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

11.11.11 uitgebreid gevierd in De Pinte
11 11 11@home biedt op elf locaties in De Pinte een activiteit (muzikale optredens, verhalen,
poëzie) aan in het kader van de 11.11.11-campagne. | zie pag. 26 en pag. 27
U kunt ook deelnemen aan de 11 november-herdenking. | zie pag. 10

Op de agenda
|04/12|		
|10/12|		
|21/11| - |25/11|
		

Sportgala | zie pag. 19
Kerstmarkt | zie achtercover
Seniorenweek: Seniorensportdag, optreden Johan Verminnen, ontbijt,
feestnamiddag … | zie pag. 24

Jeugdactiviteiten

|16/11|		
|18/11|		
|18/12|		
|27/12|		
|28/12|		

Kid Kat Spionnenworkshop | zie pag. 21
(geh)oorverdovend | zie pag. 22
Kindertheater ‘TeiTaTEit’ | zie pag. 16
Workshop animatietekenen | zie pag. 21
Workshop showbizz | zie pag.21

Sluitingsdagen

Gemeentehuis en bureaus OCP
Sluitingsdagen bibliotheek | zie pag. 16
dinsdag 1 november 2011 (Allerheiligen)
Sluitingsdagen containerpark | zie pag. 7
woensdag 2 november 2011 (Allerzielen)
Sluitingsdagen Sociaal Huis | zie pag. 28
vrijdag 11 november 2011 (Wapenstilstand)
dinsdag 15 november 2011 (Koningsdag)
maandag 26 december 2011 (tweede kerstdag)
vrijdag 30 december 2011

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

Infokrant
november-december 2011

agenda

2011

n ovember - december

november
vr. 4/11

zo. 5/11

zo. 6/11

zo. 6/11

di. 8/11

di. 8/11
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om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Eine (2e reserven
B)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
- zie www.pasar.be
Pasar Boomt: Pasar plant
15 000 bomen in heel
Vlaanderen, wandeling
Pasar: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
vanaf 11.30 uur - GBS, Polderbos
1 - E 16 / E 9 (kind) - kaarten te
krijgen tot 2/11
Halloweendinner
Celtic Spirit Dancers:
049 613 16 09
om 14 uur - OCP - E 44 (leden) /
E 50
Start lezingenreeks ‘De schilderkunst aan het hof van
Albrecht en Isabella’ | zie pag. 12
Davidsfonds DP-Z
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Slapen als
een roos, slaapritme, -problemen, -hygiëne en -kliniek door
dr. An Mariman
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 9/11 vanaf 19.30 tot 22.30 uur - CC
De Brouwerij, Stationstraat 3b /
Eke - E 3 (leden) / E 5 - inschrijven tot 2/11
Cursus vilten: samen leren we
de techniek van het vilten
Veltgroep Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02

vr. 11/11 om 9.20 uur - dienstencentrum
Zevergem
11 november-herdenking
| zie pag. 10
Gemeente De Pinte:
09 280 80 93
vr. 11/11 om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
vr. 11/11 om 19.30 uur - De Veldblomme
-E5
Poëzie en het klimaat:
Zevergemse gedichten t.v.v.
11 11 11
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
vr. 11/11 vanaf 19.30 uur (en 13/11 vanaf
12 uur) - kantine Boeregemstraat
31 - E 19 / E 10 (-12 j.)
Mosselfestijn
VC Zevergem Sportief
Willy Bonne: 0477 76 08 33
vr. 11/11 om 19.30 uur - Europaplein E 11 / E 13
Dropping | zie pag. 23
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
vr. 11/11 om 20 uur - diverse locaties in De
Pinte - gratis
11 11 11@home | zie pag. 26
Gemeente De Pinte en GROS
Mariska Samyn: 09 280 80 98
vr. 11/11 om 20 uur - Cultuurzaal OCP E9
Toneelvoorstelling Vuurproef
| zie pag. 13
Teater 2000: 0471 60 88 47
(nieuw reservatienummer)
zo. 12/11 om 8 uur - StudioM, Molenweg
10 / Melle - E 5 (leden) / E 7
Norbert Huys toont zijn foto’s
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
za. 12/11 om 14.30 uur - Brouwerijschuur,
Dorp 24 / Sint-Martens-Latem
- gratis
Persvoorstelling jaarboek
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
za. 12/11 om 20 uur - Cultuurzaal OCP E9
Toneelvoorstelling Vuurproef
| zie pag. 13
Teater 2000: 0471 60 88 47
(nieuw reservatienummer)

zo. 13/11 om 12 uur - GBS - E 17 (VVK)
Roemeens eetfestijn t.v.v.
vzw Nona
Marc Claeys: 09 220 87 26
zo. 13/11 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Zingem (1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
wo. 16/11 om 14 uur - OCP - gratis
Kid Kat Spionnenworkshop
| zie pag. 21
Gemeente De Pinte: bib en
Jeugddienst: 09 280 98 51
do. 17/11 van 19.30 tot 21.30 uur - GC ’t
Groenendal, Brandegems Ham 5 /
Merelbeke
‘Van kippen houden kan iedereen’
Veltgroep Scheldevallei
Lisbet Bockstaele: 09 210 32 75
do. 17/11 om 20 uur - kerk De Pinte - gratis
Augustinus van Hippo, een
bewogen leven door Anthony
Dupont
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
vr. 18/11 om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
vr. 18/11 om 19 uur - De Veldblomme
- gratis
(geh)oorverdovend: info, muzikaal spektakel … | zie pag. 22
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
vr. 18/11 van 19.30 tot 22 uur - Go. Zaal
Racing, Markt 20 / Gavere - E 1
(leden) / E 3
‘Het zeer grote belang van
vezels in de voeding’
Veltgroep Scheldevallei
Philippe Lamoral: 09 385 84 44
vr. 18/11 om 20 uur - Cultuurzaal OCP E9
Toneelvoorstelling Vuurproef
| zie pag. 13
Teater 2000: 0471 60 88 47
(nieuw reservatienummer)
vr. 18/11 om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Lebeke/Aalst (2e
reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 19/11 (tot 27/11) vanaf 10 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling Europese
KunstVerdienste | zie pag. 14
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

za. 26/11 om 20 uur - refter GBS
Kaas- en wijnavond
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool
Karen Vanderstraeten:
oudervereniging@gemeenteschooldepinte.be

za. 19/11 om 18 uur - GBS, Polderbos 1
- E 15 / E 6 (kinderen) / gratis
(- 6j.) - inschrijven door te storten
op 001-6396493-01 m.v.v. ‘aan
tafel + aantal personen’
‘Aan tafel met Jan Verheyen’:
uitgebreid vlees- en visbuffet,
met als gastspreker Vlaams
filmmaker Jan Verheyen
N-VA DP-Z
Ferry Comhair: 0479 65 86 24
depinte@n-va.be

zo. 27/11 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - VC Zwijnaarde
(1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 19/11 om 20 uur - Cultuurzaal OCP E9
Toneelvoorstelling Vuurproef
| zie pag. 13
Teater 2000: 0471 60 88 47
(nieuw reservatienummer)
zo. 20/11 vanaf 18 uur - Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - E 12 /
E 6 (6-12 j.) / gratis (-6 j.) - inschrijven vóór 10/11 via overschrijving op rek. 880-360150135 met vermelding van ‘spaghetti-avond; naam; aantal personen’
4e spaghetti-avond
Beschermcomité Chiro St-Agnes
beschermcomite@chirodepinte.be
ma. 21/11 om 13 uur - De Veldblomme
Seniorenweek: Feestkaarting
| zie pag. 24
Okra DP en Z
Erick Baerts: 09 282 54 87
di. 22/11 vanaf 9 uur - OCP - gratis
Seniorensportdag | zie pag. 17
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
di. 22/11 om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: lezing
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88
wo. 23/11 om 14 uur - Cultuurzaal OCP
-E5
Optreden Johan Verminnen
| zie pag. 24
Seniorenraad
Albert Huys: 09 282 45 86
wo. 23/11 om 14 uur – refter gemeentelijke
basisschool
Junior Journalistwedstrijd (5e
en 6e leerjaar), thema: virtueel, facebook, netlog, twitter
…
Davidsfonds DP-Z
Raadpleeg www.juniorjournalist.be

do. 24/11 om 8.30 uur - cafetaria WZC - E 5
Seniorenweek: Gezond ontbijt
| zie pag. 24
OCMW De Pinte
Sandra De Moor: 09 282 32 54
do. 24/11 om 15 uur - OCP
Hoera, wij worden 120 jaar! En
dan? En hoe? Laura Capitaine,
Bio-ethisch Instituut UGent
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Seniorenraad
Guido Naessens: 09 282 87 11
do. 24/11 om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: seizoenschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51
do. 24/11 om 20 uur - ’t Klooster - gratis
(leden) / E 3
‘Leven met schouderpijn’ door
Dr. Yvan De Paepe
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
do. 24/11 om 20 uur - Energentis, Hemelrijkstraat 113A / Sint-Denijs-Westrem - gratis
Powerdare, info-avond over
alternatieve energieleveranciers | zie pag. 10
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

di. 29/11 om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: feestmenu
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
di. 29/11 om 20 uur – raadzaal - E 5 / E 3
(leden) - gratis (culturele kaart)
Genade, genade! Inquisitie en
ketterbestrijding in de Lage
Landen door Gert Gielis
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
wo. 30/11 om 13.30 uur - café ’t Gildenhuis
Hobbyles ‘Dienblad met kerstmotief’ o.l.v. Nadine Van Neck
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

december
do. 1/12

om 19.30 uur - Cultuurzaal OCP
- gratis
Workshop ‘Werken aan inzet
en enthousiasme in de
vrijwilligersploeg’ | zie pag. 12
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40

do. 1/12

om 20 uur - Kraanlei, 65 / Gent
- gratis
Bezoek a/h huis van Alijn
in het kader van de museumnacht
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 25/11 om 14 uur - Cultuurzaal OCP E2
Feestnamiddag met koffietafel
en orkest | zie pag. 24
Seniorenraad
Albert Huys: 09 282 45 86
vr. 2/12

om 19.30 uur - Sportwegel - E 4
(consumptie gratis)
Worstenkaarting JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 25/11 om 18.30 uur en 20.30 uur Sportwegel - E 10
Spaghetti-avond JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 2/12

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

za. 26/11 om 20 uur - OCP
Jubileumconcert Aureaus
| zie pag. 15
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 27

za. 3/12

(en 4/12) vanaf 10 uur - raadzaal
gemeentehuis
Geschenkenbeurs | zie pag. 14
Oxfam-Wereldwinkel DP-Z
www.facebook.com/
wereldwinkeldepinte

vr. 25/11 om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
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za. 3/12

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

vr. 9/12

om 20 uur - kerk De Pinte - gratis
Film ‘Le fils’ van de gebroeders
Dardenne
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

vr. 9/12

om 20 uur - De Veldblomme
- gratis
Voordracht ‘Vissen, onbekende
slachtoffers van de watervervuiling’ | zie pag. 10
Natuurpunt Boven-Schelde
Rudy De Mol: 0475 89 33 70

za. 10/12 van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 8

zo. 4/12

di. 6/12

om 10 uur - OCP - gratis
Sportgala | zie pag. 19
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
om 20 uur - OCP - E 3
Ontmoeting met Claire
Wiewauters ‘Mag ik triest
zijn?’ | zie pag. 22
Gezinsbond DP-Z en de Pintse
scholen
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 10/12 van 10 tot 12 uur - MSK Citadelpark / Gent - E 12 (inschrijven
voor 1/12)
De wereld van Georges Minne
en Maurice Maeterlinck
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
za. 10/12 vanaf 15 uur - domein Scheldevelde
Kerstmarkt | zie achtercover
OCMW De Pinte: 09 282 32 54

vr. 9/12
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om 19.30 uur - De Veldblomme
Wellness: oog- en oormassage
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
en van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA | zie pag. 8

vr. 9/12

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

vr. 9/12

om 19.30 uur - Volkshogeschool,
Reigerstraat 8 / Gent - gratis (inschrijven voor 1/12)
Creatieve wegen naar transitie, een blik op de toekomst
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 9/12

om 19.30 uur - café ‘t Gildenhuis
Prijsuitreiking 2011 en voorstelling visseizoen 2012
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

di. 13/12 om 20 uur – raadzaal - E 5 / E 3
(leden) - gratis (culturele kaart)
De blauwdruk van België. Het
verhaal van onze landsgrens
door Maartje van der Laeck
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
vr. 16/12 om 19 uur - De Veldblomme
Kerstfeest
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
za. 17/12 om 14.30 uur - OCP - E 5
Kerstfeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
za. 17/12 om 19.30 uur - OCP - E 18
Algemene Quiz | zie pag. 20
Tafeltennisclub DP
Jan Vanmarsnille: 0499 86 49 10
zo. 18/12 om 13 uur - NMC Bourgoyen,
Driepikkelstraat 32 / Gent - gratis
Bokjes trappen (op zoek naar
kleine snippen)
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

wo. 7/12 om 19.30 tot 22 uur - De Veldblomme - E 6 (leden) / E 8
Demoles bloemschikken: sfeervol decoreren voor kerst door
Annie Eerdekens, met verloting v/d 5 opgemaakte stukken
Veltgroep Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02
do. 8/12

di. 13/12 om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Wildplassen, civilisatie begint op de
pot door Baharah Bashar
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

zo. 18/12 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Meerbeke (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 10/12 om 18 uur - lokaal DE HAVIK ,
Sportwegel 7 - gratis
Kerstmarkt
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

zo. 18/12 om 15 uur - CC Nova - gratis
Kindertheater ‘TeiTaTEit’ | zie
pag. 16
Zovla, Bibliotheek DP:
09 282 25 32

za. 10/12 om 20 uur - kerk De Pinte - E 10
(VVK)
Jubileumconcert 25 jaar | zie
pag. 15
Vocaal Ensemble Seicento
De Meyer - Van de Velde:
09 380 11 89

di. 20/12 om 14 uur Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: lezing
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88

za. 10/12 om 20.30 uur - OCP - E 12
Comedy-avond met David
Galle | zie pag. 15
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
zo. 11/12 om 14.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Munkzwalm (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

do. 24/12 om 16.30 uur - kapel rusthuis
Scheldevelde / De Pinte
Opluisteren kerstavondmis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
zo. 25/12 om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren Kerstmis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

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

ma. 26/12 om 16 uur – kerk Zevergem - vrije
bijdrage voor een goed doel
U zijt wellekome. Vlaanderen
zingt kerst door Daniel Vanrysselberghe en Piet Bogaert
Davidsfonds DP-Z m.m.v. koor
Suverkliekske, Vrije Basisschool
Zevergem
Guido Naessens: 09 282 87 11

di. 27/12 om 13.30 uur - refter GBS - gratis
Workshop Studio Jekino Animatie | zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 51

wo. 28/12 vanaf 9.30 uur - refter GBS - gratis
Workshop Atelier Moerasland
| zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 51
vr. 30/12 om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

ruimtelijke ordening
& werken
Blauwe zone in centrum De Pinte
Sinds 1 oktober 2011 geldt er een parkeerregeling met beperkte tijdsduur (‘blauwe zone’) in het centrum van De Pinte
(zie ook Infokrant september - oktober 2011, pagina 7).
Bewonerskaarten
Bewonerskaarten kunnen schriftelijk of online aangevraagd
worden bij de concessionaris: nv Cityparking, De Kleetlaan 5
bus 10, 1831 Diegem, www.cityparking.be. De kaarten
worden uitgereikt door de concessionaris.
Bij een schriftelijke aanvraag moet u gebruik maken van het voorgedrukte aanvraagformulier.
U kunt dit krijgen bij de nv CityParking en in het gemeentehuis.
Parkeerkaarten blauwe zone
Wie nog geen (of een oude) parkeerkaart ‘blauwe zone’ heeft, kan er gratis
een komen afhalen in het gemeentehuis, bij de dienst Grondzaken. Opgelet: het gebruik van oude kaarten kan geverbaliseerd worden.
Bezoekers gemeentehuis
Bezoekers van het gemeentehuis raden we aan om gebruik te maken van
de parking in de Baron de Gieylaan (gemeenteplein). Vergeet uw parkeerkaart (‘blauwe zone’) niet te plaatsen.
De folder met meer informatie, zoals verdeeld in de hele gemeente in de week van 26 september
2011, kunt u ook vinden op www.depinte.be.

Nieuwbouw voor De Speelark, Kind & Gezin, dienst Opvanggezinnen
en Opvoedingspunt
Sinds begin september 2011 is naast de serviceflats in de Bommelstraat de bouw van een nieuwe
gemeentelijke accommodatie van start gegaan. In dit gebouw zal het kind centraal staan. Het Consultatiebureau van Kind & Gezin, de dienst Opvanggezinnen, Opvoedingspunt en de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang De Speelark verhuizen naar deze nieuwe locatie. De opvangcapaciteit
van De Speelark wordt ook uitgebreid van 42 naar 100 kinderen.
Bovendien zullen tijdens de schoolvakanties de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos en mogelijks ook activiteiten van andere diensten er onderdak vinden.
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Indeling gebouw
Het gebouw zal bestaan uit twee grote onderdelen. De voorbouw omvat twee bouwlagen, waarbij onderaan alle ruimtes
en bergingen voor de Speelark gesitueerd zullen zijn. Op de
tweede verdieping worden de lokalen voor Kind & Gezin voorzien, met onder andere een spreekkamer voor de arts en voor
de verpleegkundige en een wachtruimte. Ook de bureaus
voor de dienst Opvanggezinnen en voor Opvoedingspunt zijn
daar voorzien. Deze lokalen zijn via een trap en lift vanuit de
centrale inkomhal bereikbaar.
Achter deze voorbouw liggen de afsluitbare ruimtes van De Speelark, namelijk twee grote overdekte speelplaatsen voor kleuters en lagere schoolkinderen met centraal een aangepast sanitair
blok en een reftergedeelte met volledig uitgeruste keuken. Vanuit deze overdekte speelruimtes
zal via grote schuifdeuren ook makkelijk de buitenspeelruimte bereikt kunnen worden. Een aparte
huiswerkruimte en slaapgelegenheid voor de allerkleinsten is eveneens voorzien.
Het volledige concept van het gebouw kwam tot stand na een uitgebreide verkenningsronde waarbij verschillende voorbeeldlocaties bezocht werden. Er is daarbij ook rekening gehouden met alle
normen die Kind & Gezin oplegt, zodat de Speelark een erkend, gesubsidieerd initiatief voor gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang wordt.
Ingebruikname
Men voorziet het einde van de bouwwerken tegen midden juli 2012. De gemeente hoopt het gebouw op 1 september 2012 officieel in gebruik te kunnen nemen. Meer informatie en een stand
van zaken van de ontwikkelingen hieromtrent volgen in de toekomstige edities van de Infokrant.
Help ons bij het vinden van een naam voor het gebouw
Heb jij een leuke naam voor dit complex? Alle ideeën zijn welkom op communicatie@depinte.be.
En misschien prijkt jouw suggestie volgend jaar wel boven de inkom.

leven & wonen
E-loket – documenten nu ook digitaal verkrijgbaar
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Sinds 31 augustus 2010 beschikt onze gemeente over een
e-loket. Via deze applicatie kunt u als inwoner van onze
gemeente allerlei documenten en attesten aanvragen zonder
zich te verplaatsen.
Sinds kort hebt u ook de mogelijkheid om uw documenten
of attesten digitaal toegestuurd te krijgen (voorheen konden
de documenten enkel op papier aan u bezorgd worden). U
maakt de keuze bij uw aanvraag.
Het e-loket praktisch
Voor het aanvragen van documenten via het e-loket surft u naar www.depinte.be en klikt u in de
linkerkolom op ‘Het e-loket’. Inloggen kan via een elektronische identiteitskaart én een kaartlezer
of een token van de federale overheid (een token aanvragen kan gratis via www.belgium.be).
U vult uw gegevens in en kiest ervoor om uw document op papier of elektronisch te ontvangen. Bij
uw keuze voor een digitaal document ontvangt u - na de verwerking van uw vraag door de dienst
Burgerzaken - een e-mail met de link naar het gevraagde digitale attest of document. Zo kunt u het
document downloaden (in pdf-formaat).
Deze digitale documenten bevatten een digitale handtekening. Opgelet: een dergelijk digitaal
document heeft enkel waarde als elektronisch document. U dient het om deze reden elektronisch
door te sturen aan de begunstigde, zodat deze de digitale handtekening kan verifiëren. Wanneer
een digitaal document afgedrukt wordt, verliest dit document zijn juridische waarde.
www.depinte.be

Uw mening over Zevergem telt!
Aan de inwoners van Zevergem
Help mee de toekomst van Zevergem te bepalen.
Vul de vragenlijst in die nu beschikbaar is via:
www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=80942
De papieren versie aanvragen kan bij de bestuursleden van Zchakel.
Zchakel is een onafhankelijk overlegplatform van en voor Zevergem waar inwoners terecht kunnen
met hun vragen, voorstellen, zorgen, waarden. Zchakel biedt kansen tot overleg
enerzijds tussen de inwoners en verenigingen van Zevergem onderling en anderzijds tussen
Zevergem en het gemeentebestuur van De Pinte-Zevergem.
Bestuursleden Zchakel:
• Nadine Bosmans, Molenstraat 10, Zevergem
• Piet Bogaert, Molenstraat 22, Zevergem
• Lucas De Vocht, Het Wijngaardeke 25, Zevergem
• Bart De Witte, Blijpoel 17, Zevergem
• Raf D’hossche, Pont Noord 117, Zevergem
• Guido Vanpoucke, Kriekestraat 6, Zevergem
E-mail: zchakel@hotmail.com
Telefoon: 0478 75 00 26
Bedankt voor jouw medewerking.

Nieuw nummer voor privacy-, directmarketingklachten en
Robinsonlijsten: 078 77 00 12
Sinds 1 september bel je voor de Robinsonlijsten of klachten over marketingacties van
leden van de bdma naar het nummer 078 77 00 12.
Een nieuw nummer maakt het mogelijk om het telefonisch onthaal uit te bouwen volgens de regels
van de kunst. Zo kan de bdma (belgian direct marketing association) nu een klantvriendelijker
onthaal garanderen.
Voor elke privacy-, Robinson- of directmarketingklacht kan je op dit nummer terecht, iedere
werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Bellen naar 078 77 00 12 kost niet meer
dan een normaal nationaal gesprek.
Over de Robinsonlijsten
De Robinsonlijsten bestaan in België al 35 jaar (lang voor de inwerkingtreding van de eerste
wetgeving inzake privacy). Consumenten kunnen zich gratis op deze lijsten inschrijven om niet
voor direct marketingprospectie gecontacteerd te worden. Zo bestaat er een Robinson Mail lijst en
een Robinson Phone lijst.
Meer info: www.bdma.be

milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op
woensdag 2 november, dinsdag 15 november, maandag 26 december en dinsdag 27
december 2011.
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Openingsuren:
maandag 		
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag 		
zaterdag 		

/
9 -12
/
/
9 -12

13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur

Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich altijd een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.

In De
Kringwinkel
14/11 - 3/12:
sinterklaasactie
vanaf 5/12: feesten
(kerstversiering,
kandelaar,
geschenkideeën …)
| zie ook pag. 34

• 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.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 9 december van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 10 december van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
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.

8

Voor info kunt u contact opnemen met de milieudienst tel. 09 280 80 24,
e-mail: milieudienst@depinte.be.

Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort?
Hopelijk krijgen we deze winter niet te maken met overvloedige sneeuwval en gladde wegen, want dat verstoort de
ophaling van het afval. Om ons zo goed als mogelijk voor te
bereiden op een mogelijke winterprik, willen we u volgende
regels meegeven bij sneeuwval of gladde wegen, waardoor
de ophaling kan verstoord worden:
• De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen.
• Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken
naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken en landelijke gebieden worden later
bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt en de
www.depinte.be

ronde hetzij vroeger, hetzij veel later wordt gereden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen.
• De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden.
• Indien de voetpaden er te gevaarlijk glad bij liggen, mogen laders de afvalstoffen laten
staan.
• Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen, want er worden geen
inhaalrondes voorzien.
Veiligheid gaat boven alles. Daarom zijn gladde wegen en voetpaden gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip.
Ook u kunt een steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer, door de
voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting.
De ophalers zullen u hier dankbaar voor zijn!

Hakselen najaar 2011
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het
hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is
volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te
brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar koen.
debleeckere@depinte.be.

Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2011

Ondergetekende,
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
………………………………………………………………………… (straat), ……. (nummer)
Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden (schrappen wat niet past).
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)
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Inzameling harde plastics
Sinds juni 2011 worden op het betalende gedeelte van het containerpark harde plastics afzonderlijk
ingezameld.

(geh)oorverdovend:
een boeiende avond
voor jongeren op
18/11 | zie pag. X

Volgende afvalsoorten mogen dus niet meer in de klasse IIcontainer, maar moeten afzonderlijk ingezameld worden:
• plastic buizen
• wasmanden
• emmers
• bierbakken
• rolluiken
• dakgoten
• speelgoed
• planchetten
• tuinmeubelen

Activiteiten Natuurpunt
Donderdag 24 november 2011
Info-avond over alternatieve energieleveranciers
De mensen van de MilieuAdviesWinkel komen uitleg geven over hoe dat nu zit met groene stroom, en hoe je kunt
overschakelen naar een groene stroom- en/of gasleverancier.
Meestal blijkt trouwens dat de goedkoopste leverancier ook
een groene leverancier is. Als je ook voor gas omschakelt, kan
je gemiddeld 200 euro per jaar besparen! Dus een pure winwinsituatie voor jouw portemonnee én het milieu.
Meebrengen: de jaarafrekening van je gas- en elektriciteitsleverancier. Afspraak om 20 uur in de gebouwen van Energentis, Hemelrijkstraat 113A, De Pinte.
Toegang gratis. Meer info bij Guy Huylebroeck op 0473 89 42 09 of guy.huylebroeck@skynet.be.
Vrijdag 9 december 2011
Voordracht door Rudy De Mol: “Vissen, onbekende slachtoffers van de watervervuiling”
Rudy De Mol, ex-visserijwachter van het Agenstschap voor
Natuur en Bos geeft een lezing over de zoetwatervissen, onbekende slachtoffers van de vervuiling.
Op basis van oude en recente foto’s wordt een overzicht van
de vissoorten die in onze grote en kleine rivieren voorkomen
op een rijtje gezet. Zitten er haaien in de Schelde? Uiteraard
niet, maar evengoed zwemmen er toch reusachtige rovers
rond. Als u daar meer wilt over weten, bent u welkom op de
lezing van Rudy.
Afspraak: 20 uur, De Veldblomme, Veldstraat 50 Zevergem
Info: Rudy De Mol, tel. 0475 89 33 70, e-mail: rudy.de.mol@telenet.be
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cultuur & vrije tijd
Uitnodiging 11 november-herdenking 2011
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11 november-viering 2011 om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem.
9.20 uur Verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur Plechtige eredienst in de kerk OLV-Hemelvaart
Uitvoering van het ‘Te Velde’, het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
www.depinte.be

Zie ook
11.11.11campagne
| zie pag. 27

en

11.11.11@
home
| zie pag. 26

10.45 uur Aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
• Open de ban
• Gelegenheidstoespraak door schepen Lieve Van Lancker
• Last post
• Afroeping van de oorlogsslachtoffers, vermisten en overledenen sinds 11 november 2010 door de gemeentesecretaris
Veerle Goethals
• Sluit de ban
• Bloemenhulde
• Belgisch volkslied en lied van de Vlaamse Gemeenschap
Nadien gaat de viering verder in de raadzaal van het gemeentehuis. Er wordt een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur aan alle deelnemers met de medewerking
van het 11.11.11-comité.
De leerlingen van verschillende scholen in De Pinte volgden de
workshop ‘we hebben maar één planeet’ in het kader van de 11.11.11-campagne. Hun creatieve
verwerking van dit thema zal tentoongesteld worden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen
door:
• vlaggen uit te hangen
• de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers
(wanneer u niet gedurende de hele plechtigheid aanwezig zou kunnen zijn)
Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• deel te nemen met vlag aan de plechtigheden
• bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook de artikels op pagina 26 en 27 voor de 11.11.11-actie in De Pinte.

Kunstenaar van de maand
Locatie: inkom gemeentehuis
November - Lina Ceulemans
Het beeldend werk van Lina kan zowel schilderkunst
als keramiek zijn, maar in beide kan je meestal één
constante aantreffen: MENSEN! Deze kunstenares is
gebiologeerd door het menselijke lichaam. Ze gaat als
kunstenaar graag de uitdaging aan om de ‘beweging’
vast te leggen op het doek. De eigenheid van mensen
die dansen, werken ... probeert ze te vertalen in penseelstreken. Thuis en in het atelier van Kristine Cnudde
werkt ze met klei, vooral omdat boetseren zo leuk en
ontspannend is. Het liefst boetseert ze naar levend model. Lina werkt ook af en toe in opdracht naar foto’s.
December - Chris De Clercq
Chris De Clercq is voor velen wellicht geen onbekende.
De onlangs 75 jaar geworden schilder is al meer dan
50 jaar actief en kreeg al meerdere onderscheidingen.
Als je zijn oeuvre analyseert - met het in 1960 voor het
50e Nationale Salon geselecteerde ‘Blauwe Kompositie’
voorop - kan je daaruit concluderen dat De Clercq steeds
op zoek was naar zichzelf en een hem geëigende stijl.
Die eigenheid heeft hij zeker gevonden. Het belangrijkste is echter dat hij, precies door die ongebreidelde
nieuwsgierigheid en dat eindeloos zoeken, zowat alle
‘toonaarden’ van de beeldende kunst in zich draagt.
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‘Werken aan inzet en enthousiasme in de vrijwilligersploeg’
Gratis workshop voor verenigingen

Misschien schort er iets binnen de vrijwilligersploeg?
Dan is het tijd om inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen om zich vrijwillig in te zetten en om
een aanpak te zoeken waarbij je het enthousiasme en de inzet opnieuw aanwakkert.
Op donderdag 1 december gaan we interactief aan de slag met expert Koen Vermeulen van
Kompas vzw en Steunpunten Vrijwilligerswerk.
Afspraak om 19.30 uur stipt in de Cultuurzaal van het OCP, Polderbos 20, De Pinte. Deuren open
vanaf 19 uur. Inschrijven kan via onderstaande inschrijvingsstrook ten laatste op 25 november
2011.
Inschrijvingsstrook workshop 1 december 2011
Naam vereniging: .............................................................................................................
E-mailadres contactpersoon: .............................................................................................
Telefoon contactpersoon: . ................................................................................................
Namen deelnemers:
1. ………………………………………………… 2. ……………………………………………
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3. ………………………………………………… 4. ……………………………………………
5. ………………………………………………… 6. ……………………………………………
7. ………………………………………………… 8. ……………………………………………
Inschrijven kan in het OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte of via vrijwilliger@depinte.be. Meer
info: 09 280 98 40

De schilderkunst aan het hof van Albrecht en Isabella
Een lezingenreeks door Dr. Katharina Van Cauteren

Deze cursus voert ons langsheen werken van hertogelijke hofkunstenaars als Pieter Paul Rubens,
Jan I Breughel en Hendrik De Clerck en leidt ons over het kruispunt waar geschiedenis en kunstgeschiedenis elkaar raken. Katharina Van Cauteren plaatst de schilderijen in hun context en maakt ons
wegwijs in een beeldtaal bedoeld voor de allerhoogste adel.
www.depinte.be

Dr. Katharina Van Cauteren is doctor in de kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de schilderkunst
van de vroegmoderne periode. Ze is gastdocente aan de K.U.Leuven.
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data: dinsdagnamiddag 8, 15 en 29 november en 6 december van 14 tot 16 uur
Prijs: E 50, DF-leden: E 44 (koffie en syllabus inbegrepen)
Inschrijven door storting van het vereiste bedrag op rekening BE 51 7350 2299 6462
(Bic-code KREDBEBB) van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met vermelding van het codenummer
PI-11C-AI.
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00.
Inschrijven kan ook via www.universitijdvrijetijd.be.
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Teater 2000 feest!
Het nieuwe toneelseizoen lonkt. En dit seizoen is extra speciaal
voor Teater 2000, want ze vieren hun twintigjarig jubileum. Je
mag dus zeker niet ontbreken!
Wie Teater 2000 een beetje kent, weet dat ze hun verjaardag
niet zomaar voorbij laten gaan. Ze plannen dit jaar twee grote
producties met veel volk op scène! De eerste productie kan je
bekijken in november.
Ze spelen de ‘Vuurproef’ (ook wel gekend als Heksenjacht of
De Heksen van Salem) van Arthur Miller in een regie van Sabine
Decocker. Het is het verhaal van de jonge, wilde Abigail, die na
afgewezen te zijn in de liefde een hele gemeenschap te gronde
richt. In het wilde weg beschuldigt ze mensen van hekserij, een
zonde waarop in het strengchristelijke plaatsje Salem de doodstraf
staat. Gevolg: een krankzinnige reeks veroordelingen. Opvoeringen op 11, 12, 18, 19 november 2011.
Reserveren kan via de site www.teater2000.be of telefonisch op het nummer 0471 60 88 47.
Dubbel feest!
Teater 2000 is ook blij en heel fier omdat onze voorzitter Rudi Lekens de Cultuurprijs 2011 van De
Pinte won. En terecht! Rudi zet zich al 50 jaar in voor cultuur, waarvan 34 jaar in De Pinte. Voor
Teater 2000 is hij de drijvende kracht en we wensen hem dan ook een dikke proficiat!

Comedy-avond met David Galle
Op zaterdag 10 december om 20.30 uur ontvangt De Pinte
Leeft! David Galle in de cultuurzaal van het OCP. Het grote publiek kreeg voor de eerste keer te horen van David Galle toen
hij in 2009 de prestigieuze Comedy Casino Cup van Canvas won. Volgens de jury beschikt hij over
‘het meeste potentieel voor de toekomst’. Daarna ging Galle op zijn elan voort en werd hij door
Bart De Pauw aangesteld als één van De Kazakkendraaiers. Spek naar de bek van een mondige
komiek met een neus voor absurde flauwekul …
Met ‘D’ brengt David Galle zijn eerste zaalvullende avondshow. Het is een sfeervolle show over het leven van A tot Z,
met een tussenstop bij de D. De D van David, maar ook de
D van het grote lachende mondje. Een show vol herkenbare
humor over de dingen die we niet zien, maar toch doen. Over
waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En vooral
waarmee we ons ondertussen bezighouden.
Kaarten voor deze avond kosten 12 euro en zijn te krijgen via
www.depinteleeft.be.
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Tentoonstelling Kunstkring Centaura
Agnes De Schepper, Aline Deruyck, Antoine Van Den Brouck, Daniël Godefroi, Dirk
Dejonghe, Arlette Neirynck, Marcel Malingreau, Nick Langeraert, Lina Ceulemans,
Axel Leijman, Hilde Claeys, Kristine Cnudde, Nicole Lebrun, Gigi Debuisson, Agnès
Vuillaume, Elly De Vriendt, Steven Yde en Rita Wildro
nodigen u uit op de opening van de tentoonstelling met receptie zaterdag 29 oktober 2011 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte.
Verder open op zondag 30 oktober, dinsdag 1 november, zaterdag 5 november en
zondag 6 november, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Gratis toegang.

Tentoonstelling Europese KunstVerdienste
Op uitnodiging van Kunstring Centaura
Graag wensen wij de bekendheid van de Europese Kunstverdienste nader toe te lichten. De E.K.V. is
een vzw met hoofdzetel in Gent. Ze is voornamelijk en bijna uitsluitend een plastische kunstenaarsgroepering; voor het ogenblik stellig een van de voornaamste van ons land.
De vereniging, gesticht op 8 mei 1979, is volledig zelfstandig en onafhankelijk van alle politieke,
syndicale, religieuze en filosofische overtuigingen. De kunstenaars die zich aanbieden bij de Hoge
Raad en geselecteerd worden, mogen zich gezel noemen.
Regelmatig worden gewestelijke of regionale tentoonstellingen ingericht zodat de gezellen in eigen
streek de confrontatie met eigen publiek kunnen aangaan en zich verder ontplooien.
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Enkele leden van Kunstkring Centaura maken al deel uit van MAEKV (Mérite Artistique Européen
– Europose KunstVerdienste).
De tentoonstelling loopt van 19 november tot 27 november 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis. Open op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Info: Germain Schiettecatte, tel. 09 282 68 67

Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel
De jaarlijkse Geschenkenbeurs van Oxfam-Wereldwinkel heeft plaats op zaterdag 3 en zondag 4 december van 10 tot 18 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis (ingang Baron de Gieylaan).
U vindt er een ruime keuze aan (h)eerlijke voeding, artisanaat, juwelen, geschenkenmanden en dergelijke. Met gelegenheid voor een gezellige babbel
bij een koffietje of een glaasje wijn.
www.depinte.be

De wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en 14 tot 18
uur. U kunt onze activiteiten ook volgen op http://www.facebook.com/wereldwinkeldepinte.

Art @ De Pinte in november en december
In november en december staat de natuur in zijn blootje. Art @ De Pinte legt deze schoonheid artistiek vast met potlood, inkt, pastel of aquarel. Heb je interesse om deel te nemen aan deze cursus?
Graag een seintje aan het secretariaat. De plaatsen zijn beperkt.
Nog tot en met 5 november stelt Art@De Pinte twaalf werken tentoon in het Kasteel van Egmont
in Zottegem (een initiatief van ‘de Mens Nu’). Deze tentoonstelling kadert in het thema ‘tijd’. Twaalf
uurwerkjes zullen er pronken. Alle met een unieke ‘tijds-boodschap’.
Art @ De Pinte stelt ook zijn vruchtbaarheidsbeeldjes tentoon in de KU Leuven. Deze tentoonstelling is te bezichtigen van 29 oktober tot en met 30 november 2011 in de ‘Campusbibliotheek
Biomedische Wetenschappen’.
karina.alisch@skynet.be, secretaris, 0473 934 833

Jubileumconcert Aureus
Het Harmonieorkest De Pinte wordt 50! En dit wordt gevierd met een groots jubileumconcert op
zaterdag 26 november 2011 om 20 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Voor dit concert bladert het orkest doorheen 50 jaar geschiedenis met een muzikale reis door de
tijd. Ze wordt hierbij begeleid door gastsolist Peter Verhoyen op fluit en piccolo. Bovendien brengt
het Harmonieorkest die avond de speciaal voor haar gecomponeerde creatie ‘Aureus’, van de hand
van Stijn Roels, gebaseerd op het allereerste stuk dat het Harmonieorkest, toen nog Begoniafanfare, 50 jaar geleden speelde. Daarnaast zal ook de Youth Band zijn beste beentje voorzetten bij de
wereldpremière van ‘Jazzy Journey’ (eveneens van Stijn Roels) om dit feest van een extra jonge en
muzikale tint te voorzien!
Meer info over het concert is terug te vinden op www.harmonieorkest.be. Kaarten zijn te krijgen
bij de muzikanten en voorzitter Yves Gazelle (0476 28 55 07).

Jubileumconcert 25 jaar Vocaal Ensemble Seicento
10 december 2011

Het Vocaal Ensemble Seicento onder leiding van Christophe Goedvriend viert dit jaar zijn 25-jarig
bestaan en nodigt u van harte uit op zijn Jubileumconcert dat op zaterdag 10 december 2011 om
20 uur plaatsvindt in de kerk Sint-Nicolaas van Tolentijn in De Pinte. Het concert is een samenwerking met het koor Helicon onder leiding van Christophe Goedvriend en wordt tevens begeleid door
een barokensemble. Gastdirigent is Patrick Moeyaert, die gedurende ruim twintig jaar het Vocaal
Ensemble Seicento heeft geleid.
Op het programma, dat in het teken van Kerstmis staat, zijn werken geprogrammeerd van onder
meer Bach, Buxtehude, Schütz, Scheidt en Palestrina.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de kassa); lagereschoolkinderen
gratis. Kaarten zijn te krijgen bij de koorleden van Seicento of door middel van overschrijving (ten
laatste voor 3 december) op rekening nummer 890-1340417-05 met vermelding ‘concert 10 december’, naam en aantal kaarten.
Bijkomende informatie kunt u altijd krijgen via www.seicento.be, bij de leden van het koor of bij
Dirk en Myriam De Meyer - Van de Velde, tel. 09 380 11 89, e-mail: dirk.de.meyer2@telenet.be.
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bibliotheek
CinéBib
Kid Kat
Spionnenworkshop

Naast onze eigen collectie dvd’s bieden we vanaf oktober driemaandelijks wisselende dvd-wisselcollecties aan, bestaande uit
twintig films, én de gratis CinéBib-brochure die meer achtergrond
biedt bij de geselecteerde films.

op 16 november in
het OCP | zie pag. 21

CinéBib - een filmselectie door Cinema Novo - wil de West- en
Oost- Vlaamse bibliotheekbezoekers en -medewerkers meer voeling laten krijgen met een ander filmcircuit en wenst een alternatief te bieden voor het gemakkelijk
toegankelijk en overwegend commerciële filmaanbod.
CinéBib is een project uitgewerkt door vzw Cinema Novo in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Van begin oktober tot eind december wordt een eerste wisselcollectie aangeboden, namelijk kinder- en jeugdfilms met onder andere ‘Willie en het wilde
konijn’, ‘Kirikou en de heks’, ‘De witte planeet’, ‘Ponyo’, ‘Le petit Nicolas’, ‘The
Cave of het Yellow Dog’, ‘Zozo’ …
Vanaf januari 2012 is de wisselcollectie Roadmovies aan de beurt.
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Als letters verstoppertje spelen
Op zondag 18 december 2011 vindt de afsluiter plaats van het ZOVLA-project rond dyslexie ‘Als
letters verstoppertje spelen’.
Kindertheater ‘TeiTaTEit’ (of de onbeschrijflijke kookkunsten van
Julienneke)’ door Theater Savooi: Een taartenwinkeltje heeft moeilijkheden omdat de eigenaar niet goed kan lezen en schrijven …
“Soms vallen de woorden uit mijn hoofd en ben ik ze kwijt. Ik struikel
over letters door dat haperend hoofd, een hoofd dat sneller denkt
dan mijn handen of mond kunnen bijhouden ...”.
Een gekruide voorstelling over elkaar aanvullen, de dingen op smaak
brengen en hoe dyslexie je leven kan beïnvloeden ... Voor kinderen
vanaf 9 jaar.
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CC Nova, Steenweg 92, Nazareth (Eke) om 15 uur
ZOVLA is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm, met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
www.depinte.be

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

De bib is gesloten op:
• dinsdag 1 november (Allerheiligen)
• woensdag 2 november (Allerzielen)
• dinsdag 15 november (Koningsdag)
• zaterdag 24 december (kerstavond)
• maandag 26 december (tweede kerstdag)
• zaterdag 31 december (oudejaarsavond)

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de sportkampen in de kerstvakantie en de evaluatie van het
sportbeleidsplan. Daarnaast organiseert de sportdienst op dinsdag 22 november 2011 de tweede
editie van de Seniorensportdag. Voor alle Pintse verenigingen kondigen we een vormingsavond
voor vrijwilligers aan. En tot slot is er nog de uitnodiging voor het Sportgala op zondag 4 december
2011.
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

Sportkampen
Sportkamp kerstvakantie
Van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 december 2011
-> Inschrijven kan telefonisch op woensdag 16 november 2011
Verdere informatie over deze kampen kunt u vinden in de folders die uitgedeeld worden in de scholen van De Pinte en Zevergem en op de website www.depinte.be. Deze kunnen ook aangevraagd
worden bij de sportdienst (tel.09 280 98 40) of via sportpromotie@depinte.be.

Nieuwsbrief sportdienst
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten, dan kan u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Abonneer u gratis via
www.depinte.be > Publicaties > Nieuwsbrieven.
Wie al ingeschreven is voor (een van) de gemeentelijke nieuwsbrieven kan
zijn voorkeuren aanpassen door onderaan in een ontvangen nieuwsbrief
te klikken op ‘Om uit te schrijven of om uw voorkeuren aan te passen,
klik hier.’
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Seniorensportdag: “Hoe is het gesteld met mijn conditie?”
Seniorenweek van 21 tot 25 november 2011
Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Maar ermee beginnen is niet altijd gemakkelijk, daarom organiseert de sportdienst in het kader van de seniorenweek (zie ook pagina x)
een sportdag voor senioren. Deze sportdag wordt aangeboden door de gemeentelijke sportdienst
in samenwerking met de seniorenraad en vindt plaats op dinsdag 22 november in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP). De activiteiten zullen plaatsvinden van 9 tot 12 uur en van 14 tot
16.30 uur.
Op deze dag kan je je algemene conditie laten testen door een Bloso Sportelteam. Dit team geeft
ook advies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kunt verbeteren
of onderhouden.
OPGELET: Voor deelname aan de conditietesten moet men STIPT om 9 of 14 uur aanwezig
zijn, later starten is niet mogelijk.

Daarnaast wordt er ook een aangepast sportaanbod voorzien door de sportdienst waarbij je vrijblijvend kunt kennismaken met het aanbod voor senioren in de gemeente.
Programma en sportaanbod
Uur

Wat

Waar

9 uur STIPT

Briefing en start ‘test je conditie’ Bloso

Sportzaal T 3

9 tot 12 uur

Curling doorlopend
Curvebowls doorlopend

Sportzaal T 3
Sportzaal T 1

9.30 tot 10.15 uur

Tai chi

Spiegelzaal

10.30 tot 11.15 uur Nordic walking

Buiten

11.30 tot 12.15 uur Onderhoudsgymnastiek

Spiegelzaal

12.15 tot 12.30 uur Bespreking resultaten van de conditietesten
en advies aan de deelnemers

Cafetaria

14 uur STIPT

Briefing en start ‘test je conditie’ Bloso

Sportzaal T 3

14 tot 16.15 uur

Curling doorlopend
Curvebowls doorlopend

Sportzaal T 3
Sportzaal T 1

14.30 tot 15.15 uur Badminton
Yoga

Sportzaal T 2
Spiegelzaal

15.30 tot 16.15 uur Zelfverdediging
Nordic walking

Spiegelzaal
Buiten

16.15 tot 16.30 uur Bespreking resultaten van de conditietesten
en advies aan de deelnemers

Cafetaria

Deelnemen kan voor een halve of een volledige dag. Deelname is gratis.
Kijken mag, deelnemen is beter!
Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan telefonisch via
09 280 98 40 of via e-mail: sportpromotie@depinte.be vóór 10
november. De eerste 100 inschrijvers krijgen een leuke Sportelboodschappentas cadeau op de Seniorensportdag!

Evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013
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De Evaluatie Sportbeleidsplan 2008-2013 werd in het voorjaar 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad. De goedkeuring van dit document werd
voorafgegaan door intensief overleg tussen de stuurgroep en de sportdienst
en een gunstig advies van de gemeentelijke sportraad.
Het geeft een overzicht van hoe het gemeentelijke sportbeleid er tot op
vandaag (2008-2011) uitzag. Het is de bedoeling de lezer op een duidelijke en overzichtelijke manier uit te leggen in hoeverre het gemeentebestuur de vastgestelde noden en behoeftes al heeft
beantwoord.
Vóór 1 september 2011 diende een tussentijdse evaluatie (2008-2009-2010) overgemaakt te worden aan Bloso.
Bij de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan dient op zijn minst nagegaan te worden of de
beleidseffecten en resultaten, per doelstelling (strategisch en operationeel), zijn gehaald en of de
doelstelling behouden, bijgestuurd of geannuleerd wordt. Bij wijzigingen (bijsturen of annuleren)
van de doelstellingen dringt het (gedeeltelijk of volledig) herschrijven van het sportbeleidsplan zich
op.
De volledige evaluatie van het plan van aanpak vindt u op www.depinte.be bij Sport >
Sportbeleid.
www.depinte.be

Sportgala op 4 december 2011

Uitnodiging aan de bevolking, de besturen en de leden van de gemeentelijke clubs.
Sinds 2009 heeft de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad het plan opgevat om de
jaarlijkse kampioenenviering in een nieuw kleedje te stoppen en er een verkiezing sportman/vrouw/-ploeg van het jaar en laureaat van Sportverdienste aan te koppelen.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en vindt
plaats op zondag 4 december 2011 om 10 uur in het OCP, Polderbos 20. Het gemeentebestuur en
de gemeentelijke sportraad wil graag iedereen uitnodigen op dit evenement.
Het belooft een geanimeerde voormiddag te worden waarbij de huldigingen van de laureaten
sportverdienste, sportman, sportvrouw en sportploeg of sportvereniging van De Pinte worden afgewisseld met verschillende sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s.
Na het officiële gedeelte is iedereen van harte welkom op de receptie.
Het gemeentebestuur en de sportraad kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op zondag
4 december 2011 in het OCP.
Ben je er graag bij?
Stuur dan een e-mail met het aantal personen waarvoor u wenst in te schrijven naar
sportdienst@depinte.be of bel 09 280 98 40.
Op vrijdag 18 november worden de inschrijvingen afgesloten.

Nieuw! Recreas Tafeltennisclub De Pinte
Op zaterdag 1 oktober startte Recreas Oost-Vlaanderen, in samenwerking met TTC De Pinte, een
gloednieuwe tafeltennisclub.
Mensen met een beperking kunnen hier, op eigen tempo, kennismaken met deze fantastische
sport. Kom gerust eens langs om het te proberen!
Waar?		
Wanneer?
Kostprijs?

TTC De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Zaterdagvoormiddag (volgens de speelkalender) van 10 tot 11 uur
30 euro voor het hele jaar (inclusief lidgeld Recreas)

Info en inschrijvingen:
Dries Plaetevoet
Recreas Oost-Vlaanderen
o-vl@recreas.be
tel. 09 333 57 56
in samenwerking met
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23e Algemene Quiz - Tafeltennisclub De Pinte
Onderwerpen:
Wanneer
Start:		
Waar:		

muziek, sport, actualiteit, aardrijkskunde, geschiedenis, film, televisie, denkvragen ...
zaterdag 17 december 2011
om 19.30 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte

Maximum zes deelnemers per ploeg. Inschrijven door middel van storting van 18 euro vóór 12
december op rekeningnummer 979-3329723-09 van TTC De Pinte met vermelding van de naam
van de ploeg. U bent pas ingeschreven na ontvangst van dit bedrag op onze rekening. Opgelet: er
kunnen maximum 50 ploegen deelnemen.
Voor inlichtingen: bel Jan Vanmarsnille (0499 86 49 10) of e-mail jan_vm@skynet.be

Turnclub Olympia De Pinte organiseert conditiegym
voor volwassenen
Kriebelt het bij jou 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 voor 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.
Voor meer informatie, raadpleeg www.tkodepinte.be of contacteer het secretariaat via
tkodepinte.secr@gmail.com of 09 281 17 03.

Alleen lopen in het duister?
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Al wie ook tijdens de donkere winterdagen wil blijven joggen, is welkom op
dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en een recreatieve jogging van 5 tot
10 km in kleine groepjes en op eigen tempo.
Weer of geen weer, joggen doe je nooit alleen …
Kom gerust eens vrijblijvend langs bij Joggingclub De Pinte!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op www.jcdepinte.be.

Badminton voor sportieve 55-plussers
Elke vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur in het OCP
Lidgeld: 20 euro voor een heel jaar (verzekering en huur zaal inbegrepen)
Voor meer inlichtingen: Annie Thienpont, Lijsterstraat 3, De Pinte, tel. 09 282 22 76

www.depinte.be

jeugd
Kid Kat Spionnenworkshop: 16 november, OCP
Kid Kat is spinnende spion en geheim agent voor de Geheime Dienst in kattenland Noensia. Hij speelt de hoofdrol in de nieuwe Kid Kat boekenreeks
die ook in onze bib te krijgen is.
Kid Kat komt op woensdagnamiddag 16 november naar het OCP en
toont zijn jonge fans hoe ze net als hij een topspion kunnen worden.
Hij vertelt eerst uitgebreid over het kattenland Noensia en de Geheime
Dienst waar hij werkt. Daarna gaat hij samen met de kinderen aan de slag
en verklapt hen wat ze allemaal moeten kunnen om een spion te zijn: geheimschrift ontcijferen, zich vermommen, iemand ongezien schaduwen …
Op een speelse en interactieve manier worden kinderen van negen tot elf
jaar ondergedompeld in de wereld van Kid Kat. Aan het einde krijgt elke deelnemer aan de workshop een Kid Kat spionnenkaart en natuurlijk een pootje van Kid Kat himself!
Praktisch
Voor kinderen van negen tot en met elf jaar
Maximum twintig deelnemers
Woensdag 16 november van 14 tot 16 uur in het OCP
Inschrijven in de bib of bij de jeugddienst (in het OCP). Plaatsen zijn beperkt!

Workshop Atelier Moerasland
Woensdag 28 december in de refter van de gemeentelijke basisschool
Op naar het sterrendom! Hoe word je beroemd en maak je dat iedereen je heeft gehoord en gezien? Hoe ontwijk je de valkuilen van de
roem, hoe vlucht je weg van paparazzi, hoe sta je het best op de foto
en voor de camera, welke kledij past bij jouw persoon, met welke
grapjes moeten mensen lachen …
Tijdens deze workshop leer je een song schrijven, een eigen liedje
opnemen, mixen en samplen. Je leert enkele kneepjes van het theatervak en maakt je klaar om elk podium te bestormen. Samen met
Faro en Farinelli storten we ons op woensdagnamiddag 28 december in de wereld van de showbizz!
Praktisch info
Voor wie?
Wanneer?
		
Waar?		
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Voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar
Woensdag 28 december 2011, de hele dag
Van 9.30 tot 12.30 uur én van 13.30 tot 16.30 uur
Refter van de gemeentelijke basisschool

Inschrijven is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt tot maximum 25 kinderen!
Inschrijven kan bij jeugdconsulent Sharon Delabie, jeugddienst, Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 51 of via jeugddienst@depinte.be.

Workshop Studio Jekino Animatie
Dinsdag 27 december in de refter van de gemeentelijke basisschool
Een animatiefilm wordt beeld per beeld opgenomen. Zo worden levenloze dingen (zoals tekeningen, poppen, foto’s, plasticine figuren, snippers, voorwerpen …) met een camera of digitaal
fototoestel tot leven (beweging) gewekt. Via de praktijk leer je de knepen van het vak.

Heb je er altijd al van gedroomd om een animatiefilmpje te maken?
In deze workshop leer je de basistechnieken.
Praktische info
Voor wie?
Voor jongeren van elf tot en met vijftien jaar
Wanneer?
Dinsdagnamiddag 27 december 2011
		
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar? 		
Refter van de gemeentelijke basisschool
Inschrijven is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt tot maximum vijftien kinderen!
Inschrijven kan bij jeugdconsulent Sharon Delabie, jeugddienst, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280
98 51 of via jeugddienst@depinte.be.

(geh)oorverdovend
Breek gerust het kot af, maar niet je oren!
Het gehoor van jongeren en de risico’s op gehoorschade zijn tegenwoordig
‘hot’ items in de media. Niet verwonderlijk als je weet dat ongeveer achttien procent van de Vlaamse jongeren aan gehoorverlies lijdt.
Tien procent van de Belgen heeft een blijvend gehoorprobleem. Steeds
meer jongeren hebben problemen met hun gehoor en worden geconfronteerd met slechthorendheid.
Jongeren komen zeer veel in contact met muziek:
• via de MP3-speler of iPod;
• met het bezoeken van optredens, fuiven, jeugdhuizen, jongerencafés en discotheken.
Permanent zoemende of fluitende oren als gevolg van deze schade hebben vaak verregaande
gevolgen. Ruim de helft van de jongeren met gehoorverlies merkt al dat ze slechter horen. Vaak
denken ze ten onrechte dat het probleem vanzelf overgaat.
Ook de gemeente De Pinte wil aan de jeugd duidelijk maken dat gehoorschade onomkeerbaar is
en organiseert hiervoor op 18 november 2011 een boeiende avond in De Veldblomme. Er zal
niet alleen informatie gegeven worden, maar ook drank en eten, een muzikaal spektakel van ‘High
on Rhythm’ en een verrassingspakketje!
Dus allen daarheen en op post vanaf 19 uur in De Veldblomme!
De inkom is gratis.
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Meer info? Check volgende websites:
www.ietsminderisdemax.be
www.oostvlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/geluid/een_en_al_oor/over_de_campagne/
index.cfm
www.doofwordendoejezo.be
www.oorcheck.nl
www.mp3check.nl

Ontmoeting met Claire Wiewauters ‘Mag ik triest zijn?’
Op dinsdag 6 december om 20 uur in het OCP, Polderbos 20
Toegangskaart: E 3
Claire Wiewauters is orthopedagoge en psychotherapeute, en is verbonden aan het Hoger instituut
voor Gezinswetenschappen.
Natuurlijk zien we onze kinderen graag gelukkig. Een blij kind is een geruste ouder. Maar jongens
en meisjes leven niet altijd op een roze wolk. Er komt heel wat op hun levenspad terecht en onze
samenleving maakt het hen niet altijd even makkelijk. Eén ding staat vast: ook bij jonge kinderen
www.depinte.be

wordt blijheid soms ingeruild voor somberheid. Niets abnormaals dus. Meer nog: niets om je als
ouder schuldig over te voelen.
Jouw zoon schuift zijn favoriete speelgoed aan de kant. Jouw dochter klaagt constant over buikpijn. Ze worden woest of net heel stil. School, hobby’s en vriendjes zeggen hen niets meer. Wat is
er aan de hand? Misschien moet je kind een tegenslag verwerken, rouwt het om een (groot) verlies,
is jouw kind eerder een zwartkijker of maakt het zich zorgen om jou ... Hoe kom je daar als ouder
achter en hoe kun je daar gehoor aan geven?
Op deze vormingsavond word je wegwijs gemaakt in de gevoelswereld van jouw kind. De spreekster schetst wat er op schouders van kinderen kan terechtkomen en reikt kapstokken aan om
hiermee om te gaan.
Ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kortom al wie betrokken of bekommerd is over
de opvoeding van onze kinderen in deze moderne samenleving mag deze ontmoeting met Claire
Wiewauters niet missen!
Toegangskaarten zullen te krijgen zijn bij volgende contactpersonen:
Gezinsbond De Pinte: 			
Frans Naessens, tel. 09 282 58 37
Gezinsbond Zevergem: 			
Marijke Nevejans, tel. 09 281 02 36
Vrije basisschool Zevergem:		
Sandra Verbeken, tel. 09 221 72 24
Vrije basisschool De Pinte: 		
Rik Hofman, tel. 09 282 77 47
Gemeenschapsschool De Pinte:		
Sabine Lagache, tel. 09 383 07 30
Gemeentelijke basisschool De Pinte:
Jan Huylebroek, tel. 09 281 02 60

Dropping

(Ont)spannend, avont(d)uurlijk, verrassend, onvergetelijk
Een boeiende sportieve activiteit, voor jong en oud, voor het hele gezin, met vrienden, familieleden
of met jouw vereniging, met verrassingen en vol spanning.
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Praktisch:

Vrijdag 11 november
???
Voor iedereen, jongeren en volwassenen!
Wij verzamelen om 19.30 uur op het Europaplein. Vertrek met een speciaal aangepast
vervoermiddel naar een onbekende bestemming.
De dropping gebeurt in groepen van zes tot vijftien personen. U kunt individueel inschrijven of eventueel in groep met vrienden, buren of kennissen (nominatieve lijst
indienen bij inschrijving).
De afstand bedraagt 7 of 9 km (in vogelvlucht) volgens uw keuze.
Prijs:
Betalen bij inschrijving en zeker tijdig inschrijven (vóór 4 november) indien je de bus
niet wilt missen! Inschrijving enkel geldig na betaling.
• Bondsleden: 11 euro
• niet-leden: 13 euro
Inbegrepen: • een adembenemende busreis naar een onbekende bestemming
• een recuperatiemaaltijd na de dropping
• verzekering
• vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen
Betalen kan eveneens via overschrijving van het vereiste bedrag op het rekeningnummer 7370125478-03 op naam van Frans Naessens met vermelding van ‘dropping’ en het aantal personen
(leden en niet-leden). Vooraf inschrijven bij:
Gezinsbond De Pinte, Frans Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

De Boomhut
Zoals elk jaar vindt er in De Boomhut een Kaas- en wijnavond plaats. Dit jaar is dat op zaterdag
19 november vanaf 18 uur. Iedereen welkom.
Op donderdag 24 november organiseert De Boomhut een kleuterinfo-avond van 18 tot 20 uur.
Alle ouders van instapkleuters die nieuwsgierig zijn naar onze werking zijn van harte welkom.
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Deze kleuterinfo-avond wordt gevolgd door kleuterkijkdagen tijdens de week van 28 november
tot 2 december 2011. Alle geïnteresseerden kunnen tijdens de schooluren bij ons terecht.

De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75
gsm 0499 93 47 21

Senioren
Seniorenweek
De jaarlijkse Seniorenweek vindt dit jaar plaats van maandag 21 november tot vrijdag 25 november 2011.
Het gemeentebestuur wil deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Het OCMW, de Seniorenraad, de gemeentelijke sportdienst en het Davidsfonds hebben de handen in elkaar geslagen om de
seniorenbevolking een echte feestweek aan te bieden. Het uitgebreide programma ziet er uit als volgt.
Maandag 21 november 2011
Feestkaarting verzorgd door Okra De Pinte en Okra Zevergem
13 uur, zaal De Velblomme, Zevergem
Info: Erick Baerts, tel. 09 282 54 87 en Mariette Boone, tel. 09 282 64 51
Dinsdag 22 november 2011
Seniorensportdag in het Ontmoetingscentrum Polderbos onder
het motto ‘Hoe is het gesteld met mijn conditie?’
Iedereen kan zijn algemene conditie laten testen door een Bloso
Sportelteam. Voor deelname aan deze test moet men stipt om 9
en om 14 uur aanwezig zijn (later starten is niet mogelijk). Zie pagina x voor het gedetailleerde programma en sportaanbod.
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Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan telefonisch op het
nummer 09 282 98 40 of via e-mail (sportdienst@depinte.be) vóór
10 november 2011. Deelname is volledig gratis!
Woensdag 23 november 2011
14 uur, Cultuurzaal OCP
Feestnamiddag met optreden van Johan Verminnen
Inkom: 5 euro per persoon, kaarten te krijgen bij alle leden van de Seniorenraad
!Niet te missen!
Donderdag 24 november 2011
8.30 uur, Te Lande, cafetaria van het WZC Scheldevelde
Het OCMW verzorgt een specifiek gezond ontbijt.
Inschrijven kan tot 13 november bij Sandra De Moor,
tel. 09 282 32 54.
Deelname: 5 euro per persoon
15 uur, Cultuurzaal OCP
“Hoera, wij leven tot 120 jaar” | zie ook Agenda
Spreekbeurt aangeboden door Davidsfonds De Pinte - Zevergem en verzorgd door Dr. Laura Capitaine,
specialist Biogerontologie UZ Gent
www.depinte.be

Vrijdag 25 november 2011
14 uur, Cultuurzaal OCP, Feestnamiddag
Gezellig samenzijn met koffietafel en orkest ‘Gert & the Comets’
Inkom: 2 euro per persoon, kaarten te krijgen bij alle leden van de Seniorenraad
!Allen daarheen!

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 24 oktober: Dr. A. Van Hecke
- di. 25 oktober: Dr. G. Dujardin
- wo. 26 oktober: Dr. I. Lampens
- do. 27 oktober: Dr. K. Vanderlinden
zaterdag 29 oktober: Dr. I. Lampens
zondag 30 oktober: Dr. L. Van Poucke
dinsdag 1 november: Dr. J. Dossche
- wo. 2 november: Dr. J. Ossieur
- do. 3 november: Dr. F. Pieters
zaterdag 5 november: Dr. J. Ossieur
zondag 6 november: Dr. W. Standaert
- ma. 7 november: Dr. A. Van Poucke
- di. 8 november: Dr. P. Moisse
- wo. 9 november: Dr. P. Van Renterghem
- do. 10 november: Dr. D. Van Renterghem
vrijdag 11 november: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 12 november: Dr. S. De Rekeneire
zondag 13 november: Dr. A. Van Hecke
- ma. 14 november: Dr. P. Moisse
- di. 15 november: Dr. M. De Smet
- wo. 16 november: Dr. P. Moisse
- do. 17 november: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 19 november: Dr. J. Dossche
zondag 20 november: Dr. J. Dossche
- ma. 21 november: Dr. S. De Rekeneire
- di. 22 november: Dr. W. Standaert
- wo. 23 november: Dr. D. Van Renterghem
- do. 24 november: Dr. J. Dossche
zaterdag 26 november: Dr. L. Van Poucke
zondag 27 november: Dr. I. Lampens

- ma. 28 november: Dr. A. Van Hecke
- di. 29 november: Dr. I. Lampens
- wo. 30 november: Dr. G. Dujardin
- do. 1 december: Dr. K. Vanderlinden
zaterdag 3 december: Dr. G. Dujardin
zondag 4 december: Dr. G. Dujardin
- ma. 5 december: Dr. J. Ossieur
- di. 6 december: Dr. F. Pieters
- wo. 7 december: Dr. A. Van Poucke
- do. 8 december: Dr. P. Moisse
zaterdag 10 december: Dr. K. Vanderlinden
zondag 11 december: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 12 december: Dr. P. Van Renterghem
- di. 13 december: Dr. P. Moisse
- wo. 14 december: Dr. P. Moisse
- do. 15 december: Dr. M. De Smet
zaterdag 17 december: Dr. W. Standaert
zondag 18 december: Dr. J. Ossieur
- ma. 19 december: Dr. P. Moisse
- di. 20 december: Dr. L. Van Poucke
- wo. 21 december: Dr. S. De Rekeneire
- do. 22 december: Dr. W. Standaert
zaterdag 24 december: Dr. F. Pieters
zondag 25 december: Dr. F. Pieters
- ma. 26 december: Dr. P. Moisse
- di. 27 december: Dr. J. Dossche
- wo. 28 december: Dr. J. Dossche
- do. 29 december: Dr. I. Lampens
zaterdag 31 december: Dr. A. Van Poucke

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

centraal oproepnummer
09 280 08 80
0903 39 969 (E 1,50 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

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

Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, 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
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• Wit-Gele Kruis, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), www.wgkovl.be
• Solidariteit voor het Gezin vzw, tel. 09 264 18 11 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), www.
solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

11 11 11@home

Zie ook
11 novemberherdenking
| zie pag. 10

2011 is een uitzonderlijk jaar voor de 11.11.11-campagne:
11.11.2011.
Reden genoeg om er een speciale editie van te maken. Dit
doen we door u niet minder dan 11 activiteiten aan te bieden
op 11 verschillende locaties!
Het aantal plaatsen is overal beperkt, dus schrijf snel in.
Alle activiteiten vinden plaats op vrijdag 11 november om 20 uur. Enkel het optreden van De
Kleine Kantorij vindt plaats op zaterdag 12 november om 20 uur.
Activiteit

Wat?

Waar?

1

De Ketel Van Nill, een vertelgroep, brengt jullie enkele
boeiende verhalen in een huiselijke sfeer.

verhalen

Latemstraat 12

2

Hugo Wouters is al vele jaren vrijwilliger bij Broederlijk
lezing/
Delen. Zelf heeft hij tal van inleefreizen gedaan, onder meer debat
naar India, Haïti, Palestina en in juli - augustus 2011 naar 		
Ecuador. Een boeiend verteller en een stevig debater!		

Wereldwinkel
De PinteZevergem,
Polderbos 2A

3

Marleen Temmerman (werkzaam aan UZ Gent) zal vanuit lezing
haar ervaring als gynaecologe in de sloppenwijken van 		
Nairobi, Kenia, een beeld schetsen van ontwikkelingssamenwerking in de praktijk.
SBM Childrens Home in Malindi, Kenia, een privé-initiatief
van Debbie Malfait uit De Pinte. Het verhaal van het
bouwen van een weeshuis tot zorgen voor
watervoorziening voor de omwonenden ervan ...

Kelder OCMW,
Kasteellaan 41

4

Optreden van Lieven Tavernier en Sarah D’hondt

Pintestraat 52

5

De Kleine Kantorij. Acht stemmen, één boodschap: in
muziek
oorlog en vrede nooit zonder liederen. Religieuze 		
melodieën die ons verheffen, profane teksten die ons met 		
de voeten op de grond zetten.		

Kerk Zevergem
(12
november
2011)

6

Een persoonlijke getuigenis van engagement in de grote
lezing/
en kleine wereld. Gasten zijn: John Van Daele (journalist van poëzie
het mondiaal magazine Mo) en Hedwig Aerts (vrijwilliger die
werkt met kinderen en senioren rond taal). Om met woorden
stil te kunnen staan bij de wereld rondom.

Bomstraat 3

7

De voorbije zomer vertrokken enkele jongeren uit Deinze
op bouwkamp naar India en Nicaragua met de Damiaanactie.
Ze willen deze immense ervaring graag delen en daarom
brengen ze een voorstelling van hun reis.

lezing

Abeelpark 8

8

Jazz-optreden van Dries Tack en Dagobert De Smet

muziek

Nog te bepalen

9

Egyptenaar en Egyptekenner Mohamed Holail
spreekt en debatteert over Egypte en het Midden-Oosten
na de Arabische lente.

lezing
Polderdreef 37
(datum kan
nog wijzigen)
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10 Nog te bepalen muzikaal optreden (binnenkort op de
website)

muziek

muziek

11 Dorpspoëzie voor het klimaat voorgedragen door
poëzie
Daniel Vanrysselberghe		
www.depinte.be

Klossestraat 31
De Veldblomme,
Veldstraat 50

Zie www.depinte.be voor meer informatie over de optredens.
Inschrijven ten laatste op 8 november 2011 bij Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09
280 80 98.
Voor elk van de elf activiteiten vragen we een bijdrage van 5 euro, ter plaatse te betalen.

11.11.11 campagne 2011
11.11.11 bijt zich vast in het klimaat
De opwarming van de aarde heeft vandaag al serieuze
gevolgen voor het Zuiden – denk maar aan de hongersnood
in Oost-Afrika – en elke graad extra maakt dat enkel
erger. “Een stijging van een graad bedreigt 50 miljoen
kustbewoners en doet de honger en dorst stevig toenemen.
Bij twee graden sterven de vissen in de oceaan en mislukt
75% van de oogsten in Afrika. Bij drie graden krijg je honger
voor 1,3 miljard mensen, waterschaarste voor 3,2 miljard en
zullen er naar schatting 330 miljoen klimaatvluchtelingen
zijn. Onaanvaardbaar. Vandaar dat we dit jaar echt wel op
deze nagel gaan blijven hameren. En als de klimaattop in Durban te weinig oplevert, zullen we dat
blijven doen.”
De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze
campagne met volgende initiatieven:
1. Teken een klimaatakkoord voor het Zuiden
Er komt maar geen bindend internationaal klimaatakkoord. Daarom sluiten we zelf met zijn
allen ons eigen klimaatakkoord! Want nu al zijn miljoenen mensen in het Zuiden getroffen door
klimaatveranderingen. Help mee de CO2-uitstoot te beperken. En laat het Zuiden de rekening niet
betalen.
2. Hang een plaatje aan je fiets
Wie fietst, helpt het Zuiden, want een fiets stoot geen CO2 uit en
dat hebben we nodig. Met deze actie, een idee van onze partners in
Ecuador, willen we je aansporen vaker de fiets te nemen en zo het
Zuiden te helpen.
3. De 11.groep van De Pinte-Zevergem dankt volgende bakkers voor hun jarenlange medewerking
met de broodzakkenactie: bakkerij Hanssens, bakkerij Van Hecke, bakkerij Rutsaert. Voor de
eerste maal doet ook bakkerij Aernoudt mee en broodjeszaak Midi.
Dank voor jullie steun!
4. De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen van 10 tot 14 oktober
deel aan de workshop ‘We hebben maar één planeet’ in het kader van de klimaatcampagne. Op
vrijdag 11 november, tijdens de 11 november-herdenking, stellen de scholen hun verwerking van
de gevolgde workshops tentoon.
5. Vrijwilligers gaan ook dit jaar huis aan huis rond voor een bijdrage en verkoop van materiaal.
Dit tijdens het weekend van 11 november.
Hoe kunt u de campagne steunen?
• Door je financiële bijdrage over te schrijven (automatisch fiscaal attest vanaf 40 euro), het
overschrijvingsformulier vindt u in uw brievenbus.
• Warme oproep om opnieuw uw solidariteit te tonen door te storten, te kopen, deel te nemen aan
een van onze activiteiten.
Voor alle info kunt u terecht bij 11.11.11-depinte@skynet.be.
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Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
U kunt voor het jaar 2011 nog altijd een verwarmingstoelage aanvragen
in het Sociaal Huis De Pinte. Opgelet: de aanvraag moet gebeuren
binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.
Om deze toelage te kunnen genieten, dient u te behoren tot één van de
volgende categorieën.
Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming
in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW’s).
Categorie 2: personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto
belastbaar inkomen van het huishouden mag niet hoger zijn dan 15
782,42 euro, verhoogd met 2 921,74 euro per persoon ten laste. Er wordt ook rekening gehouden
met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de
gezinswoning.
Categorie 3: personen met een schuldenoverlast (personen in schuldbemiddeling of een collectieve
schuldenregeling).
EN
U maakt gebruik van één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
• Huisbrandolie
• Verwarmingspetroleum
• Bulkpropaangas
Indien u nog vragen heeft of bijkomende informatie wilt, kunt u steeds terecht in het Sociaal Huis
De Pinte, Pintestraat 69, tel. 09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be.
Iedere voormiddag open van 9 tot 12 uur of in de namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen Sociaal Huis
1 november 2011
2 november 2011
11 november 2011
26 december 2011

Roemeens eetfestijn ten voordele van de vzw NONA
Op zondag 13 november

De vzw NONA viert dit jaar haar tiende verjaardag en nodigt op zondag
13 november dan ook voor de tiende maal alle sympathisanten en
belanghebbenden uit voor haar eetmaal met traditionele Roemeense
gerechten. U bent van harte welkom tussen 12 en 14 uur.
Op het jubileummenu staat:
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Roemeense schuimwijn of fruitsap
***
Groentesoep
***
Stoofpotje van lamsvlees met groenten en rijst
***
Jubileumdessert
Wie vóór 6 november inschrijft, betaalt 17 euro, na die datum betaal je 20 euro; lagereschoolkinderen
betalen 5 euro.
Zoals vorig jaar zal de Roemeense maaltijd ook dit jaar plaatsvinden in de refter van de Gemeentelijke
Basisschool aan Polderbos, De Pinte, tegenover het OCP.
Kaarten zijn te krijgen bij voorzitter Marc Claeys, Eikelstraat 12, De Pinte, tel. 09 220 87 26 en
bij de bestuursleden van de vzw NONA. Reserveren kan ook via e-mail: nonamechild@telenet.be.
Overschrijven kan op rekening nummer 751 2003188 81 met vermelding ‘etentje X volwassenen
Y kinderen’.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.
www.depinte.be

Ziekenzorg De Pinte - even voorstellen
Is het je al eens overkomen dat je door ziekte aan je bed gekluisterd zat of op zijn minst
eenzaam thuis zat uit te zieken?
Langdurig zieke mensen, zowel jonge als minder jonge, maken dit dagelijks mee.
Om die mensen te helpen het sociale leven terug op te nemen zijn vrijwilligers van ziekenzorg graag
en met enthousiasme op pad: door een praatje af en toe tijdens een huisbezoek, een kaartje bij een
verjaardag, een uitnodiging voor een activiteit …
Tijdens de drie vaste jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten die Ziekenzorg organiseert engageren
gezonde vrijwilligers zich om thuisgebonden zieken hun eenzaamheid te doorbreken. Voor minder
mobiele mensen zorgen de vrijwilligers voor vervoer.
Voor de jonge chronisch zieke mensen (-65 jaar) bestaat de weerbaarheidswerking van Ariadne.
Ook in de regio Gent is er een Ariadne kern actief. De activiteiten daar zijn van allerlei aard:
cursussen, informatie, lotgenotencontact door uitstappen, samen uit eten of vakanties.
Zou je het leuk vinden om als chronisch zieke een bezoekje te ontvangen of naar onze
bijeenkomsten te komen? Aarzel dan niet om ons via onderstaande gegevens te contacteren.
Het contact kan je ook leggen voor een ziek familielid of kennis die dit zou appreciëren. Lid zijn van
CM is niet nodig, wij staan open voor iedereen.
We werken met onze twintig vrijwillige medewerkers op vriendschapsbasis aan een betere
leefwereld voor de chronisch zieke mensen.
Tot binnenkort!
Magda Beschuyt, voorzitter (tel. 09 282 36 94)
Nicole Vanhaute, verantwoordelijke ziekenbezoek (tel. 09 282 97 88)
Saskia Van der Looven, secretaris (tel. 09 282 05 03)
www.ziekenzorg.be

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2011
Gezien de algemene gemeentebelasting voor gezinnen sinds 2009 afgeschaft is, verviel ook de
sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Grote gezinnen met minimum drie
kinderen ten laste, die een bepaald inkomen niet overschrijden kunnen wel nog het sociale restorno
voor nutsvoorzieningen genieten. Hieronder vind je de nodige richtlijnen voor het ontvangen van
deze toelage.
Reglement gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen
De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen
(minimum drie kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden. De grenzen van deze
inkomens zijn deze van het middenbarema van het Woningfonds van de Gezinsbond, zoals deze
van toepassing zijn op 1 januari van het jaar van toekenning.
De voorgestelde bedragen zijn:
50 euro met drie kinderen ten laste (inkomen tot 57 280,00 euro)
60 euro met vier kinderen ten laste (inkomen tot 60 460,00 euro)
70 euro met vijf kinderen ten laste (inkomen tot 63 640,00 euro)
80 euro met zes kinderen ten laste (inkomen tot 66 820,00 euro)
Richtlijnen
• Om in aanmerking te komen voor het krijgen van het sociaal restorno dient men op 1 januari
van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
• Voor het krijgen van het sociaal restorno moet er een aanvraagformulier ingevuld worden. Dit
formulier wordt opgestuurd naar of afgegeven in het Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte.
Het aanvraagformulier dient eveneens vergezeld te zijn van volgende stukken:
- een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2010 (inkomsten
2009)
- het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop de aanvraag
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betrekking heeft (= januari 2011).
• Wat het aantal kinderen ten laste betreft dient duidelijk gesteld dat deze effectief ten laste zijn van
de aanvrager / het gezinshoofd op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Voor gehandicapten gelden dezelfde regels als bij de personenbelasting, namelijk + 1 persoon
vanaf een invaliditeit van 66 %.
• Homes met een vestigingsplaats op het grondgebied van de gemeente die instaan voor de
opvoeding of begeleiding van gehandicapten of minderbedeelden krijgen een forfaitair bedrag
van 100 euro.
• De opgegeven tegemoetkomingen zijn maximumbedragen. Wanneer het begrotingskrediet
ontoereikend zou zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden de tegemoetkomingen
verhoudingsgewijs verminderd om binnen de begrotingsperken te blijven.
De aanvragen dienen ten laatste op 30 november 2011 bij het Sociaal Huis De Pinte
(Pintestraat 69) toe te komen.
￼
Aanvraagformulier
Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2011
=============================================
Ondergetekende (naam + voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wonende (straat + nummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rekeningnummer (waarop het bedrag gestort mag worden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraagt hierbij het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen aan.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2011: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het krijgen van
het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen:
O
O
O
O

met 3 kinderen ten laste
met 4 kinderen ten laste
met 5 kinderen ten laste
met 6 kinderen ten laste

(inkomen tot 57 280,00 euro)
(inkomen tot 60 460,00 euro)
(inkomen tot 63 640,00 euro)
(inkomen tot 66 820,00 euro)

50,00 euro
60,00 euro
70,00 euro
80,00 euro

Ik verklaar op mijn eer dat de door mij verstrekte gegevens met het oog op het krijgen van
de hierboven vermelde tegemoetkoming, juist zijn.
Datum: . . . . . . . . . . .
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .
30

Vak voorbehouden aan het Sociaal Huis
Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verklaart dat bovenvermelde aanvrager aan de voorwaarden voldoet om het sociaal
restorno voor nutsvoorzieningen te genieten.
De nodige stukken werden voorgelegd.
Datum: . . . . . . . . . . . .
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .

www.depinte.be

ocmw
Kerstfonds voor kansarme kinderen
Jaarlijks ontvangen kinderen uit kansarme gezinnen via de Sociale dienst van het OCMW rond de periode
van Sinterklaas of Kerstmis een geschenk (speelgoed, boeken ...). Tot en met 2009 werden deze geschenken gefinancierd door een serviceclub.
In 2010 schonk het koor Seeveringha een deel van zijn opbrengsten van het kerstconcert aan dit goede
doel en konden deze kinderen rond Kerstmis blij gemaakt worden met een extraatje. Naar aanleiding
daarvan werd een bankrekening geopend onder de benaming ‘Kerstfonds’.
Wenst u ook mee te werken aan het verderzetten van deze actie in 2011, dan is uw bijdrage welkom op
het nummer BE24 6528 1551 3439 van ‘Kerstfonds De Pinte’.
De kinderen van onze kansarme gezinnen (en die zijn er ook in onze gemeente) zullen u dankbaar zijn.

politie
De speurders van Schelde-Leie
Elke politiezone heeft een lokale recherchedienst. In onze politiezone bestaat het rechercheteam uit zes ‘speurders’ met
verschillende specialisaties (drugs, financiën, zeden). Het rechercheteam is belast met alle ernstige, complexe of delicate
lokale onderzoeken.

Helft onderzoeken gelinkt aan diefstal
In de eerste helft van 2011 werden 144 inbraken in onze zone
geregistreerd (153 in dezelfde periode vorig jaar). De inbraken
worden hoofdzakelijk gepleegd door rondtrekkende dievenbenden, wat het onderzoek bemoeilijkt.

Tot nu toe werden er achttien autokraken gepleegd in onze zone (28 in dezelfde periode vorig
jaar). Veel autokraken gebeuren op afgelegen plaatsen, langsheen grote verkeersassen en op grote
parkings. De autokrakers hebben het vaak gemakkelijk: heel wat auto’s blijken niet of slecht afgesloten en gegeerde voorwerpen (laptop, handtas, GPS, gsm ...) worden duidelijk zichtbaar achtergelaten.
TIP: Sluit uw voertuig goed af en verberg waardevolle voorwerpen!
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Wat te doen bij een inbraak?
• Laat alles in de staat zoals je het aantrof om geen nuttige
sporen te vernielen.
• Verwittig de politie, ook als de inbreker niet binnen geraakte. Mogelijks lukte de inbraak bij uw buren wel en kunnen
de bij jou aangetroffen sporen (bijvoorbeeld sigaret, voetafdruk ...) heel belangrijk zijn in het onderzoek.
• Maak een gedetailleerde lijst op van de verdwenen voorwerpen en documenten. Voeg zo mogelijk een foto bij.
• Licht je verzekeringsagent in. Via de brandverzekering ben
je meestal ook verzekerd tegen diefstal.
• Verwittig jouw bank wanneer bankkaarten of waardepapieren gestolen zijn.
• Vraag gratis preventie-advies aan en verbeter de beveiliging van jouw woning. Meer info op
www.scheldeleie.be, www.depinte.be of in je wijkcommissariaat.
Een verdachte situatie? Niet wachten, bel 101!
Als je een verdachte situatie opmerkt, aarzel nooit om dit te melden aan de politie. Bel het noodnummer 101 dat in rechtstreeks contact staat met onze interventieploegen op het terrein. Heb
geen drempelvrees, wij zijn blij met alle hulp!
Als de verdachte situatie is opgehouden, kan je alle nuttige gegevens (beschrijving verdacht voertuig of persoon, genoteerde nummerplaat ...) alsnog overmaken aan één van onze commissariaten
of via het e-mailadres 5419@pzschelde-leie.be.

Openingsuren hoofdcommissariaat
Tijdens de eindejaarsdagen zullen de uren van het onthaal in het
hoofdcommissariaat van de zone (De Pinte, Florastraat) aangepast
worden:
• zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 december: 8 tot 14 uur
• zaterdag 31 december en zondag 1 januari: 8 tot 14 uur

nieuws uit de raden
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Samenvatting van de gemeenteraad van 27 juni 2011
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming voor de aanleg van fiets- en voetpaden in de Polderdreef (deel tussen de Eeuwfeestlaan en de Vredestraat). Raming kostprijs werken: 242 518,00
euro (aandeel gemeente: 266 000,35 euro inclusief btw).
• Goedkeuring bestek en de raming voor de aanleg van een fietspad in de Keistraat en Mieregoed.
Raming kostprijs werken Keistraat: 318 151,50 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kostprijs
voor de werken in Mieregoed wordt geraamd op 55 523,40 euro (rekening houdende met de te
ontvangen subsidies en exclusief btw).
• Vaststelling politieverordening en retributiereglement op het wegverkeer voor de invoering van
een parkeerregeling met beperkte tijdsduur ‘blauwe zone’:
- ter hoogte van het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef (kant Polderdreef): negen parkeerplaatsen;
- de parkeerplaatsen op de hoek Stationsstraat - Koning Albertlaan: negentien parkeerplaatsen;
- de openbare parking ter hoogte van Kasteellaan 2 (post) en de parkeerplaatsen in de Baron
de Gieylaan (vanaf kruispunt Kerkplein tot aan de rotonde ter hoogte van de Kasteellaan): 115
parkeerplaatsen
www.depinte.be

• De parkeerregeling met parkeerschijf (blauwe zone) zal van toepassing zijn op werkdagen (vrijdag tot en met zaterdag) van 9.00 uur tot 18.00 uur. De maximaal toegestane parkeerduur zal
twee uren bedragen. Deze regeling zal niet van toepassing zijn op de voertuigen waarvoor een
bewonerskaart werd toegekend. In werking op 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2013. |
zie pag. 5
• Voorlopige vaststelling aangepaste innemingsplannen en aangepast rooilijnplan Nazarethstraat
– Leeuwerikstraat.
• Akkoord aankoop gronden voor de inrichting van de zone voor sport- en jeugdvoorzieningen
binnen het RUP Functionele Cluster. Goedkeuring voorlopige raming voor de onteigeningen:
204 508,50 euro.
• Kennisname verantwoordingsnota (evaluatie) cultuur 2010 en actieplan 2011 horende bij het
geïntegreerd cultuurbeleidsplan.
• Goedkeuring verslag subsidiëring cultuurverenigingen De Pinte werking 2010.
• Goedkeuring gemeentelijk reglement Sociaal Wonen. | zie pag. 34
• Gunstig advies betreffende de rekening 2010 van de kerkfabriek OLV-Hemelvaart.
• Vaststelling begrotingsrekening, de proef- en saldibalans, de resultatenrekening en de balans
over het dienstjaar 2010.
• Kennisname wijziging doeleinde voorzien budget voor actieplan 30 ‘aanpassen belijning basketbal’ van het budget 2011 naar ‘verfraaiing terrein Wijngaardeke’.
• Kennisname evaluatie door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen,
van het meerjarenplan 2011-2014 en budget 2011.
• De gemeenteraad beslist om vier uren beleidsondersteuning toe te kennen aan de Gemeentelijke
Basisschool gedurende het schooljaar 2011-2012.
• Goedkeuring jaarverslag 2010, rekening 2010 en begroting 2011 van de Interlokale Vereniging
ZOVLA.
• Goedkeuring jaarverslag 2010, rekening 2010 en begroting met planning van de werkzaamheden 2011 van de projectvereniging ‘Platform Omgeving Leie en Schelde’ (POLS).
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking werken in natuurgebied De Ham en tussenkomst gemeentelijke diensten. De zaak
is nu in handen van het parket. Behalve kleine uitzonderingen is de vergunning conform uitgevoerd, dit werd al gecontroleerd door het parket en het Agentschap voor Natuur en Bos.
• Betreffende de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenanten, besluit de gemeenteraad
te pleiten voor:
- het herroepen van de afschaffing-zonder-meer van de samenwerkingsovereenkomst;
- een aangepaste vorm van de samenwerkingsovereenkomst, die eerder een vereenvoudiging is
van het huidige systeem; dit moet ertoe leiden dat de instrumenten voor het milieubeleid door
Vlaanderen blijvend worden ondersteund mits een evenwichtige vraag naar rapportage die kadert in de opgelegde jaarlijkse algemene rapportering vanuit De Pinte naar het Vlaams Gewest;
- een constructief overleg over deze aangepaste vorm van samenwerking tussen het Vlaamse
Gewest en (via de VVSG) met alle stakeholders;
- het opnemen in de nieuwe vorm van samenwerking van vooral de thema’s waar een financiële
ondersteuning door het Gewest een verschil kan maken. Voorbeelden hiervan zijn de doelgroepenwerking, het lokaal duurzaam beleid (aankopen, interne milieuzorg …) en het duurzaam
groen- en natuurbeheer.
• Bespreking bestemming lokaal ‘De Speelark’ als repetitieruimte. Werd ook gunstig geadviseerd
door verschillende adviesraden. Ook het jeugdhuis is hiervoor eventueel een geschikte locatie,
mits opbergruimte.
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• Principieel akkoord om VENECO² voor te dragen als lokale entiteit voor het Fonds ter Reductie
van de Globale Energiekost (FRGE), zodat inwoners een goedkope lening zouden kunnen aanvragen voor energiebesparende investeringen.
• Aanstelling Virginie Meurisse als financieel beheerder vanaf 7 november 2011.

Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen
In het gemeentelijke reglement Sociaal Wonen wordt vastgesteld dat er bij verkavelingen 15 %
sociale woningen voorzien worden en 5 % bescheiden woningen. Om deze regeling te kunnen genieten, dient men te voldoen aan verschillende criteria (onder andere afhankelijk van het inkomen).
Geïnteresseerden nemen contact op met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Jeugdraad 2011-03-24:
•
Bestemming lokaal De Speelark

De Kringwinkel
Gooi herbruikbare goederen niet weg!
In De Kringwinkel vind je leuke tweedehandsspullen: kledij, boeken, decoratie, huisraad,
meubelen, curiosa … Voor elk wat wils tegen scherpe prijzen.
Waarom altijd nieuw kopen als tweedehands goedkoper en leuker is?
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Heb je zelf nog bruikbare spullen die je niet meer nodig hebt? Gooi ze dan niet weg maar
bezorg ze aan De Kringwinkel of laat ze gratis ophalen (tel. 09 224 07 15). Zo verkleinen we
met zijn allen de afvalberg. Elektro mag zelfs defect zijn!
Door goederen te schenken aan of te kopen in De Kringwinkel ondersteun je bovendien de
tewerkstelling van mensen die moeilijk aan een job geraken omdat ze kortgeschoold zijn,
langdurig werkloos …
Wist je trouwens dat mensen die het financieel moeilijk hebben, kortingen krijgen in De
Kringwinkel? Je moet wel een aanvraag indienen via een hulpverleningsorganisatie zoals het
OCMW.
De Kringwinkel Ateljee
Gent: Vlaamsekaai 10, Zandpoortstraat 49, Tarbotstraat 21, Brugsesteenweg 354 en Dok-Zuid
(Dampoort)
Deinze: Slachthuisstraat 18b
e-mail: info@ateljeevzw.be, www.uwkringwinkel.be
Gratis ophaling: bel 09 224 07 15

www.depinte.be

meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending
mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of
via www.straatlampen.be.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ..........................................................................................................................................
Nummer: ......................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ............................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: .......................................................................................................................
Straat + nummer: .........................................................................................................................
Postcode + gemeente: ..................................................................................................................
Telefoon: ......................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
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10de sfeervolle kerstmarkt
Zaterdag 10 december 2010

U bent van harte welkom op de sfeervolle
kerstmarkt op zaterdag 10 december 2011.
Waar:
		
		
		

op het domein Scheldevelde,
Kasteellaan 41, De Pinte
Bij slecht weer staan de kraampjes
binnen.

Wanneer:

vanaf 15 uur

Wat: 		
		
		
		
		
		

Gezellige kraampjes met al van
geschenken, bloemstukken,
advocaat ...
en gelegenheid voor een
pannenkoek, een Hasseltse koffie
of glühwein.

Iedereen welkom!
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Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

