier en sociaal contact!
Zowel dames als heren van alle leeftijden zijn elke woensdagavond van 21 tot 22 uur van
september tot mei welkom in de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool (Polderbos). Tijdens
de schoolvakanties is er geen training.
Geniet van een gratis proefles als je voor de eerste keer kennis maakt met de turnclub. Voor
meer informatie, contacteer Trui De Waele, tel. 09 346 63 94 of raadpleeg onze website
www.tkodepinte.be.

Turnclub Olympia De Pinte zoekt extra trainers
• Ben je sportief en is turnen je passie?
• Waan je je in de tuin als in de tent van Cirque de Soleil en probeer je
stiekem acrobatische kunstjes uit?
• Zie je het helemaal zitten om over een heuse airtrack te zweven?
• Droom je ervan kinderen en/of volwassenen de liefde voor gymnastiek
door te geven?
Dan ben jij de persoon die we zoeken! Om ons trainersteam te versterken
zijn we op zoek naar extra trainers!
TK Olympia De Pinte is een recreatieve turnclub met een ruim aanbod aan disciplines zoals
toestelturnen, tumbling, acro, trampoline, conditiegym … De club gaat voor (kwalitatief) niveau,
zonder druk van competitie. Groepswerking primeert op individuele prestaties.
De turnclub maakt werk van dit (kwalitatief) niveau door:
• nieuwe trainers individueel te begeleiden;
• alle trainers kansen te bieden om vorming te volgen;
• regelmatig te investeren in eigentijds en gepast turnmateriaal (air track, tumbling baan …)
• een groeiparcours uit te tekenen per groep gymnasten.
Heb je er zin in? Alvast welkom! Contacteer als de hazewind Lieselotte Steyaert,
tel. 0474 77 27 64 en stel haar je (laatste) vragen. Maak verder kennis met de club via
www.tkodepinte.be.
Wij trainen op maandagavond, woensdagnamiddag en -avond, vrijdagavond, zaterdag- en
zondagvoormiddag.

Maak je sportieve voornemens voor 2011 waar
bij Joggingclub De Pinte!
Vijf goede redenen om langs te lopen bij joggingclub De Pinte:
• je bent besmet door een loopmicrobe
• je bent overtuigd dat joggen een veelzijdige buitensportactiviteit is
• je vindt samen joggen plezant
• je wilt je gezondheid en je conditie onderhouden of verbeteren
•je wilt je sportieve voornemens in 2011 in de praktijk brengen
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Afspraak: elke dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een
kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in
groepjes en op eigen tempo.
Kom gerust eens vrijblijvend langs!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck, tel. 09 282 48 24, jcdepinte@gmail.com of kijk op
www.jcdepinte.be.

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
za. 8/1		
za. 8/1		
do. 27/1
za. 30/4		

Kerstboomverbranding en fakkeltocht| zie pag. 17
Knutselnamiddag | zie Agenda
Gedichtendag in de bibliotheek | zie pag. 18
Geef alvast jouw naam door voor de garageverkoop | zie pag. 14

Zin om te sporten?
Karate | zie pag. 23
Start to tennis | zie pag. 24
Sportkampen | zie pag. 20
en nog veel meer, hierna ...

Carnavalsweekend

25, 26 en 27 februari 2011
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren in februari opnieuw een carnavalsweekend. Het programma ziet er als volgt uit:
• Vrijdag 25 februari: dropping
Wat:
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De deelnemers worden gedropt
op een geheime locatie ergens in
Vlaanderen
Voor wie: 12 tot 16-jarigen
Wanneer: De deelnemers vertrekken om
18.30 uur met de bus aan het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
en zijn terug in De Veldblomme in
Zevergem tegen 24 uur.
Inschrijven: Vóór 23 februari 2011 inschrijven bij de jeugddienst.
Deelname aan de dropping kost
E 3. Het busvervoer en een drankje
en hapje na de dropping zijn inbegrepen in de prijs.
• Zaterdag 26 februari: Combi 2
Wat:

Naar goede oude gewoonte organiseert de jeugdraad opnieuw Combi 2. We geven die
avond twee muziekbandjes en twee à drie dj’s de kans zich te tonen aan het publiek.
Wanneer: vanaf 20.30 uur
Waar:
Jeugdhuis Impuls De Pinte
www.depinte.be

Inkom:
Oproep:

E2
Bandjes en dj’s kunnen zich melden bij de jeugddienst,
jeugddienst@depinte.be
of tel. 09 280 98 43

• Zondag 27 februari: meespeeltheater
Wat:
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Inkom:

meespeeltheater rond het thema carnaval
kinderen van zes tot twaalf jaar
14.30 tot 16 uur
Cultuurzaal OCP
E 2,5

De folder wordt eind januari verspreid via de scholen.
Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij de gemeentelijke
jeugddienst (OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be).
Hopelijk tot dan!
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst

Speelplein Amigos Werking 2011
Veel ouders maken vooraf plannen voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes, daarom willen
we u alvast de data meegeven voor 2011.
Uw kind kan in 2011 terecht op het speelplein op de volgende momenten:
tijdens de eerste week van de paasvakantie: van maandag 11 tot vrijdag 15 april 2011
tijdens de zomervakantie:
• van maandag 18 tot vrijdag 22 juli 2011
(opgelet: er is geen speelpleinwerking op donderdag 21 juli, feestdag)
• van maandag 25 tot vrijdag 29 juli 2011
• van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus 2011
• van maandag 8 tot vrijdag 12 augustus 2011
• van dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2011
(opgelet: er is geen speelpleinwerking op maandag 15 augustus, feestdag)
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en de
gemeentelijke kinderopvang De Speelark
Voor meer informatie over de werking, de prijzen … kunt u terecht bij Jeugddienst De Pinte,
tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).
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Naar De Speelark in 2011
De Speelark wenst iedereen alvast een zeer gelukkig nieuw jaar toe! Ook dit jaar zal De Speelark
weer instaan voor de buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot twaalf jaar die in De
Pinte en Zevergem naar school gaan of er wonen. Kinderen van andere gemeenten zijn ook van
harte welkom indien er nog plaatsen vrij zijn.
De coördinator van de kinderopvang en de twee begeleiders zorgen ervoor dat uw kind in een
aangename en gezellige sfeer vertoeft gedurende zijn of haar aanwezigheid in De Speelark.
Er worden heel wat activiteiten georganiseerd, met voor elk wat wils: muziekspelletjes, buitenactiviteiten, vrij spel met een waaier van mogelijkheden aan speelgoed ... Er worden ook af en toe
themanamiddagen georganiseerd, zoals Halloween, Carnaval ...
Wanneer?
Tijdens het schooljaar:
• elke woensdag van 11 tot 18.30 uur
• op snipperdagen, brugdagen en vakantiedagen van 7.30 tot 18.30 uur
schoolvrije dagen in januari en februari
• Woensdag 26 januari: pedagogische studiedag VBS De Pinte en VBS Zevergem
• Maandag 7 februari: Pedagogische studiedag VBS De Pinte
• Maandag 14 februari: Pedagogische studiedag GBS De Pinte
• Maandag 21 februari: Pedagogische studiedag VBS Zevergem
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt!
• via het online inschrijvingsformulier (www.depinte.be > Jeugd > Opvanginitiatieven > De
Speelark)
• via de inschrijvingsformulieren te bezorgen aan het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
• telefonisch: 0476 82 83 55 (coördinator), 09 280 98 40 (OCP)
• e-mail: speelark@depinte.be
Meer info of vragen?
Jeugddienst Gemeente De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: speelark@depinte.be
Coördinator kinderopvang: 0476 82 83 55
website: http://speelark.depinte.be
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Op de agenda bij Chiro De Regenboog (Zevergem)
Ook de Chiro van Zevergem zit niet stil. Na een welgeslaagde Gringofuif laten ze
het werk niet liggen! Het kerstspel is het volgende punt in de agenda!
Noteer alvast in je agenda:
				
				
				

Zondag 26 december 2010
Kerstspel Chiro De Regenboog
Waar? Zevergem, Chirolokalen (achter de kerk)
Meebrengen? E 3 en warme kleren!

Ook de zondagactiviteiten gaan stevig door. Het groeiende aantal kinderen komt nog altijd heel
enthousiast en de leiding zou wel willen dat het elke dag zondag is!
Wij wensen ook iedereen een spetterend nieuw jaar toe met veel speel- en avontuurvreugde.
Voor meer info: www.chiroderegenboog.be of bel 0494 07 68 75.

www.depinte.be

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 20 december: Dr. I. Lampens
- di. 21 december: Dr. W. Standaert
- wo. 22 december: Dr. Dr. F. Pieters
- do. 23 december: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 25 december: Dr. K. Vanderlinden
zondag 26 december: Dr. G. Dujardin
- ma. 27 december: Dr. A. Van Poucke
- di. 28 december: Dr. P. Moisse
- wo. 29 december: Dr. P. Moisse
- do. 30 december: Dr. Dr. G. Van De Casteele
zaterdag 1 januari: Dr. J. Dossche
zondag 2 januari: Dr. W. Standaert
zaterdag 8 januari: Dr. G. Dujardin
zondag 9 januari: Dr. I. Lampens

zaterdag 22 januari: Dr. J. Ossieur
zondag 23 januari: Dr. J. Ossieur
zaterdag 29 januari: Dr. J. Dossche
zondag 30 januari: Dr. F. Pieters
zaterdag 5 februari: Dr. P. Moisse
zondag 6 februari: Dr. P. Moisse
zaterdag 12 februari: Dr. P. Van Renterghem
zondag 13 februari: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 19 februari: Dr. A. Van Poucke
zondag 20 februari: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 26 februari: Dr. G. Vandecasteele
zondag 27 februari: Dr. D. Van Renterghem

zaterdag 15 januari: Dr. K. Vanderlinden
zondag 16 januari: Dr. I. Lampens

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		
website
09 280 08 80			
www.huisarts.be
0903 39 969 (E 1,50 / min.)
www.tandarts.be
0900 10 500 (E 0,45 / min.)
www.apotheek.be

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

Gemeente De Pinte is nog altijd verkocht
Dankzij onder meer volgende handelaars, horeca-zaken, bedrijven, scholen en verenigingen slaagt
onze gemeente er in om een Fair Trade Gemeente te zijn én te blijven.
Handelaars
• Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1
• Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65
• Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20
• GB Contact, Aan de Bocht 22
• Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23
• Keltra, Pintestraat 8
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• Oxfam-Wereldwinkel, Polderbos 2A
• De Wassende Maan, Beekstraat 35, Astene (met afhaalpunt in De Pinte)
Horeca-zaken
• Bar-On, Baron de Gieylaan 12
• Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25A
• ’t Boldershof, Dorp 7
• ’t Gildenhuis, Pintestraat 4
Bedrijven
• Advocatenbureau De Vleeschauwer & Carnewal
• Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide
• BNP Paribas Portis, Baron de Gieylaan 67
Scholen
• Vrije Basisschool De Pinte
• Gemeentelijke Basisschool
• Oudercomité gemeentelijke basisschool
• KA Erasmus
• De Boomhut
Verenigingen
• Harmonieorkest De Pinte
• Natuurpunt
• KVLV Zevergem
• Ouderraad Vrije Basisschool De Pinte
• Jokri De Pinte-Zevergem
• Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem
• Voedselteam De Pinte
• Jeugdhuis Impuls
• Davidsfonds
• Parochieraad
• Catechese

• La Verna
• Oudleiding Chiro
• Vrienden van de Kwango
• Velt Scheldevallei
• Platte Deur
• Curieus
• SPA
• Ruimte
• Tafeltennisclub
• Petanqueclub

Handelaars, bedrijven, scholen, verenigingen die ook fair trade-producten aanbieden en die niet
vermeld zijn in bovenstaande lijst, kunnen dit doorgeven aan Mariska Samyn,
mariska.samyn@depinte.be.

CM De Pinte start met Minder Mobielen Vervoer
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Heel wat mensen moeten op regelmatige basis naar de dokter of naar het ziekenhuis.
Daarvoor kunnen ze niet altijd een beroep doen op vrienden of familie. Minder Mobielen
Vervoer van CM wil die mensen uit de nood helpen en tegelijk meer zijn dan een taxi. Ook
in De Pinte is er sinds kort Minder Mobielen Vervoer.
CM zorgt ervoor dat je verzorgd kan worden. Een afspraak met de dokter of in het ziekenhuis?
Allemaal goed en wel, maar je moet er nog geraken ook. Wie zich niet zelfstandig kan verplaatsen
en om medische redenen vervoerd moet worden, kan een beroep doen op vrijwilligers van het
Minder Mobielen Vervoer van CM.
Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van Minder Mobielen Vervoer, vraagt de rit twee werkdagen op voorhand
aan bij Lucien Peirs, de telefoonvrijwilliger, op 0475 80 74 05.
Na elke rit wordt onmiddellijk afgerekend met de chauffeur; die heeft recht op een vergoeding van
0,30 euro per km vanaf zijn woonplaats (van de chauffeur) en terug, met een minimum van 3 euro
per rit. Ook parkeeronkosten, extra kilometervergoeding bij wachttijden langer dan een uur en een
koffievergoeding moet je als gebruiker zelf betalen.
Het Minder Mobielen Vervoer is een samenwerking tussen CM Midden-Vlaanderen, vzw Sanitas en
vzw Zorgend Vrijwilligerswerk.
www.depinte.be

Minder Mobielen Centrale via het OCMW
Het OCMW van De Pinte heeft ook een Minder Mobielen Centrale waar u een beroep op kunt
doen voor sociaal vervoer (boodschappen, ontspanning ...). De voorwaarden zijn dezelfde
als bij de CM. Voor info en aanvragen kunt u terecht bij de Sociale dienst van het OCMW,
tel. 09 280 72 90 of kijk op http://ocmw.depinte.be.
Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
• Voor de CM:
Neem contact op via zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be.
Regio Leie & schelde, Kortrijkstraat 88, 9800 Deinze, tel. 09 381 70 12
Kijk ook eens naar www.ikwordookuitzonderlijk.be.
• Voor OCMW De Pinte:
Sociale dienst, tel. 09 280 72 90 of kijk op http://ocmw.depinte.be.

Zitdagen arbeidsongevallen
U hebt een arbeidsongeval gehad?
U hebt vragen of u hebt hulp nodig?
U kunt zich moeilijk verplaatsen?
Een sociaal assistent van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw dienst.
Voor Gent:
Stedelijk Administratief Centrum
W. Wilsonplein 1 (’t Zuid)
Gebouw B, Tussenverdieping, lokaak 14
tel. 09 266 76 88
Elke woensdag van 9 tot 12 uur.
Tijdens de maanden juli en augustus: één maal per maand
Niet tussen kerstdag en Nieuwjaar.

Campagneweekend van Damiaanactie
28, 29 en 30 januari 2011

Op 28, 29 en 30 januari 2011 vindt het campagneweekend van Damiaanactie plaats. Dan trekken
de duizenden vrijwilligers van deze Belgische ngo, die in vijftien landen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika armoedeziektes zoals lepra en tuberculose bestrijdt, weer de straat op om de pakjes
Damiaanactie-stiften te verkopen.
In 2009 ontdekte en behandelde Damiaanactie maar liefst 345 257 lepra- of tbc-patiënten!
345 257 mensen kregen hierdoor de kans om opnieuw gezond te worden en kregen zo weer
hoop.
Maar de strijd is nog niet gewonnen. Tuberculose blijft wereldwijd jaarlijks 8 à 10 miljoen zieken
veroorzaken en 1,5 à 2 miljoen mensen sterven aan deze
ziekte (één sterfgeval om de 15 à 20 seconden!).
Lepra maakt jaarlijks nog altijd 250 000 slachtoffers, die het
risico lopen om verminkt te geraken of om sociaal uitgesloten
te worden als de ziekte niet op tijd wordt behandeld.
Dankzij een gift van 40 euro op het IBAN-rekeningnummer
BE05 0000 0000 7575 kan Damiaanactie een patiënt
behandelen. Met 40 euro worden verminkingen bij een
leprapatiënt vermeden of wordt het leven van een tbc-patiënt
gered. Elke gift vanaf 30 euro geeft bovendien recht op een
fiscaal attest. Damiaanactie dankt u alvast voor uw steun.
Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel, www.
damiaanactie.be.
IBAN: BE05 0000 0000 7575, BIC: BPOTBEB1
Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.
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Kandidaat-vrijwilligers gezocht!
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij open
voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum vier uren
per week vrijmaken? Drie maal ‘ja’? Tele-Onthaal is misschien iets voor jou!
Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24 uur op 24 open voor iedereen die
in alle anonimiteit wil praten en biedt ook anonieme gesprekken aan via chat.
Door de telefoonlijn 106 en de internetverbinding 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.
Wie zich kandidaat stelt, volgt een opleiding en geniet ook nadien blijvende ondersteuning en
vorming.
Zin om mee te werken? Bel 09 220 82 92 of e-mail oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.
Op dinsdagavond 11 januari 2011 is er om 20 uur een infoavond voor kandidaat-vrijwilligers.
Plaats van afspraak: Brasserie ’t Vosken, Sint-Baafsplein 19, 9000 Gent.
Meer info op www.tele-onthaal.be.

Geen stille moordenaar in jouw huis?!
Wist je dat er vorig jaar 1 397 slachtoffers (waarvan 35 doden) vielen
door CO-vergiftiging? CO (koolstofmonoxide) is een dodelijk gas dat
je niet kan zien, ruiken, proeven of voelen. Deze stille moordenaar
hangt misschien ook wel bij jou thuis rond? Want iedereen die de
woning verwarmt op gas, kolen, hout, brandstof, stookolie … kan
ermee te maken krijgen. Zorg dus dat je beschermd bent!
Hoe kan je CO voorkomen:
• Goede verluchting in kamers waar een verwarmingstoestel of badgeiser is.
• Laat jaarlijks je schoorsteen controleren zodat die goed trekt.
• Installeer goede verwarmingstoestellen die de uitlaatgassen naar buiten afvoeren.
• Laat je verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een vakman.
Hoe herken je CO-gevaar?
• Heb je thuis last van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, braken?
• Zit er veel roet op de muren bij gasboilers?
• Hangt er abnormaal veel vochtigheid in huis?
Wanneer je te maken krijgt met CO, open dan ramen en deuren, schakel het toestel uit en bel
(indien nodig) het Europees noodnummer 112.
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Wil je meer informatie over CO-vergiftiging? Surf naar www.besafe.be/nl/CO.
Of bestel de brochures (in tien talen beschikbaar) via infodoc@ibz.fgov.be of 02 557 35 22 (fax).

Stichting voor Alzheimer Onderzoek
Samen werken aan een betere toekomst!

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-profit
organisatie van openbaar nut met als doel financiële steun geven
aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante
hersenziekten.
Sinds 1998 heeft de stichting al voor meer dan 3 500 000 euro
subsidies gegeven aan Belgische onderzoekers.
Toots Thielemans is de ‘peter’ van de stichting.
Naast de financiering van het onderzoek geeft de Stichting voor
Alzheimer Onderzoek ook informatie aan het brede publiek.
Hiertoe werd de brochure ‘Leven met de ziekte van Alzheimer’
www.depinte.be

uitgegeven. Ze werd geschreven door de voorzitter van onze wetenschappelijke adviesraad, Prof.
Dr. Christine Van Broeckhoven.
U kunt deze brochure telefonisch aanvragen, tel. 02 424 02 04, of via e-mail, info@alzh.org.
Stichting voor Alzheimer Onderzoek
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
tel. 02 424 02 04 of 0474 95 60 22
www.alzh.org
De stichting steunen kan op 230-0053530-06 (voor uw giften vanaf 30 euro ontvangt u een fiscaal
attest).

politie
Resultaten snelheidscontroles september - oktober 2010
Datum
Plaats
		

Toegelaten
snelheid

Aantal
overtredingen

7 september
11 september
14 september
15 september
21 september
23 september
25 september
27 september
30 september
6 oktober
13 oktober
19 oktober
20 oktober
25 oktober
28 oktober

70 km/h
90 km/h
70 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
90 km/h
50 km/h
50 km/h
70 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
70 km/h
50 km/h

27 % overtreders
5 % overtreders
17 % overtreders
30 % overtreders
2 % overtreders
11 % overtreders
2 % overtreders
16 % overtreders
1 % overtreders
25 % overtreders
5 % overtreders
9 % overtreders
1 % overtreders
10 % overtreders
26 % overtreders

Grote Steenweg
N60 De Pinte
Grote Steenweg
Keistraat
Langevelddreef
Baron De Gieylaan
N60 De Pinte
’t Kruisken
Nieuwstraat
Grote Steenweg
Polderdreef
Nieuwstraat
‘t Kruisken
Grote Steenweg
Florastraat

Politie controleert fietsen
Weet dat men als zwakke weggebruiker in
deze donkere periode nog kwetsbaarder is dan
anders. Zorg er dus voor dat de fiets helemaal
in orde is en dat je gezien wordt in het verkeer.
Vergeet ook het fluo-vestje en de fietshelm niet.
De politiezone Schelde-Leie voert controles
uit. Opgelet! Na de preventieve controles,
wordt er geverbaliseerd. Zorg er dus voor
dat uw fiets in orde is en dat de verlichting
werkt.
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nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 30 augustus 2010
• Goedkeuring projectnota voor module 15 van de mobiliteitsconvenant ‘Flankerende maatregelen
ter ondersteuning van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid’.
• Goedkeuring bestek en raming voor de heraanleg van de onverharde wegen Singeldreef en
Nazarethstraatje (trage wegen) voor 13 310 euro.
• Goedkeuring realisatie ‘energieaanpassingen OCP’ (verwarming en verluchting).
• Gunstig advies betreffende het ontwerp milieubeleidsplan 2011-2015.
• Goedkeuring benaming openbare weg voor de nieuwe verkaveling in Zevergem, Pont-Noord:
Melkerij.
• Toekennen huurverlenging Dorp 2 (Zevergem) mits voorwaarden.
• Goedkeuring bijkomende instandhoudingswerken Dorp 2 (Zevergem): herstelling dak (hoofd- en
bijgebouwen) en behandeling gebinte, herstelling deurdorpels, dichting kelder, opkuis tuin, uitvoeren schilderwerken gevel, buitenzijde ramen, deuren, luiken vooraan.
• Goedkeuring uitbreiding van het bestaande Lokaal Overleg Kinderopvang tot Lokaal Overleg
Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning.
• Goedkeuring budget 2010 OCMW wijziging nummer 1.
• Implementatie beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen als pilootbestuur vanaf 1 januari
2011.
• Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking oprichting commissie ‘verzelfstandiging’ in het kader van de aanpassingen opgelegd
in het Gemeentedecreet betreffende gemeentelijke vzw’s.

Samenvatting van de gemeenteraad van 11 oktober 2010
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• Goedkeuring (aangepast) ontwerp, bestek en raming voor de wegenis- en rioleringswerken in de
Veldstraat.
• Goedkeuring bestek ‘Controle op parkeren in locaties met blauwe zone’. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 1,5 uur.
• De raad beslist septische putten te verplichten bij nieuw- en vernieuwbouw in het centrale gebied, het collectief geoptimaliseerde buitengebied en het collectief te optimaliseren buitengebied,
zoals afgebakend op de zoneringsplannen. De dimensionering van de septische put is afhankelijk
van het aantal inwonersequivalenten.
• Goedkeuring wijziging politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
• Vastleggen retributie op de verkoop van gft-stickers en waarborg gft-container voor 2011:
- Gft-sticker (label) voor 120 liter container: 1,25 euro
- Gft-sticker (label) voor 40 liter container: 0,50 euro
- In het opstartjaar 2011 worden bij het leveren van de gft-containers vijf gratis stickers (labels)
aangeboden. Bij containers van 120 liter vijf stickers (labels) van 1,25 euro. Bij containers van 40
www.depinte.be

liter vijf stickers (labels) van 0,50 euro.
- Gft-emmertjes van 10 liter: gratis
- Waarborg gft-containers 120 liter en 40 liter: 15,00 euro, wordt teruggestort bij teruggave.
Meer info | zie pag. 10
• Goedkeuring nieuwe openingsuren containerpark vanaf 1 januari 2011:
maandag: 				
13 tot 17 uur (zomeruurregeling: 13 tot 18 uur)
dinsdag:		
9 tot 12 uur
13 tot 17 uur
woensdag: 				
13 tot 17 uur
donderdag:				
13 tot 17 uur (zomeruurregeling: 13 tot 18 uur)
vrijdag:			
gesloten
zaterdag:		
9 tot 12 uur
13 tot 17 uur
• Bekrachtiging collegebeslissing van 6 september 2010 betreffende het principieel akkoord voor
deelname aan de oprichting van de operationele prezone – hulpverleningszone Centrum OostVlaanderen en voor de aanduiding van Gent als begunstigde gemeente.
• Goedkeuring gemeentelijk JeugdBeleidsPlan 2011-2013
• Kennisname budget 2011 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.
• Goedkeuring budgetwijziging nummer 1/2010 van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
Kennisname financiële rapportering eerste semester 2010 van de financieel beheerder.

Data volgende gemeenteraadszittingen
U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteraadszittingen in de raadzaal van het gemeentehuis.
• 10 januari 2011
• 28 februari 2011
De agenda wordt gepubliceerd op www.depinte.be bij Nieuws. Hierbij staat ook het exacte uur
vermeld (meestal 20 uur).

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.
Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek 2009-09-30:
• Bespreking BIOS-gegevens 2007: vergelijking bibliotheek De Pinte ten opzichte van andere
bibliotheken in Oost-Vlaanderen (het besluit staat verder in de tekst)
Gecoro 2010-04-29:
• Bespreking Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
• Advies verkaveling Langevelddreef - Spoorweglaan - Berkenlaan

Nieuwsbrief Agenda gemeenteraad
Abonneer u gratis op de elektronische nieuwsbrief Agenda gemeenteraad en ontvang de agenda
van de eerstvolgende gemeenteraad van zodra deze beschikbaar is. Dat kan via www.depinte.be >
Publicaties > Nieuwsbrieven.
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Zondag 9 januari 2011:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente De Pinte
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris
en het gemeentepersoneel bieden u hun beste wensen aan voor
een warm, sprankelend en gezond 2011!

en nodigen alle inwoners uit voor de
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nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 9 januari 2011 van 11 tot 13 uur
Dorp, Zevergem

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

