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Gemeente De Pinte biedt kaartlezers aan tegen voordeelprijs
Inwoners kunnen een elektronische identiteitskaartlezer krijgen tegen de prijs van 4 euro (een
per gezin). Breng de bon mee die u vindt op pagina 6 en kom langs bij de dienst Burgerzaken.
Afval-/Ophaalkalender in nieuw kleedje | zie pag. 8
Verdeling Ophaalkalender 2012 eind december 2011 als IVMMagzine.
Oproep De Pinte dicht!? | zie pag. 12
Help ons bij het maken van een gemeentegedicht. Geef ons uw woord!

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

2012

• Gratis feestbussen tijdens oudejaarsnacht | zie pag. 8
• Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achtercover
• Vuurwerk afsteken mag enkel op 1 januari tussen 0.00 en
0.30 uur (reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2012
Het gemeentehuis en het OCP zullen vanaf 2012 open zijn vanaf 8.30 uur ’s morgens. De
avonddienst op maandag in het gemeentehuis zal starten vanaf 17 uur (tot 19.30 uur).
Sluiting gemeentelijke diensten op 2 januari 2012
Maandag 2 januari 2012 is een sluitingsdag voor het containerpark, de bibliotheek en het OCP.
Het gemeentehuis is enkel open van 8.30 tot 11 uur. Er is geen avondopening.

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

2012

januari - februari

januari
vr. 6/1

za. 7/1

za. 14/1

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Latem (2e reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

za. 14/1

za. 14/1
za. 7/1

zo. 8/1

om 18 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - gratis
Nieuwjaarsreceptie
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaer: 0473 58 12 85
om 18 uur - Sportzaal Budapest
(Zwartegat) - gratis
Nieuwjaarsreceptie JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

di. 10/1

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

di. 10/1

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Een wereld
tussen man en vrouw door
dr. Griet De Cuypere
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do. 12/1
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vr. 13/1

za. 14/1

om 19.30 uur - zaal ’t Boldershof
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: seizoenschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51
om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
om 9 uur - De Pinte - E 1 / boom
Ophaling kerstbomen
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

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

za. 14/1

zo. 15/1

zo. 15/1

om 14 uur in het Caermersklooster / Gent - E 8
Bezoek tentoonstelling Ingmar
Bergman over Waarheid en
leugen
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Knutselnamiddag voor kinderen vanaf 5 jaar
Gezinsbond DP
Griet Milh: 09 282 04 86
om 18.30 uur - Moerkensheide
- gratis
Kerstboomverbranding met
fakkeltocht
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 20 uur - Dienstencentrum
Gentbrugge, Braemkasteelstraat
29-45 / Gentbrugge - E 3 (leden)
/ E 1,50 (kind) / E 5
Winteravond ‘Witter dan wit:
een verhaal van drie
noordpoolexpedities’ door
Dominique Verbelen
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99
vanaf 11 uur - lokaal Nieuwstraat
Nieuwjaarsreceptie
Scouts & Gidsen DP-Z
Olivier Reyntjes: 0475 41 46 36
vanaf 11.30 uur - Eekbulk (pijpenkop)
Nieuwjaarsdrink Wijk
De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@belgacom.net

zo. 15/1

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

zo. 15/1

om 17.30 en 18.30 uur - OCP
- gratis proefles / E 45
Start klassieke en moderne
dans | zie pag. 24
DanceReaction
info@DanceReaction.be

ma. 16/1 van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

do. 19/1

om 20 uur - ErasMus@heneum
Infoavond ‘Volgend jaar naar
het middelbaar’ | zie pag. 26
ErasMus@heneum DP:
09 321 21 70

vr. 20/1

om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

vr. 20/1

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

vr. 20/1

om 20 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - gratis
Nieuwjaarsreceptie met
algemene vergadering
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

vr. 20/1

(4/5 en 1/6) om 20 uur in
G.O.Racing, Markt 20 / Gavere
- E 12 (3 lessen) / E 15 - inschrijven en storten op BE93 0010
5822 8276 met vermelding tel. of
e- mail
Cursus Biomoestuinieren in de
serre met Herman de Waele
als erkende lesgever van VELT
Velt scheldevallei
Roland Deblauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

za. 21/1

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

zo. 22/1

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - gratis
(kostendelend vervoer)
Vogelkijktocht naar de
	Oostkust
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
zo. 22/1

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Heilige Mis met nadien
receptie in de VBS
ACV en CM DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

zo. 22/1

om 10 uur - raadzaal - gratis
Toast literair. De Pinte leest
voor.
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

di. 24/1

do. 26/1

vr. 27/1

vr. 27/1

vr. 27/1

za. 28/1

zo. 29/1

zo. 29/1

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E5
55+: ‘Verhalen, vol volkse humor’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
om 20 uur - kerk Zevergem - E 3
(drankje inbegrepen)
“Hij sprak recht tot ons hart”,
lezing over kardinaal J.H.
Newman, een profeet van de
nieuwe tijd door Pieter Van
Petegem
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
(t.e.m. 29/1) om 18 uur scoutslokaal, Sportwegel 7 - ca.
E 70 (2 overnachtingen in bivakhuis + maaltijden) - eigen vervoer,
inschrijven vóór 15/1, voorschot
E 25
Winterweekend in Bastogne
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaer: 0473 58 12 85
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Elene
(2e reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 20 uur - De Veldblomme E 5 (VVK) / E 7 (ADK)
Nieuwjaarsconcert 2012 o.l.v.
Dominique Reynders
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
www.harmoniezevergem.be
om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - E 20
(leden) / E 25
Zeearendentocht in
De Biesbosch
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 11 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Aperitiefgesprek met
Dirk van Der Maelen
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

ma. 30/1 om 19.30 uur - zaal ’t Boldershof
- E 4,5 (leden) / E 9
Kookles
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

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

februari
wo. 1/2

om 20 uur - raadzaal - E 5 / E 3
(leden) / E 2 (studenten)
‘De aarde beweegt’ door prof.
dr. Jean-Pierre Henriet, vakgroep geologie en
bodemkunde, UGent
Guido Naessens: 09 282 87 11
www.de-pinte.davidsfonds.be

vr. 10/2

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

vr. 10/2

om 20 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - E 3 (leden) / E 5
Winteravond ‘Natuur in onze
regio’ door Hugo De Bruyker
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

vr. 3/2

(10/2, 17/2 en 2/3) om 20 uur
- Bondslokaal - E 62 / E 70
Wijnen leren proeven
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 11/2

vanaf 9 uur - Zevergem (huis-aanhuis) - E 4
Azaleaverkoop 2012
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

za. 4/2

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

za. 11/2

om 14 uur in Sint-Pietersabdij /
Gent - E 8 / gratis (- 19 j.)
Bezoek tentoonstelling l’Oiseau bleu - Op zoek naar
geluk
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 4/2

om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Gavere/Asper
(1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 11/2

om 14.30 en 17 uur - OCP gratis
Schoolfeest met totaalspektakel ‘Op glad ijs!’ en ‘Lars de
kleine ijsbeer’ | zie pag. 27
Gemeentelijke Basisschool DP:
09 282 64 02

za. 11/2

om 20.30 uur - Kasteellaan 41
-E7
Comedy-avond met Thomas
Smith | zie pag. 17
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

zo. 12/2

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Start viering KVLV 100 jaar, eucharistieviering gevolgd door
receptie, start werkjaar
| zie pag. 15
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

di. 14/2

om 19.30 uur - Bondslokaal E 25 / E 30
Start cursus Italiaans voor
beginners
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 5/2

zo. 5/2

wo. 8/2

do. 9/2

vr. 10/2

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - gratis
(kostendelend vervoer)
Vogelkijktocht naar Zeeland
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 11.30 uur en 13.30 uur Erasmusatheneum, Kasteellaan
- E 16 euro / E 10 (kind)
Eetfestijn JV De Pinte
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
om 20 uur - raadzaal - E 5 / E 3
(leden) / E 2 (studenten)
‘Klimaatverandering: een wereldprobleem?!’ door prof. dr.
Morgan De Dapper, vakgroep
geografie, UGent
Guido Naessens: 09 282 87 11
www.de-pinte.davidsfonds.be
om 20 uur - ’t Gildenhuis /
Sint-Denijs-Westrem - gratis
(leden) / E 5
Voordracht ‘Electrabel, the
inconvenient truth’ door
Sophie Dutordoir, directeurgeneraal van Electrabel
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

wo. 15/2 om 20 uur - raadzaal - E 5 / E 3
(leden) / E 2 (studenten)
‘De mens in beweging.’ door
prof. dr. Dominique Adriaens,
vakgroep biologie, UGent
Guido Naessens: 09 282 87 11
www.de-pinte.davidsfonds.be
vr. 17/2

om 9.30 uur - Leeuwerikstraat 1
- E 84 (leden) / E 98
Zingen in volle aandacht
| zie pag. 13
La Verna: 0477 34 16 85

3

za. 18/2

om 10 uur (en 19/2 om 18 uur)
- Domein Begonia, Pintestraat 29
- gratis
Tentoonstelling Okra Crea
Agnes Claeys: 09 282 86 32

vr. 18/2

om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 19/2

di. 21/2

om 8 uur - Zoete Zonde,
Bosstraat 1 / Munte - gratis
Spechtentocht
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E5
55+: lezing ‘Energie besparen
op grootmoeders wijze’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

do. 23/2

vr. 24/2

za. 25/2

om 20 uur - kerk Zevergem - E 3
(drankje inbegrepen)
Vasten vandaag: lessen van
Ghandi en Jesus, nieuwe inspiratie voor vasten vandaag
door Jonas Slaats
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
om 14 uur - OCP - gratis
Wandelen
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
vanaf 19 uur - refter gemeenteschool, Polderbos - E 16 / E 8 (6
- 12 j.) / gratis (0 - 5 j.)
4e Mosselfeest (alternatief:
halve kip, vegetarische
spaghetti)
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07
(tussen 18 en 20 uur)
www.harmonieorkest.be

za. 25/2

vanaf 21 uur - OCP - E 4 (VVK) /
E5
Pioniersfuif | zie pag. 26
Scouts & Gidsen DP-Z
www.pioniersfuif.be

zo. 26/2

om 14 uur - Kerkplein - E 1,5 /
E1
Winterwandeling | zie pag. 15
Pasar DP
Eric De Dapper: 09 282 60 12

zo. 26/2

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

wo. 29/2 (14/3, 28/3 en 14/4) om 19.30
uur - CC De Brouwerij / Eke E 45 (leden) / E 50
Start cursus natuurfotografie
door fotograaf Justin Van Heddegem | zie pag. 15
Velt scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03

ruimtelijke ordening
& werken
Bestrijding gladheid
De bestrijding van sneeuw en ijzel in de gemeente De Pinte gebeurt met strooizout, door onze
technische diensten verspreid volgens een bepaald schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer, scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten
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Dit betekent dat volgende straten deels of volledig worden gestrooid:
Baron de Gieylaan, Bommelstraat, Breughellaan, Den Beer, Deurlestraat, Florastraat, Groenstraat,
Grote Steenweg, Heirweg, Kasteellaan, Keistraat, Klossestraat, Koning Albertlaan, ’t Kruisken,
Langevelddreef, Leeuwerikstraat, Nazarethstraat, Nieuwstraat, Pintestraat, Polderbos, Polderdreef,
Pont Noord, Stationsstraat, Veldstraat, Vredestraat, Zevergem Dorp.
Omwille van de werken in de Veldstraat zal er dit jaar uitzonderlijk ook gestrooid worden in de
Kriekestraat, Landuitstraat, Pont Zuid, Hondeléstraat en Boeregemstraat.
Het principe is dat andere straten niet worden gestrooid, omdat dit ook geen zin heeft bij gebrek
aan voldoende verkeer om het zout met sneeuw/ijs te laten versmelten.
Omdat dit ook het geval is op fietspaden worden deze, bij sneeuwval, machinaal vrijgemaakt met
een veegwagen. IJsvrij maken is in deze omstandigheden echter niet mogelijk.
Er wordt geen zout meegegeven aan inwoners.
Sneeuwvrij maken van voetpaden
Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn inwoners verplicht om de voet- en fietspaden voor hun huizen
vrij te maken. Denk ook aan de postbode; verwijder sneeuw en ijzel voor uw brievenbus.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet
hinderen. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Ga de sneeuw te lijf met borstel en sneeuwschep. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij?
Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout (enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt).

Openbare werken
Voor een concrete stand van zaken kunt u contact opnemen met Mario De Wispelaere, diensthoofd Grondzaken, e-mail: mario.dewispelaere@depinte.be, tel. 09 280 80 20.
• Uitgevoerde wegenwerken
Aanleg riolering in de Berkenlaan en de Wilgenstraat
Na het ondergronds brengen van de nutsleidingen in het voorjaar van 2011 is begin augustus de
aannemer gestart met de wegenis- en rioleringswerken in de Berkenlaan en Wilgenstraat. Bij deze
werken werd er een volledig gescheiden afvoerstelsel voor het afvalwater en het regenwater aangelegd. Na de aanleg van deze riolering werd er een nieuw wegdek (asfalt) aangelegd over een
breedte van 4 meter met aan weerszijden een greppel van 50 cm breed.
Door een heel strikte planning en een sterke organisatie van de aannemer zijn deze werken veel
vroeger afgewerkt dan voorzien. Niettegenstaande de aannemer volgens het bestek nog ruim vier
maanden de tijd had om alles af te werken, waren de werken midden november al grotendeels
afgewerkt.
• Wegenwerken in uitvoering
Aanleg fietspaden en riolering in de Veldstraat
Dit project omvat de volledige Veldstraat waarbij er niet enkel fietspaden aangelegd zullen worden,
maar waarbij er ook een gedeeltelijke wegvernieuwing is voorzien als gevolg van de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel. Het ontwerp en bestek voor deze werken werden goedgekeurd
door de gemeenteraad tijdens de zitting van 10 mei 2010. De werken zijn midden augustus 2011
gestart en zullen duren tot juni 2012.
Het eerste deel van de straat (kant Pont Zuid) is al grotendeels afgewerkt; het overige deel van de
straat wordt in verschillende deelfases aangepakt zodat de hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk blijft. Om van en naar Zevergem te rijden is er een omleiding via de Grote Steenweg,
Kriekestraat, Landuitstraat, Pont Zuid, Dorp, Pont Noord, Hondeléstraat en Boeregemstraat.
• Wegenwerken in voorbereiding
Aanleg van fiets- en voetpaden in de Polderdreef (tussen Eeuwfeestlaan en Vredestraat /
Koning Boudewijnlaan)
De gemeenteraad keurde op 27 juni 2011 het ontwerp, bestek en raming goed voor de aanleg van
fiets- en voetpaden in de Polderdreef. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 288 684 euro
ten laste van de gemeente.
In dit ontwerp zijn eveneens snelheidsremmende maatregelen voorzien ter hoogte van de ingang
van de Vrije Basisschool.
Op 2 december had de aanbesteding plaats van dit project, zodat de werken wellicht in het voorjaar 2012 zullen starten. Er werd een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.
Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Het ontwerp voor de aanleg van riolering en de heraanleg van de bovengrondse infrastructuur
werden op 16 mei 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het gemeentebestuur voorziet daarnaast ook de vernieuwing van de verlichting en het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet.
Omdat deze werken gepaard gaan met grondinnames kunnen de werken pas gestart worden na
de realisatie van deze grondinnames.
In samenspraak met de aannemer en de nutsmaatschappijen werd beslist dat de rioleringswerken
pas in augustus 2012 zullen starten. De reden hiervoor is dat de werken door de nutsmaatschappijen voorafgaand aan de rioleringswerken moeten gebeuren en dat deze werken pas vanaf april
2012 kunnen worden aangevat.
Aanleg van fietspaden in een deel van de Keistraat en aanleg fietspad in Mieregoed tussen de Snijafdreef en de N60
In samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem zal er in de Keistraat ter hoogte van de brug over de spoorweg (tussen de Bommelstraat en de Schoutputstraat) aan weerzijden
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van de rijweg een enkelrichtingsfietspad aangelegd worden. Deze werken worden uitgevoerd met
provinciale en Vlaamse subsidies. De startdatum is nog niet bepaald maar de werken zullen wellicht
worden uitgevoerd vanaf april 2012.
In Mieregoed wordt er een dubbelrichtingsfietspad (kant bomen) aangelegd tussen de Snijafdreef
en het fietspad langs de N60. Op deze manier ontstaat er een vlotte fietsverbinding tussen de
eerder vermelde fietspaden. Deze werken worden uitgevoerd met provinciale subsidies. Ook hier is
de startdatum nog niet bepaald, maar ook deze werken zullen wellicht kunnen starten vanaf april
2012.
Aanleg fietspaden en riolering in de Bommelstraat (deel Pintestraat - Polderbos - spoorweg)
Midden 2009 werd er een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een studie voor de aanleg
van riolering en fietspaden in een deel van de Bommelstraat. Van zodra er concrete informatie is
voor de betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering
van de werken is voorzien vanaf 2013.
Rioleringswerken in de Bommelstraat (deel spoorweg - Keistraat)
Om de steeds weerkerende wateroverlastproblemen in dit deel van de Bommelstraat op te lossen
én om een oplossing te voorzien voor de regenwaterafvoer van enkele te verkavelen terreinen werd
er in september 2010 een studiebureau aangesteld die een concrete oplossing moet uitwerken
voor de afvoer van het oppervlaktewater van de volledige Bommelhoek.
Het ontwerp is inmiddels in opmaak en zal, na de diverse adviezen en opmerkingen van de bevolking en adviesraden, in de eerste helft van 2012 ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan
de gemeenteraad. Rekening houdende met de bouwaanvraag- en aanbestedingsprocedure én met
de termijnen die de nutsmaatschappijen nodig hebben om hun werken voor te bereiden en uit te
voeren betekent dit dat deze werken wellicht midden 2013 zullen kunnen starten.
Rioleringswerken: wijk Zwartegat
In samenwerking met het gemeentebestuur van Nazareth werd een ontwerpbureau aangesteld
voor de opmaak van een studie voor de vernieuwing van de rioleringen waarbij volgende straten op het grondgebied De Pinte betrokken zijn: Heirweg (gedeelte rotonde richting ‘t Kruisken),
Bosstraat, Kannestraat, Zwartegatstraat en een deel van de Nieuwstraat (tot aan brug E17). Ter
gelegenheid van deze werken zal ook de wegenis aangepast worden, zoals onder meer een definitieve heraanleg van de rotonde aan het Zwartegat. Van zodra er concrete informatie is voor de
betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering van de
werken is voorzien vanaf 2015.

leven & wonen
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Gemeente De Pinte biedt kaartlezers te koop aan
De Gemeente De Pinte biedt kaartlezers aan voor het gebruik van
de elektronische identiteitskaart bij toepassingen als het gemeentelijke e-loket, Tax-on-web … Via de e-ID en de kaartlezer kunt u
als inwoner gebruik maken van het elektronisch loket op www.
depinte.be. Door het te koop aanbieden van kaartlezers tegen een
voordelige prijs wil de gemeente het gebruik van het gemeentelijke e-loket stimuleren.
Inwoners die een kaartlezer wensen, betalen een bijdrage van 4
euro. Er is een beperking van een kaartlezer per gezin. De bijdrage voor de kaartlezer kan betaald
kunnen worden aan de balie van de dienst Burgerzaken of door overschrijving op het rekeningnummer 091-0002739-52 of BE64091000273952 en BIC GKCCBEBB van de gemeente met
vermelding ‘kaartlezer’. Wie de bijdrage overschrijft, dient twee weken te wachten om de kaartlezer te komen ophalen in functie van de administratieve verwerking. Vul ook onderstaande bon in
en breng hem mee bij afhaling van uw kaartlezer bij de dienst Burgerzaken.
www.depinte.be

Bon

elektronische kaartlezer tegen de voordeelprijs van 4 euro
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: . .................................................................................................................................
Een kaartlezer per gezin. Zolang de voorraad strekt.

Voor de installatie van de kaartlezer kunt u terecht op http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_
de_eID/. De gemeente kan geen verdere technische ondersteuning bieden.
Vraag uw documenten aan via het e-loket
Surf naar www.depinte.be en klik in de linkerkolom op ‘Het e-loket’.
Volgende documenten kunnen aangevraagd worden via het e-loket:
• Afschriften en uittreksels akte geboorte, adoptie, erkenning
• Afschriften en uittreksels akte huwelijk
(voor een huwelijk voltrokken in De Pinte)
• Afschriften en uittreksels akte overlijden
(voor een overlijden in De Pinte)
• Afschriften en uittreksels akte nationaliteit
en naamswijziging
• Aangifte van verhuis
• Aangifte wijziging beroep
• Getuigschrift van woonst
• Bewijs van leven
• Samenstelling gezin
• Uittreksel uit het strafregister
• Afschrift akte echtscheiding
• Afschrift akte geslachtsverandering
Wat hebt u nodig?
• een elektronische identiteitskaart én een kaartlezer
of
• een token van de federale overheid (een token aanvragen kan gratis via www.belgium.be)
De documenten die u aanvraagt via het e-loket worden na verwerking opgestuurd of doorgemaild.

Resultaten en conclusies enquête informatieverlening
Eind februari 2011 kon u de enquête gemeentelijke informatieverlening invullen (gepubliceerd in
de Infokrant van maart - april 2011 en op www.depinte.be). Gezien de beperkte respons (ongeveer
100 inzendingen) zijn de resultaten niet representatief, maar we krijgen wel een beeld van de belangrijkste communicatiekanalen.
Resultaten
26 % van de mensen die de enquête ingevuld hebben vinden dat ze te weinig informatie ontvangen van de gemeente.
Top drie belangrijkste kanalen
Inwoners wensen gemeentelijke info (over dienstverlening, activiteiten, beleid en werking) te ontvangen via de gemeentelijke Infokrant (maar liefst 81 tot 83 % van de respondenten). Op de
tweede plaats staat de gemeentelijke website* (49 tot 50 %) en aansluitend (met 46 %) de elektronische nieuwsbrieven.
* Ter info: De gemeentelijke website www.depinte.be heeft een gemiddelde van 285 bezoekers per
dag (158 unieke bezoekers per dag).

7

Vierde plaats
Opvallend is de keuze van ‘krant / Streekkrant’ voor het ontvangen van gemeentelijke info over
dienstverlening en activiteiten (26 tot 31 % van de respondenten). Eenvierde tot bijna eenderde
van de inwoners van De Pinte wenst geïnformeerd te worden via de krant.
Op de vierde plaats met 31 % staat bij info over het geplande beleid en de werking van de gemeente de ‘informatievergaderingen’.
Op de vijfde plaats
Informatie over gemeentelijke activiteiten ontvangen inwoners ook graag via affiches, folders, leaflets ... (22 %, vijfde plaats na Infokrant, site, nieuwsbrieven en (Streek)krant).
Op de zesde tot achtste plaats
De keuze ‘digitale infoborden’ komt voor inwoners van De Pinte op de zesde tot achtste plaats.
Bedankt aan al wie de enquête ingevuld heeft.
Het bestuur en de diensten nemen uw inbreng, voorstellen en suggesties mee bij de verdere uitwerking van het communicatiebeleid en nieuwe communicatiekanalen. Meer informatie volgt.
We noteren alvast de volgende aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijven inzetten op de Infokrant
Bijwerken en uitwerken website, uitbreiding en ondersteuning e-loket
Uitwerking gemeentelijke nieuwsbrieven
Extra affiches opmaken en verspreiden voor gemeentelijke activiteiten
Bijkomende informatievergaderingen organiseren over grote beleidskeuzes
Aandacht voor (Streek)krant door persberichten te blijven versturen aan de pers
Uitwerking Agenda op de gemeentelijke website en in de Infokrant
Bekendmaken vrijetijdsaanbod via digitale infoborden

Oudejaarsnacht: gratis feestbussen
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en
-trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reist u zelfs gratis mee dankzij het
provinciebestuur.
De Pinte wordt bediend door de volgende feestbussen:
• De Pinte: F2 Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation - De Pinte - Eke - Nazareth
• Zevergem: F5 Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem - Eke Landuit
De haltelijsten en dienstregelingen van deze lijnen vindt u terug in de online
folder op www.delijn.be/oudjaar. Er liggen ook gratis folders in het gemeentehuis.
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milieu & duurzaamheid
Milieukalender
OPGELET!

• Ophaalkalender 2012 uitgegeven als IVMMagazine!
Rond de jaarwisseling vindt u gewoontegetrouw de ophaalkalender van
afvalstoffen in de brievenbus.
De ophaalkalender krijgt een nieuwe look.
Houd daarom gedurende de laatste dagen van december uw brievenbus
goed in de gaten. De ophaalkalender 2012 zal immers in een nieuwe gewww.depinte.be

daante verschijnen als onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine.
De nieuwe kalender wordt uitgegeven in brochurevorm en zal onder meer een heuse kalender van
twaalf pagina’s bevatten met op elke pagina de kalendergegevens van één maand gekoppeld aan
de juiste ophaalrondes.
De nieuwe kalender bevat, naast de informatie over de verschillende afvalfracties, bijkomende
informatie over het correct aanbieden van de afvalfracties. Ook worden handige tips meegegeven
om afval zoveel mogelijk te voorkomen, opnieuw te gebruiken of te sorteren.
Bewaar daarom het IVMMagazine van december dus het hele jaar 2012 zorgvuldig!
De kalender online raadplegen kan ook op www.ivmmilieubeheer.be.
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op maandag
2 januari 2012.
• 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.
Demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark:
op zaterdag 24 maart en zaterdag 16 juni van 14 tot 17 uur.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). 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).
Lees ook het artikel over De Kringwinkel hierna.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2012 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen (zie
ook hoger).

Nieuwe website De Kringwinkel
www.uwkringwinkel.be

De Kringwinkel Ateljee pakt uit met een nieuwe website. Je vindt alle informatie op
www.uwkringding.be.
Je kunt online ook een formulier
versturen voor ophaling van herbruikbare
goederen. De ophaaldienst van De
Kringwinkel contacteert je korte tijd
erna om een definitieve afspraak te
maken.
Je kunt voor ophalingen ook nog altijd
bellen naar 09 224 07 15 (elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur).
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Sluikstorten. Het blijft een schande!
Ergert u zich ook als u het ziet gebeuren?
Een automobilist die een blikje uit het raam gooit, een
buurman die zijn groenafval in de achterliggende gracht smijt,
een scholier die de wikkel van zijn chocoladereep achteloos op
straat werpt ... Rondslingerend afval geeft de gemeente een
slordig en foeilelijk uiterlijk.
En het is niet alleen lelijk ...
Door de enorme hoeveelheid, de grote verspreiding en de
heel diverse vormen is het verwijderen erg arbeidsintensief en
duur. Achteloze vervuilers denken niet na over de gevolgen
van hun daden. Weten zij niet dat zwerfvuil ook ongevallen
kan veroorzaken? Bijvoorbeeld door wateroverlast omdat
rioolkolken verstopt raken; of dat dieren zich kunnen kwetsen
aan blikjes of glasscherven?
Zelfs het kerkhof ontsnapt niet aan sluikstorters. Op de plaats
waar we groenafval inzamelen afkomstig van het kerkhof,
vinden we regelmatig luiers! Dit ondanks het feit dat luiers
gratis ingezameld worden op het containerpark (luierafval kan
aangeboden worden in voldoende stevige, doorzichtige en afgesloten zakken).
De lokale politiezone zal hier dan ook meer controles uitvoeren.

Plant streekeigen soorten
Streekeigen soorten zijn bomen en struiken die van nature
voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop
van de tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke
bodem. Voorbeelden van streekeigen bomen en struiken zijn
de beuk, linde, zomereik, tamme kastanje, hazelaar, haagbeuk,
meidoorn, taxus ...
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen
binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt.
Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems
in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds
hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig
vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet
autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.
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Waarom kiezen voor streekeigen bomen en struiken in je tuin?
Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller,
hebben een langere levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke weersgrillen, ziekten en
(insecten)plagen. Streekeigen planten zorgen bovendien voor een vrolijk en wisselend kleurenpallet
het hele jaar. In de winter zijn er bijvoorbeeld kale takken waar het zonlicht doorheen komt piepen,
in de lente barst de boom/struik van de bloesems en of knopjes, in de zomer kleurt hij groen en in
het najaar krijg je een prachtig kleurenpalet herfsttinten.
Met streekeigen bomen en struiken kan je tuin als het ware naadloos aansluiten op het omringende
landschap. De plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels, insecten, egels ...) hoeft geen wijde bocht
om je tuin heen te maken, maar wordt net uitgenodigd om te komen schuilen, eten en verblijven.
De vruchtjes en zaadjes van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes. Zo
maak je van jouw tuin een plaats voor natuurbeleving, dicht bij huis.
Een lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen (ANB) kun je downloaden van www.
depinte.be /natuur.
Ook het gemeentebestuur plant bijna enkel streekeigen beplanting aan. In 2012 start de
gemeente in samenwerking met de Hogeschool Gent (Departement Biowetenschappen en
landschapsarchitectuur) met de opmaak van een bomenplan.
www.depinte.be

Gemeentelijke zwerfkattenactie
Om te zorgen voor een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de gemeente, gaat de
zwerfkattenactie ook verder in 2012. De zwerfkatten worden gevangen, door een dierenarts
onvruchtbaar gemaakt en opnieuw vrijgelaten op de vangplaats.
Voor 2012 zijn de vangacties voorzien op volgende data:
• 9, 10, 11 januari
• 5, 6, 7 maart
• 7, 8, 9 mei
• 2, 3, 4 juli
• 3, 4, 5 september
• 5, 6, 7 november
Voor meer informatie kunt u terecht bij duurzaamheidsambtenaar Mariska Samyn,
mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98.

cultuur & vrije tijd
Nieuw logo Cultuurraad De Pinte
Op de Algemene Vergadering van de Cultuurraad op 20 oktober 2011
werd gestemd over een nieuw logo. Het logo rechts op deze pagina
werd met een meerderheid aan stemmen gekozen.
Dit logo, opgesteld in de basiskleuren van het gemeentelogo, stelt de
Cultuurraad voor als:
• een mix van verenigingen;
• een mix van ideeën en strekkingen;
• een mix van culturele activiteiten;
• met als gemeenschappelijk doel: het verspreiden van een gevarieerd en aantrekkelijk cultuuraanbod in De Pinte en Zevergem.
Samen met het nieuwe logo communiceren we vanaf nu met de naam ‘Cultuurraad De Pinte’ en
niet meer, zoals voordien, met ‘Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid’.
De Cultuurraad adviseert het schepencollege over (socio)culturele aangelegenheden, organiseert
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Festival van Vlaanderen in onze gemeente, buigt
zich jaarlijks over de werkingssubsidies, jubileumsubsidies, projectsubsidies en adviseert het bestuur
over de jaarlijkse Cultuurprijs.

Oproep: kies ‘een beeld voor de strooiweide’
Gemeente De Pinte voorziet in zijn meerjarenplanning de aanleg van
een reserve voor de aankoop van kunstwerken ter verfraaiing van
onze leefomgeving en ter verrijking van ons kunstpatrimonium. In juni
2011 werd door het schepencollege gehoor gegeven aan het advies
van de Cultuurraad om een kunstwerk te plaatsen op de strooiweide
van het kerkhof van De Pinte. De Cultuurraad adviseerde ook om een
werkgroep op te richten die op zoek gaat naar dit beeld.
Wil je deel uitmaken van deze werkgroep, of heb je ergens een
beeld gezien dat dienst kan doen als funerair beeld? Geef dan
de gegevens vóór 9 januari 2012 door aan de cultuurbeleidscoördinator, Degenhard De Smet, Polderbos 20, 9840 De Pinte,
tel. 09 280 98 50, degenhard.desmet@depinte.be.
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Programma toneel voor scholen 2012
In januari richt de gemeente voor de tweede maal toneelvoorstellingen in voor kinderen van scholen uit De Pinte en
Zevergem. Dit jaar kunnen - naast lagereschoolkinderen - ook
de kleuters genieten van een stuk.
Volgende voorstellingen staan gepland:
• maandag 9 januari 2012: Kom Je Mee Naar Elfenland (3e
kleuterklas, 1e en 2e leerjaar)
• donderdag 19 januari 2012: Pantoffelheld (1e en 2e kleuterklas)
• dinsdag 24 januari 2012: De Grote Vriendelijke Reus (3e en 4e leerjaar)
• maandag 30 januari 2012: Tussen Licht en Donker (5e en 6e leerjaar)

Kunstenaar van de maand
De kunstenaar van de maand stelt elke maand tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis. De
tentoonstelling kan bezocht worden tijdens de openingsuren.
Januari - Vincent Van Meenen en Jeroen Los
Deze Pintenaar is sinds 31 juli ‘Gevonden dichter WATOU 2011’. Vincent trad
met zijn eigen poëzie eerder op tijdens De Nachten, Zuiderzinnen en de Nacht
van de Poëzie in Gent. In De Pinte is hij de eerste dichter die deelneemt aan
het project ‘Kunstenaar van de maand’. Later dit jaar zal hij met de verzamelde
woorden van ‘De Pinte dicht!?’ (zie verder) een gemeentegedicht schrijven! In
januari stelt hij liefdesgedichten tentoon gecombineerd met tekeningen van Jeroen Los. Hij schrijft omdat het rust brengt. Omdat het een ambacht is, en daar
in onze kennismaatschappij nog amper plaats voor is.
Februari - Martien Snoeck
Martien Snoeck, die deel uitmaakt van Kunstkring Centaura schildert zowel in
olieverf, acryl als aquarel. Ze schildert realistisch volgens de inspiratie van het
moment. De werken variëren van landschappen, dieren (koeien, beren …) tot
portretten. Martien exposeerde met haar werk eerder al in Knokke, Wachtebeke, Zwalm en Kwaremont.
Word ‘Kunstenaar van de maand’
Wil je de bezoekers van het gemeentehuis kennis laten maken met jouw werk? Dat kan! Geef
je contactgegevens door aan de cultuurbeleidscoördinator: Degenhard De Smet, cultuurbeleid@
depinte.be, 09 280 98 50.
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Oproep: De Pinte dicht!?

“Jong, oud, man, vrouw, creatieveling, dichter, lezer,
kijker, toevallige passant … Uw inbreng is welkom!”
Geef ons uw woord!
Steeds meer steden en gemeenten hebben een gemeentedichter of een gemeentegedicht. In De
Pinte en Zevergem willen we werk maken van ons eigen ‘gemeentegedicht’ … met de inbreng van
álle inwoners!
We roepen iedereen op om De Pinte - Zevergem te omschrijven met één woord. Denk even na
welke associatie onze gemeente bij jou oproept. Er zijn geen foute antwoorden … (bijvoorbeeld:
groen, pintjes, thuis, school … maar ook: kraan, liefje …).
De cultuurdienst verzamelt alle woorden, daarna gebruikt Vincent Van Meenen (kunstenaar van de
maand) deze als ingrediënt voor het gemeentegedicht.
Hoe uw woord insturen?
www
Geef uw woord - anoniem - door via het formulier op onze website:
www.depinte.be/depintedicht.aspx.
www.depinte.be

Sms
Dropbox

Sms uw woord naar 0476 82 83 61 (let op: op dit nummer beantwoorden we geen
oproepen, we kunnen alleen tekstberichten ontvangen).
‘Drop’ uw woord in een van de boxen in het OCP, gemeentehuis of bibliotheek.

Zelf een gedicht schrijven?
Dat kan! We willen de lokale dichter de kans geven om ook met deze woorden te werken. Geef
een seintje aan de cultuurbeleidscoördinator via cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50. Alle
gedichten worden later op het jaar voorgesteld aan het grote publiek!

Oproep aan allen geboren in 1962
Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2012 in de maand september een activiteit en etentje
georganiseerd voor alle (ex-)inwoners van De Pinte die in het jaar 1962 geboren zijn en dus in 2012
50 jaar oud worden.
Een groep enthousiaste vrijwilligers steekt hiervoor de handen uit de mouwen, verenigd in het
Comité 1962. Wat het zal worden, verklappen we nog niet. Het succes van de voorgaande jaren
legt de lat hoog, maar onze inzet is navenant.
Vandaar volgende oproep aan alle (ex-)Pintenaren die in 1962 geboren zijn.
Stuur een mailtje met als onderwerp ‘comité 1962’ en vermelding van uw naam, adres en
geboortedatum aan pieter.bogaert@telenet.be en aan stefaan.claeys@telenet.be (graag
naar beiden).
Zo kunnen we u op een kostenbesparende manier op de hoogte houden van wat er in september
2012 gepland wordt.
Kent u nog (ex-)Pintenaren die in 1962 geboren werden, dan mag u ons hun gegevens altijd bezorgen.
Uw mailtje betekent nog niet dat u voor deze activiteit ingeschreven bent. U zult later uitgenodigd
worden te melden of u aan deze feestdag wenst deel te nemen.
Alvast oprechte dank voor uw medewerking.
Namens het Comité 1962
Voorzitter: Stefaan Claeys
Secretaris: Pieter Bogaert

Zingen in volle aandacht
Zingen in volle aandacht: boventonen, klinkerliederen, wereldliederen ...
Zingen
een spontaan gebeuren,
dat je stem uitnodigt
om met je adem mee te komen,
net zoals het leven je uitnodigt.
Soms wil het ‘zijn’ bezongen worden. Zingen is dan meetrillen met de natuur, met de anderen, in
één groot geheel. Het is een uitnodiging om niet alleen waar te nemen (te doen), maar ook gewaar
te worden (te zijn). Zingen kan vanzelf komen, net als het leven. Zingen kan de aangename lichtheid van het bestaan wakker maken.
Boventonen zingen brengt je een stapje dichter bij het subtiele. Het is een verkennen van de eigenheid van een klank en zijn boventoon. De fijne trilling is deugddoend, ze laat energie stromen,
zowel bij de zanger als bij de luisteraar. Boventonen zingen is mediteren op een actief luisterende
manier. Het brengt vreugde en maakt fijne humor wakker.
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Iedereen is welkom, er is geen zangervaring vereist.
Meer weten? Kijk op www.cantavita.be.
Wanneer:

Vrijdag 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 20 april, 4 en 25 mei
van 9.30 tot 11.30 uur
Waar:
‘Ademruimte’, Leeuwerikstraat 1, 9840 De Pinte, tel. 09 324 37 75
Inschrijven:
vzw La Verna, secretariaatlaverna@telenet.be, gsm: 0477 34 16 85,
www.laverna.be of katelijnvanhoutte@cantavita.be.
Bijdrage:
E 84 voor leden van La Verna, E 98 voor niet-leden
Meebrengen: Losse kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje, matje

Pintenaars schrijven …
In het 40e Jaarboek van Heemkring Scheldeveld van 2011 komen twee auteurs
van onze gemeente aan het woord.
Walter Vlassenbroeck behandelt in ’Ruimtelijke en temporele diversiteit in het verkavelingslandschap van de Pintse hoofwoonkern’ het
verkavelingsfenomeen. Dit fenomeen manifesteert zich het sterkst in sterk verstedelijkte gemeenten, meer bepaald in de randgemeenten van de grote en
middelgrote stadsgewesten, zoals De Pinte. De auteur gaat dieper in op alle
mogelijke aspecten van het begrip ‘verkaveling’. Vergunningsplicht, grootte,
imago, aantal betrokkenen, ligging ... Hij onderzoekt ze allemaal in één casus:
de verkaveling van de Pintse woonkern. In overzichten worden dan specifieke kenmerken van de
verkavelingen belicht: wanneer ze er kwamen, waarom precies daar, welke soorten van woningen,
de naamgeving van de straten en nog veel meer, het komt allemaal aan bod. Het algemene plaatje
schetst wetenschappelijk correct de evolutie van De Pinte, van landelijke landbouwgemeente naar
een residentiële woongemeente.
Johan Van Twembeke schetst in ’Historiek van de hoeve ’s Graven Hazele of Groenewalle in
De Pinte’ de historiek van de hoeve ‘Cnudde’, voordien ‘Groen Walle’, maar in oorsprong ’s Graven
Hazele genoemd. Johan van Twembeke volgt de geschiedenis van de hoeve doorheen tientallen
documenten. We maken kennis met eigenaars, pachters, wanbetalers en huurcontracten. Wie ook
maar enige interesse heeft voor lokale geschiedenis vindt in dit artikel niet alleen de geschiedenis
van een hoeve, maar vooral hoe hier vroeger geleefd werd. Geïllustreerd met talrijke foto’s behandelt het laatste deel ‘s Graven Hazele (ondertussen ‘t Goet ter Groene Wallen) de twintigste eeuw
om te eindigen bij de familie Cnudde die dit stukje erfgoed nu nog beheert.
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Het tweede artikel van dezelfde auteur is het vervolg van een vorig jaar gestarte publicatie van
notities die Hugo Van den Abeele maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het artikel ’Oorlogsherinneringen van Hugo Van den Abeele’ gaat over heel uiteenlopende gebeurtenissen uit het
dagelijkse leven onder Duitse bezetting, tijdens het jaar 1943. We leren onder andere dat een ei
toen 15 frank kostte en een fiets 500 frank, dat er koeien gestolen werden uit de weiden en dat
de winter minder streng was dan het jaar voordien. Een boerenwacht die ‘s nachts door de velden
trok probeerde deze diefstallen te beperken. Hugo Van den Abeele heeft het ook over een reuzeharingvangst in de Noordzee, waardoor het voedselprobleem in Vlaanderen een beetje minder erg
werd, maar ook over boeren die woekerprijzen vroegen en al slapend rijk werden. De oorlogsgebeurtenissen zelf komen ook aan bod met telkens weer terugkerende berichten over geallieerde
vliegtuigen die massaal naar Duitsland vlogen om er te bombarderen en over Duitse soldaten die in
de gevangenis belandden wegens wangedrag. Ondertussen paradeerde de Hitlerjugend door SintMartens-Latem en preekte de pastoor in de kerk tegen het halfnaakt lopen tijdens warme dagen.
Uit vele berichtjes blijkt een groeiend vertrouwen in een Engelse invasie, wat in 1942 nog sterk
betwijfeld werd. Kopieën van notities ondersteunen dit artikel.
In de rubriek ‘Het Scheldeveld voorbij’ staat Johan Van Twembeke stil bij de figuur van wielrenner Lucien Mathys uit Zevergem, die in 2011 overleed. Als profrenner (1946-1962) reed hij zijn
volledige carrière bij ‘Groen Leeuw’ en won er 30 profkoersen.
Info bij Marilyn Couck en Johan Van Twembeke, Hugo Verriestlaan 57, De Pinte,
tel. 09 282 70 42.

www.depinte.be

Winterse wandeling
Zondag 26 februari 2012

Als eerste Pasaractiviteit van 2012 maken we een winterse wandeling langs rustige wegen in De
Pinte met aandacht voor de natuur en het Parkbos.
Start: Kerkplein De Pinte om 14 uur
Deelnameprijs: 1,5 euro, leden: 1 euro (verzekering en drankje achteraf inbegrepen)
Meebrengen: Goede wandelschoenen
Info: Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, www.pasar.be/Depinte
Pasar De Pinte - Zevergem

Feestjaar voor KVLV Zevergem in 2012
In 2012 bestaat KVLV Zevergem als vrouwenvereniging 100 jaar (12 februari 1912 - 12 februari
2012). Dit wordt feestelijk gevierd op verschillende momenten tijdens het werkjaar 2012.
Op het programma staat nu al:
• Op 12 februari 2012: eucharistieviering om 9.30 uur gevolgd door een receptie in de kerk van
Zevergem.
• Op 1 juli 2012:
- ontbijt gevolgd door de jaarlijkse tractorrit van de Landelijke Gilde
- feestelijk middagmaal
- ‘de strijd der dorpelingen’ waarbij verschillende verenigingen zich met elkaar meten
- apotheose en gezellig samenzijn
• op een mooie dag in augustus (nog vast te leggen): ludieke fietstocht, 100 km-tocht
• op een frisse oktoberavond (nog vast te leggen): herfstwandeling met kampvuurliedjes en … op
spiesjes.
Gedetailleerde info volgt.

Art@De Pinte
￼
Op 4 januari starten we met de cursus:
‘Aqua-rel’ of ‘Aqua-gel’?
We spitsen ons toe op het schilderen van een landschap. Een WINTERLANDSCHAP.
Maar vooraleer de geknotte wilgen en kalende eiken uit het aquapenseel vloeien, wordt eerst ijverig geoefend op scherpe waarneming en het tekenen van perspectief.
Inschrijven ten laatste op 3 januari. De plaatsen zijn beperkt.
Daguitstap naar Sluis
Op 15 januari 2012 brengt Art@De Pinte en zijn leden een bezoek aan de tentoonstelling
‘IMPRESSIES’. Een expo van onze docent Chris De Clercq en Sabine Pauwaert in Galerie de Twaalf
Apostelen.
Irene De Meurechy, voorzitter
Karina Alisch, secretaris, karina.alisch@skynet.be , 0473 93 48 33

Velt Scheldevallei organiseert cursus natuurfotografie
Voorjaar 2012

De grote digitale revolutie ligt nu al een aantal jaren achter ons, het opgewaaide stof is gaan liggen
en heel wat mensen beseffen dat, hoewel ze dikwijls vele honderden euro’s hebben neergeteld
voor uitstekende fototoestellen, hun beelden er niet per definitie beter op zijn geworden. Uiteinde-
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lijk is het nog altijd de fotograaf die bepaalt wat er op de foto komt
te staan, en niet het toestel. De fotograaf maakt de keuzes. Dit is bij
uitstek zo in het domein van de natuurfotografie. Er gebeurt soms
heel veel tegelijk en de keuze van het moment van afduwen en het
gekozen kader zijn bepalend voor het welslagen van je foto.
Fotograaf Justin Van Heddegem zal dit op deze cursus bijbrengen.
Justin werd al op heel jonge leeftijd gebeten door de fotomicrobe en
is grotendeels autodidact. De passie voor fotografie werd doorgezet
in zijn professionele carrière, maar het is vooral in zijn persoonlijk
werk, waar men de grote liefde voor de natuur terugvindt.
Belangrijke thema’s zijn het ingrijpen van de mens in de natuur, de
invloed van de (kracht van de) natuur op menselijke creaties en vergankelijkheid.
De cursus bestaat uit één strikt theoretische avond, waar we je in sneltempo, maar niet te diepgaand, de technische basisvaardigheden van de fotografie zullen bijbrengen. In les twee en drie
gaan we aan de hand van praktische voorbeelden op zoek naar wat een goede natuurfoto van een
minder geslaagd beeld onderscheidt en welke keuzes de fotograaf in kwestie maakt. Les vier is een
praktijkdag waar we aan de hand van opdrachten zelf in de natuur aan de slag gaan. Telkens krijg
je een opdracht mee die dan in de volgende les becommentarieerd wordt.
De reeks omvat drie avonden op woensdagen 29 februari, 14 maart en 28 maart 2012 van 19.30
tot 22.00 uur en een praktische lesdag op zaterdag 14 april 2012 (uren nog te bepalen) in het
CC De Brouwerij in Eke.
Prijs:

E 45 voor Velt-leden; E 50 voor niet-leden. Inschrijven gebeurt door overschrijving op rekening BE93 0010 5822 8267 van Velt Scheldevallei. Vermeld jouw
telefoonnummer en e-mailadres.
Bijkomende info: tel. 09 385 60 03 of e-mail guido.duprez@skynet.be

Harmonie van Zevergem zoekt m/v met muzikaal talent!
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Profiel

Je speelt graag muziek.
Je bent een houtblazer, koperblazer of slagwerker.
Je wilt je liefde voor muziek graag delen met
een toffe bende muzikanten.
Je bent vrij op woensdag tussen 20.15 en
22.15 uur.

Visie

Plezier beleven aan samen muziek maken staat centraal!
Iedereen is welkom: jong en oud, man en vrouw, beginner en gevorderde!

Repetitie

Woensdag van 20.15 tot 22.15 uur
Zaal Boldershof, Dorp 7, Zevergem

Contact

Altijd welkom op onze repetities!
Breng gerust je instrument mee en proef van de muzikale sfeer van deze jonge,
dynamische harmonie!
Heb je geen instrument?
Geen nood! Je kunt altijd tegen een goedkoop tarief een instrument huren bij onze
harmonie!
www.harmoniezevergem.be
info@harmoniezevergem.be

12e kerstboomverbranding Gezinsbond De Pinte
Op zaterdag 14 januari 2012 organiseert Gezinsbond De Pinte de traditionele kerstboomverbranding op de terreinen van Moerkensheide, voorafgegaan door een fakkeltocht, die om 18 uur start
aan het Bondslokaal, Sportwegel.
www.depinte.be

Bij deze gelegenheid zijn ter plaatse allerlei hapjes en drankjes te krijgen in een verwarmde tent.
Bovendien komt de Gezinsbond op zaterdag 14 januari vanaf 9 uur uw oude kerstboom ophalen,
indien u vóór 12 januari een seintje geeft aan één van de hierna vermelde contactpersonen.
Voor deze dienst vraagt de Gezinsbond 1 euro, waarvoor je zelfs een gratis glühwein krijgt tijdens
de kerstboomverbranding.
Afspraak op zaterdag 14 januari 2012 vanaf 18.30 uur op de terreinen van Moerkensheide (of
vanaf 18 uur aan het Bondslokaal) voor de twaalfde kerstboomverbranding van de Gezinsbond.
Een leuke, gezellige en keitoffe avond, die je niet mag missen!
Frans Naessens Florastraat 3 		
Piet Dhaenens H. Verriestlaan 43

09 282 58 37 		
09 282 76 17		

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

Nieuwe lessenreeks Italiaans voor Beginners

Georganiseerd door Gezinsbond De Pinte
			
Italië is zonder twijfel de bakermat van onze cultuur. Firenze, Venetië, Pisa, Siena, Rome, Napels,
Milaan, allemaal plaatsen die onder oogpunt kunst en cultuur tot de verbeelding van de toerist
spreken. Ook de natuur heeft er heel wat te bieden: kust, bergen, vulkanen, wijnstreken, kortom
alles wat een toerist op zijn verlanglijstje staan heeft, is er te vinden.
Alleen is er het probleem ‘hoe zeg ik dat nu in het Italiaans’, dat ons misschien weerhoudt om dit
paradijselijke land te ontdekken.
Via deze lessen willen we geïnteresseerden helpen om iets meer te weten te komen over de onuitputtelijke mogelijkheden die Italië te bieden heeft en vooral om bij de volgende vakantie in Italië
minder lang te moeten nadenken over “Hoe zeg je dat nu in het Italiaans?”.
De lessen zullen vooral praktijkgericht zijn om je zo snel mogelijk vertrouwd te maken met dagdagelijkse uitdrukkingen en terminologie in verband met reizen, hotel, restaurant, winkelen, musea,
enzovoort.
Kandidaten, die echt weinig of helemaal geen noties van Italiaans hebben, zullen ongetwijfeld aan
hun trekken komen tijdens deze cyclus van acht lessen, die start op dinsdagavond vanaf 14 februari
van 19.30 tot 21.15 uur in het Bondslokaal, Sportwegel.
Data van de lessen: 14/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4 en 24/4
Onze lesgeefster is Martine Deckmyn.
Prijs: E 25 voor Bondsleden, E 30 voor niet-leden
Inschrijven en betalen (op rekeningnummer BE21 7370 1254 7803) vóór 10 februari bij:
F. Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be.

Comedy-avond met Thomas Smith
Thomas Smith is al jaren van de partij in het comedy-circuit en
werd onlangs bekend als nieuwe sidekick van Henk Rijckaert
en Bert Gabriels in Zonde van de Zendtijd. Smith staat bekend
voor zijn droogkomische observaties gemengd met hilarische
uitbarstingen, de simpele dingen van het leven verbonden
met harde wetenschap en bovenal veel, veel goeie grappen.
Thomas is bovenal ontwapenend eerlijk, heerlijk oprecht en af
en toe ook gewoon lekker plat.
Op zaterdag 11 februari (om 20.30 uur) ontvangt De Pinte Leeft! Thomas Smith in de comedy-kelder. In voorbereiding op zijn nieuwe show brengt Smith een combinatie van nieuw
materiaal met het beste van zijn oudere werk. Kaarten kosten 7 euro en zijn te krijgen via
www.depinteleeft.be.
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bibliotheek
BibFestival: de bib pakt uit met een geslaagd weekend
Deze tweede editie van het BibFestival kan met recht en reden een succes genoemd worden.
Leners, lezers en aanverwanten werden vrijdagavond al getrakteerd op een eerste
portie verwennerij, en dan hebben we het niet alleen over het vergulde bordje
chocoladeheerlijks, maar ook over de twee boeiende lezingen.
Oud-Pintenaar Jan van den Berghe mocht de spits afbijten met een causerie over
de monarchie. In zijn typische, ‘droog-humoristische’ en schalkse stijl vermaakte
hij het publiek met allerlei anekdotes en faits divers over de familie van Saksen-Coburg. Na koffie,
wijn en dessert nam Jan Leyers het publiek mee op zijn zoektocht naar de Westerse identiteit. We
startten in Ethiopië en kwamen na een interessante uiteenzetting terug naar het Avondland.
Zo’n 120 cultuurliefhebbers kwamen mee genieten van deze gevarieerde avond.
Zaterdagnamiddag was volledig gereserveerd voor het jonge volkje. De kleintjes trokken met Valies
en Mareis naar de theaterboerderij terwijl de oudere kinderen zich konden verheugen op een spelnamiddag met Geronimo Stilton.
150 kinderen deden zich nadien te goed aan wafels en ijs. Ook de ballonnenman met zijn geplooide kunstwerkjes en de sympathieke grimeuses kenden veel bijval.
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Meer foto’s op www.facebook.com/cultuurdepinte.
www.depinte.be

Gedichtendag: donderdag 26 januari 2012
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen, de
dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet.
‘Stroom’ is het thema van de dertiende Gedichtendag die Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen op donderdag 26 januari organiseren. De
jaarlijkse gedichtendagbundel komt van de hand van dichter, schrijfster en
performer Joke van Leeuwen.

CinéBib
Vanaf januari zijn in het kader van CinémaBib opnieuw
voor drie maanden gratis dvd’s uit te lenen. Deze keer
zijn de Roadmovies aan de beurt met onder andere ‘Genova’, ‘My Summer of Love’, ‘Eldorado’, ‘Kikujiro’, ‘The
Adventures of Priscilla’, ‘Wild at heart’ …
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale
CinéBib-display.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bibliotheek is gesloten op maandag 2 januari 2012.

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de start van de tweede reeks van de Sportacademie en een
overzicht van de sportkampen en de inschrijvingsdata. Daarnaast ook een verslag van de Seniorensportdag en het Sportgala.
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

Sportacademie
Ook in 2012 werkt de sportdienst een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie. Kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van
ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier
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in contact worden gebracht met sport en beweging.
De nieuwe lessenreeks van de Sportacademie zal van start gaan in februari.
De Balschool en de Sportspelschool starten op woensdag 1 februari.
De Kriebeltuin en de Bewegingsschool starten op zaterdag 4 februari.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op dinsdag
17 januari.
Voor de Balschool en de Sportspelschool is er geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 09 280 98 40.

Activiteiten voor 55-plussers
Seniorenturnen
Deze lessenreeks vindt plaats op donderdagavond van 17 tot 18 uur.
Sport voor 55+ georganiseerd door de sportdienst is een uitstekende activiteit waarbij de algemene
conditie wordt behouden en zelfs verbeterd, zodat dagelijkse activiteiten makkelijker verlopen.
Het uurtje sporten is zowel voor mannen als voor vrouwen en ieder voert de aangeboden oefeningen uit naar eigen kunnen. We houden tijdens de lessen van een aangename, sociale sfeer waar
we de spieren verstevigen en (terug) soepel maken.
Naast de traditionele oefeningen op matjes, aan het sportraam of op de banken, werken we regelmatig ook met functioneel klein materiaal zoals kegels, ballen, stokken, hoepels, fitbanden …
De nieuwe lessenreeks start op donderdag 2 februari. Verdere informatie kunt u vinden in de
folder. Deze kunnen aangevraagd worden bij de sportdienst.
Curve bowl
-> Iedereen welkom! (ook voor beginnelingen)
Dinsdagmiddag 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt de mogelijkheid aan om wekelijks te curve-bowlen in het OCP.
Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer 14 m lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien punten te
scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen.
Fiets- en wandeltochten voor senioren (i.s.m. OKRA)
Gedurende de maanden maart tot en met oktober trekken de senioren er drie maal op uit. Op de
tweede en de laatste vrijdag van de maand wordt er in samenwerking met OKRA een fietstocht georganiseerd in de omgeving (vertrek aan het OCP). Op deze dagen wordt er 35 km gefietst. Op de
derde vrijdag van de maand wordt er 25 km gefietst. In de maanden november tot en met februari
wordt er op de laatste vrijdag van de maand gewandeld.
Een activiteit op sportief en sociaal vlak, een aanrader dus!
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Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst altijd een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school.
De sportkampen voor kinderen van de lagere school vinden plaats van 9 tot 12 uur en van 13
tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur ’s avonds.
De sportnamiddagen voor de kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur en ook hier is opvang
voorzien tot 18 uur.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata
Sportkamp krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2012.
-> Inschrijven kan op dinsdag 24 januari 2012.
Sportkamp paasvakantie: van dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april 2012.
-> Inschrijven kan op dinsdag 6 maart 2012.
www.depinte.be

Sportkampen zomer 2012:
Kamp 1: van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2012.
-> Inschrijven kan op dinsdag 8 mei 2012.
Kamp 2: van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli 2012 (op woensdag 11 juli zal er geen kamp
zijn).
-> Inschrijven kan op woensdag 9 mei 2012.
Kamp 3: van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2012.
-> Inschrijven kan op dinsdag 15 mei 2012.
Dit is een extra kamp dat in De Pinte wordt georganiseerd door V-formation met ondersteuning van
de sportdienst. Inschrijvingen en betalingen gebeuren via de sportdienst, de organisatie van het
kamp is onder de verantwoordelijkheid van V-formation.
Kamp 4: van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2012.
-> Inschrijven kan op woensdag 16 mei 2012.
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij
de sportdienst (tel. 09 280 98 40).

Lessenreeks sepak takraw
In januari zal ook de tweede lessenreeks sepak takraw van start gaan. Sepak takraw is een traditionele balsport uit Zuid-Oost Azië. Takraw wordt ook wel beschreven als ‘voetbal-volleybal op een
badmintonveld’. Alle leerlingen van zes tot en met achttien jaar kunnen inschrijven voor deze reeks
van tien lessen. Inschrijven kan bij de sportdienst op het nummer 09 280 98 40 en dit vóór 9 januari. Voor verdere informatie en/of folders kan je steeds terecht bij de sportdienst.
Wie: 		
		

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Jongeren van 12 tot en met 18 jaar

Waar:

Sporthal KA Erasmus De Pinte, Kasteellaan 1, 9840 De Pinte

Wanneer:
		
		

Woensdagavond van 18 tot 19 uur (lagere school)
Woensdagavond van 19 tot 20 uur (secundair)
Eerste les op 18 januari 2012.

Seniorensportdag 22 november 2011
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In het kader van de seniorenweek van 21 tot en met 25 november organiseerde de sportdienst op
dinsdag 22 november een sportdag voor senioren.
Naast de fysieke testen en de curling, georganiseerd door het Sportelteam van Bloso, kregen de
senioren ook de kans om kennis te maken met het sportaanbod van de sportdienst. In de voormiddag kon er deelgenomen worden aan initiatielessen yoga, tai chi, nordic walking, curvebowls en
onderhoudsgymnastiek. In de namiddag werd het programma verder aangevuld met badminton,
yoga en zelfverdediging.
Na de testen kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting over hun resultaten. Bovendien
kregen ze deskundig advies over hoe ze hun conditie kunnen verbeteren. Voor de een was dit een
gezondere voeding met minder vetopname, voor de andere was dit een advies tot meer bewegen.
Elke deelnemer ontving na afloop een Sportelboodschappentas van BLOSO.
Wegens de talrijke opkomst overwegen we nu al een derde editie op dinsdag 20 november 2012.
Ook dan zult u opnieuw uw conditie kunnen laten testen en uw vorderingen kunnen vaststellen.
Wij hopen alvast dat deze sportdag voor sommigen een aanzet mag zijn om blijvend te gaan sporten.
Voor meer info betreffende het sportaanbod voor 55-plussers kunt u terecht bij de gemeentelijke
sportdienst (OCP, tel. 09 280 98 40).

Verslag Sportgala 4 december 2011

Op zondag 4 december zat de sporthal van het OCP afgeladen vol voor de uitreiking van de sporttrofeeën 2011. Een jury bestudeerde uiterst grondig de ingediende kandidaturen, die dit jaar extra
werden geïllustreerd met een filmfragment en selecteerde volgende kandidaten voor de sporttrofeeën 2011.
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Aaron Botterman werd verkozen tot Sportman van het jaar 2011
Aaron haalde dit jaar in atletiek acht titels op de 800 m op de piste indoor (provinciaal, Vlaams
en Belgisch Kampioen) en outdoor (provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen). Outdoor werd hij
ook provinciaal en Belgisch kampioen op de aflossingen 4 x 800 m samen met zijn ploeg van
KAA-Gent. Op de wereldkampioenschappen voor scholen in het Poolse Bydgosczc werd Aaron
wereldkampioen op de 800 m (1’53”60) en tweede in het hoogspringen (1,93 m).
De titel Sportvrouw 2011 gaat naar Lien Lentacker
Het voorbije seizoen was Lien ondanks haar jonge leeftijd één van de sterkhouders in de basisploeg
van BBC Jeugd Gentson. De ploeg wist mede onder haar impuls de play-offs te halen. Zij maakte in
de competitie het meest aantal driepunters van alle speelsters van de competitie.
Met de juniorenploeg won ze als kapitein de Beker van Vlaanderen. Daarnaast was zij ook kapitein
van de Lotto Young Cats, een nationale jeugdselectie die in het kader van de BE GOLD campagne
van het BOIC deelnam aan de FIBA Europacup. Daarin namen zij het op tegen profploegen uit
Portugal, Slowakije en Frankrijk en konden ze doorstoten naar de tweede ronde. In de wedstrijden
tegen Ruzomberok uit Slowakije en Torun uit Polen werd Lien verkozen tot ‘top performer’. Van alle
speelsters van de 33 deelnemende ploegen aan de FIBA Europacup (+ 350) behaalde Lien de vierde
plaats in het aantal gelukte drie puntshots per wedstrijd en de vijftiende plaats in het percentage
gelukte drie puntshots.
De trofee Laureaat Sportverdienste gaat naar Gilbert Keymeulen
Deze trofee wordt toegekend als beloning voor een actieve sportloopbaan, een jarenlange inzet
en het promoten van de sport van een vereniging in het bijzonder, of het sportgebeuren in het
algemeen binnen de gemeente.
www.depinte.be

Gilbert was stichter van de tafeltennisclub TTC De Pinte in 1975. Als nauw betrokkene bij de oudervereniging van de Rijksbasisschool in De Pinte, had Gilbert zich geëngageerd om een aantal
jongeren tafeltennislessen te geven. Gilbert was in die tijd immers zelf speler en voorzitter van TTC
Palaestra uit Deinze. De jonge Pintse club trad al snel aan in de Oost-Vlaamse competitie. Gilbert
was er trainer van 1975 tot 1995 en behaalde daarvoor ook zijn trainersdiploma bij de tafeltennisbond. Naast trainer werd hij ook secretaris en ten slotte voorzitter in 1985. In 1995 werd hij
erevoorzitter van TTC De Pinte.
Gilbert was in de loop van de jaren hoofdscheidsrechter in tafeltennis en is actief geweest in het
provinciaal comité van Oost-Vlaanderen, dat deel uitmaakt van de Vlaamse Tafeltennis Liga.
Kortom, Gilbert is de bezieler geweest van tafeltennisclub De Pinte, dat 36 jaar na haar ontstaan
nog steeds op volle toeren draait en vele jeugdspelers en volwassenen de kans geeft om op een
plezante manier aan sport te doen.
De sportploeg van het jaar 2011 is BBC Latem De Pinte voor de prestaties van de benjamins, miniemen en de juniors
De basketploeg BBC Latem-De Pinte heeft al jaren een uitstekende reputatie aangaande jeugdwerking. Dit jaar kwam dit bijzonder tot uiting met drie kampioenstitels.
In de jeugdreeksen werden de Benjamins (elf - twaalf jaar) op zaterdag 9 april tijdens de allerlaatste
(thuis)wedstrijd kampioen van hun reeks (Provinciale benjamins).
Ook in de jeugdreeksen, maar al iets ouder, wonnen de miniemen (vijftien - zestien jaar) de beker van Oost-Vlaanderen. De uitslag in de finale, een veelzeggende 57-108 tegen de Sint-Niklase
Condors.
Ten slotte in de oudste jeugdreeks wonnen de juniors (negentien - twintig jaar) eveneens de beker
van Oost-Vlaanderen. Ze wonnen met meer dan 40 punten verschil. De meeste juniors spelen nu in
de seniorenploegen, dus dat beloofd voor de toekomst.

Huldiging deelnemers Special Olympics 2011
Van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 juni 2011 waren Genk en Hasselt gaststad voor de 30e
‘Special Olympics Belgium’. Deze ‘Special Olympics Belgium’ zijn de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke handicap. Ook in De Pinte wonen verschillende deelnemers en die wil
het gemeentebestuur lauweren met een aandenken.
• De Vierklaver Landegem
• Stefan Thienpont (deelname aan zeven proeven)
Herinneringsmedaille aangepaste fysieke activiteiten
• Peter De Wilde (zwemmen)
33 m schoolslag		
3e plaats
66 m schoolslag		
3e plaats
• Home Thaleia De Pinte
• Jimmy De Breucker (zwemmen)
66 m vrije slag		
99 m vrije slag		
198 m vrije slag 		
• Veronique Colbrandt (zwemmen)
33 m schoolslag		
66 m schoolslag		
• Sandrina Vandevelde (driewieler)
500 m driewieler		
1000 m driewieler		
• Frederik Deblauwe (wielrennen)
3 km wielrennen		
7 km wielrennen		
15 km wielrennen		

4e plaats
4e plaats
4e plaats
deelnemingsmedaille
1e plaats
1e plaats
3e plaats
1e plaats
5e plaats
6e plaats
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• Sofie De Paermentier (badminton) 		
• Vicky Verdonck (badminton)		

2e plaats
6e plaats

• Home Ebergiste De Rank
• Jos de Munck
• Willy Vandenbriele
• Danny De Backer
• Filip Van Maldergehem
• Gert Van Eeghem
Huldiging voor hun deelname aan de estafettespelen
• Davy Gentbrugge
100 m		
3e plaats
200 m		
6e plaats
verspringen		
3e plaats
• Mike De schepper
100 m		
2e plaats
200 m		
4e plaats
verspringen		
2e plaats
De presentatie werd verzorgd door sportjournalist Tom Boudeweel.
Proficiat aan alle laureaten!

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

Jongeren (vanaf negen jaar)
Donderdag: 18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

			
			

Volwassenen
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

Waar? 			

Alle trainingen vinden plaats in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.

Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be of op de
nummers 0476 98 64 66 en 0487 75 11 59.
U bent van harte welkom op één van onze trainingen. Onze sport wordt beoefend door
jong en oud en dit zowel recreatief als competitief, volgens eigen keuze.

Klassieke en moderne choreografieën op zondagavond!
Een unieke kans om je techniek in klassiek en moderne dans aan te scherpen, zodat je meteen op
hoger niveau kunt dansen, in een ontspannen, leuke en gezellige sfeer.
Inhoud van de dansactiviteit: klassieke opwarming aan de barre, kennis dansterminologie, floorwork, stretching, moderne/klassieke dynamische choreografieën, improvisatie en creativiteit. Een
www.depinte.be

degelijke basiskennis van klassieke en moderne technieken is noodzakelijk om dansers van alle
stijlen naar een hoger niveau te brengen.
Choreografe Hanne Schillemans uit De Pinte startte haar danscarrière bij DanceReaction en studeerde af aan Fontys Dansacademie te Tilburg, Nederland. Vier jaar lang genoot ze er de intensieve
bacheloropleiding waar ze zich specialiseerde als internationale modern-hedendaags danseres.
17.30 uur    Niveau A         geen danservaring in jazz, klassiek of modern - Lagere school
18.30 uur    Niveau B         2 of 3 jaar danservaring in jazz, klassiek of modern - Middelbaar
Afhankelijk van je beginniveau kan de choreografe je in een
andere groep indelen (anders dan je leeftijdsgroep).
Gratis: op zondag 15 januari
Daarna: op 22, 29 januari, 5, 12, 19 februari
Locatie: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Deelname in de kosten: 45 euro per persoon
Aantal plaatsen beperkt.
Info: info@DanceReaction.be
Inschrijven via INFO AANVRAAG op www.DanceReaction.be.

© DanceReaction

jeugd
Speelplein Amigos werking 2012
Veel ouders maken vooraf plannen voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes, daarom willen we u alvast de data meegeven voor 2012.
Uw kind kan in 2012 terecht op het speelplein op de volgende momenten:
- tijdens de eerste week van de paasvakantie: van maandag 2 tot vrijdag
6 april 2012
- tijdens de zomervakantie:
• van maandag 16 tot vrijdag 20 juli 2012
• van maandag 23 tot vrijdag 27 juli 2012
• van maandag 30 juli tot vrijdag 3 augustus 2012
• van maandag 6 tot vrijdag 10 augustus 2012
• van maandag 13 tot vrijdag 17 augustus 2012
(opgelet: woensdag 15 augustus is een feestdag, er is dus geen speelpleinwerking)
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en de
gemeentelijke kinderopvang De Speelark
Voor meer informatie over de werking, de prijzen … kunt u terecht bij de jeugddienst van De Pinte,
tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be.

Terugbetaling kadervorming

Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald
Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en
toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met andere
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woorden, de leiding/medewerkers (of jongeren die in de leiding willen staan) volgen cursussen die
verband houden met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken, wonend in De Pinte of Zevergem.
Terugbetaling?
• De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2011 en 31
augustus 2012 – uitbetaling februari 2013
• Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde bedrag
• Maximum 100 euro per persoon
Wat moet je doen?
Zeker de cursus volgen.
Daarna breng je het attest van deelname en het betalingsbewijs binnen bij de jeugddienst.
Meer info? Contacteer de jeugddienst, tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be.

Nieuwe huisstijl en samenwerking voor Drugpunt
Drugpunt, de intergemeentelijke drugpreventiedienst van Deinze,
Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem, bestaat sinds
2003. Drugpunt organiseert preventie en biedt begeleiding aan
jongeren met beginnende drugproblemen en hun omgeving.
Al enkele jaren werkt Drugpunt nauw samen met andere OostVlaamse drugpreventiediensten. Die samenwerking leidt nu tot een nieuwe huisstijl en een gedeelde
naam. Acht intergemeentelijke drugpreventiediensten zullen voortaan ‘Drugpunt’ als roepnaam
gebruiken. Dat zal de herkenbaarheid vergroten en de samenwerking makkelijker maken.
Alle informatie vindt u op www.drugpunt.be of bij drugpreventiewerkers Tineke Wancour en Filip
Claeys, tel. 09 381 86 63, info@drugpunt.be.

ErasMuS@heneum De Pinte
Infoavond
‘Volgend jaar naar het middelbaar’
Donderdag 19 januari 2012 (20 uur)
Hoe kunnen we de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs
voor onze kinderen zonder problemen laten verlopen?
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Een uiteenzetting door de heer Miguel Detemmerman, directeur
ErasMuS@heneum De Pinte
Polderdreef 42, De Pinte
Tel. 09 321 21 70, fax: 09 321 21 79, e-mail: ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

Pioniersfuif

25 februari 2012, OCP De Pinte
Zoals elk jaar organiseren Scouts & Gidsen De Pinte - Zevergem terug de welbekende Pioniersfuif.
Ook dit jaar belooft het weer een spetterende editie te worden!
Duuub zal opnieuw zorgen voor de nodige dansplaatsjes waarna T.Mastis het van hem zal overnemen.

www.depinte.be

T.Mastis is bekend van hun blendertapes met talloze hedendaagse en tijdloze samples! Ze maken
ook keet op de radiozender Studio Brussel met hun blendermixtapes en spelen ze wekelijks in heel
Vlaanderen.
Tickets
Voorverkoop: E 4
Aan de kassa: E 5
Verkrijgbaar bij alle Givers, Jin & Leiding van
Scouts & Gidsen De Pinte
Zie www.pioniersfuif.be of op Facebook.
Pioniersfuif - Bodega
Waarschijnlijk herinnert u nog de gezellige, verwarmde tent van vorig
jaar? Zo niet, dan krijgt u ook dit jaar de kans om te genieten van de
ongelofelijke sfeer en muziek!
Op het podium staat onder andere Uphigh Collective, bekend van het
nummer ‘Blend’ op StuBru. Zij brengen een mix van elektronica die vertrekt vanuit een basis van hip-hop en soul met sterke house-invloeden.
Het belooft opnieuw fantastisch te worden! Voor jong en oud!
Afspraak in de tent naast het OCP vanaf 21 uur!

Schoolfeest Gemeentelijke Basisschool
Zaterdag 11 en zondag 12 februari 2012

Dit schooljaar trekken we met z’n allen naar het OCP voor een
totaalspektakel van jewelste. Met de bibber op het lijf, trekken
we naar het Hoge Noorden.
Daar, op de berg waar het licht de aarde raakt, krijgt een wijze
sjamaan een visioen. Een grote ramp bedreigt de Noordpool
en haar bewoners. De sjamaan richt zich tot de Vlaamse poolreiziger Dixie Dansercoer, die op zijn beurt de hulp inroept
van enkele dappere avonturiers uit het zesde leerjaar van de
Gemeentelijke Basisschool.
De kinderen blijven niet bij de pakken zitten en vertrekken
onbevreesd op expeditie … Lukt het hen om de zware ontberingen te doorstaan en het mysterie te ontrafelen?
Kom alvast een kijkje nemen! Iedereen is welkom!
Kleuterafdeling: voorprogramma met ‘Lars de kleine ijsbeer’
Lager: totaalspektakel ‘Op glad ijs!’
Voorstellingen in het OCP telkens om 14.30 en 17 uur.
Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte, www.gemeenteschooldepinte.be

VBS De Pinte behaalt MOS-logo 3!
De Vrije Basisschool is al enkele jaren actief als MOS-school (=
Milieuzorg Op School). Om een eerste MOS-logo te behalen
werd een actieplan uitgewerkt rond het thema ‘energie’. In
elke klas kregen MOS-riddertjes een aantal taken om energie
te besparen. Er werd les gegeven over energie en we deden
mee met de dikke truiendag. Bij de nieuwbouw en de verbouwingswerken werden energiebesparende investeringen
gedaan.
Als beloning voor onze inspanningen behaalden we het eerste
MOS-logo en mocht voortaan de MOS-vlag aan onze schoolpoort wapperen.
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Het volgende schooljaar werkten we rond ‘afval’. Op speelse
wijze leerden de kinderen afval sorteren en beter nog, afval
voorkomen. De oudsten leerden ook composteren. Onze kippen verwerken etensresten uit de keuken.
Er loopt nu geregeld een groene mascotte op onze school: de
MOS-man. Die komt kijken of we de afspraken goed naleven:
geen aluminiumfolie maar een brooddoos? Kraantjeswater in
een drinkbus? Wordt afval goed gesorteerd? …
Zo haalden we het tweede MOS-logo binnen. Op naar logo
3!
Vorig schooljaar stond in het teken van ‘water’ en ‘natuur
op school’. Via de duurzaamheidsambtenaar kregen we
regenwatertonnen van de gemeente. Op school werd een waterleerpad uitgewerkt en we deden mee aan ‘Walk for Water’.
De burgemeester en de schepen van leefmilieu huldigden de
regenwatertonnen in. Via een project bij de Landelijke Gilde
kregen we ondersteuning bij de uitbouw van het schoolmoestuintje. De taken werden verdeeld: kruiden, wortels en radijsjes zaaien, tomaten, kool en rabarber
planten in de plantenbakken … en alles geregeld wieden en begieten met regenwater ...
De oogst werd verdeeld in alle klassen: rabarber met suiker en radijsjes ... mmm! De kinderen maakten dit lekkers zelf klaar en voorzagen het hapje van een woordje toelichting over de moestuin.
Het thema werd afgesloten met een spetterend schoolfeest ‘Water voor later …’.
Eind juni kwam het goede nieuws dat we ons derde logo behaald hadden! Zo fier als een gieter
namen we het derde MOS-logo in ontvangst uit de handen van de Vlaams minister van leefmilieu.
Op school werd ons logo plechtig onthuld.
Nu is onze MOS-puzzel compleet, maar wij blijven verder ‘sMOSsen’ voor een beter leefmilieu!
Als het over milieu gaat zijn wij echt geen groentjes meer!
De kinderen en het schoolteam van de Vrije Basisschool

Kinderatelier art-i-choque
Tentoonstelling voorstelling Sierk Salami
15 januari 2012
vanaf 10 uur ontbijtbuffet (tijdig inschrijven a.u.b.)
11 uur: start van de tentoonstelling voorstelling
Waar? Vandervalk Noord - richting van Gent naar Kortrijk, ook te bereiken via de zij-ingang
Nazarethse bossen
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Iedereen welkom.
Meer info: Ann Van Durme, annart@hotmail.be, 0478 79 04 90
LET OP! Start nieuwe cyclus ‘zelfgemaakt’. We werken rond de vier natuurelementen en brengen
onze werken onder de mensen in de Week van de Amateurskunsten (WAK).

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 26 december: Dr. P. Moisse
- di. 27 december: Dr. J. Dossche
- wo. 28 december: Dr. J. Dossche
www.depinte.be

- do. 29 december: Dr. I. Lampens
zaterdag 31 december: Dr. A. Van Poucke
zondag 1 januari: Dr. A. Van Poucke

- ma. 2 januari: Dr. G. Dujardin
- di. 3 januari: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 4 januari: Dr. J. Ossieur
- do. 5 januari: Dr. F. Pieters
zaterdag 7 januari: Dr. P. Moisse
zondag 8 januari: Dr. P. Moisse
- ma. 9 januari: Dr. A. Van Poucke
- di. 10 januari: Dr. P. Moisse
- wo. 11 januari: Dr. P. Van Renterghem
- do. 12 januari: Dr. P. Moisse
zaterdag 14 januari: Dr. P. Moisse
zondag 15 januari: Dr. P. Moisse
- ma. 16 januari: Dr. P. Moisse
- di. 17 januari: Dr. M. De Smet
- wo. 18 januari: Dr. P. Moisse
- do. 19 januari: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 21 januari: Dr. P. Van Renterghem
zondag 22 januari: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 23 januari: Dr. S. De Rekeneire
- di. 24 januari: Dr. W. Standaert
- wo. 25 januari: Dr. D. Van Renterghem

- do. 26 januari: Dr. A. Van Hecke
zaterdag 28 januari: Dr. P. Moisse
zondag 29 januari: Dr. P. Moisse
- ma. 30 januari: Dr. A. Van Hecke
- di. 31 januari: Dr. I. Lampens
- wo. 1 februari: Dr. G. Dujardin
- do. 2 februari: Dr. K. Vanderlinden
zaterdag 4 februari: Dr. M. De Smet
zondag 5 februari: Dr. M. De Smet
- ma. 6 februari: Dr. J. Ossieur
- di. 7 februari: Dr. F. Pieters
- wo. 8 februari: Dr. A. Van Poucke
- do. 9 februari: Dr. P. Moisse
zaterdag 11 februari: Dr. P. Moisse
zondag 12 februari: Dr. P. Moisse
- ma. 13 februari: Dr. P. Van Renterghem
- di. 14 februari: Dr. P. Moisse
- wo. 15 februari: Dr. A. Vercruysse
- do. 16 februari: Dr. M. De Smet
- ma. 20 februari: Dr. P. Moisse

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, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De
Pinte (Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen
op 7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur
op 24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62
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Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij
open voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum
vier uren per week vrijmaken?
Drie maal ja? Tele-Onthaal is misschien iets voor jou!
De hulpdienst, Tele-Onthaal, stelt haar chat en telefoonlijn (106)
open voor wie in anonimiteit wil praten. De gesprekken variëren van
alcoholverslaving tot relatieproblemen of zelfdoding. De vrijwilligers
van Tele-Onthaal vormen het kloppende hart van de organisatie. Zij
beantwoorden de oproepen aan de telefoon (106) en online (chat).
Kandidaten volgen een opleiding en genieten blijvende ondersteuning.
Belangstelling?
Bel 09 220 82 92 of e-mail naar oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.

Hoe mentaal fit bent u?

Doe de test op www.fitinjehoofd.be
Misschien moeilijk te beantwoorden. In tegenstelling tot een
verkoudheid, een griepje of een buikpijn, is geestelijk gezond
zijn niet altijd even gemakkelijk te omschrijven. Wie zich goed
in z’n vel voelt, heeft overwegend positieve gevoelens. Ook de
contacten met familie en vrienden zitten wel snor.
Maar soms overwegen negatieve gevoelens en lijkt er geen eind aan te komen. U bent angstig,
voelt zich verdrietig en futloos. Alles wijst op een mentale dip of erger. Zoek hiervoor hulp. Het
heeft niets te maken met zwakheid.
Tien tips voor een mentaal fitte geest
Geen wondermiddeltjes of toverformules maar enkele concrete stappen om uw eigen geestelijke
gezondheid te versterken. Op de website www.fitinjehoofd.be vindt u tien stappen, vele
getuigenissen en oefeningen om u op weg te helpen.
1. Vind jezelf oké
2. Praat erover
3. Beweeg
4. Probeer iets nieuws
5. Reken op vrienden
6. Durf nee zeggen
7. Ga ervoor
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Je hoofd boven water
Kies de stap die bij u past want voor iedereen is dat anders. De een maakt immers gemakkelijk
vrienden, de ander heeft geen moeite met neen zeggen. Maar ieder van ons kan iets opsteken van
de stappen.
Voor het jong geweld (- 16 jaar) is er nu de website www.noknok.be. Verboden voor ouders. Hoe
ga ik om met vervelende broers en zussen? Wat doe ik met drukke ouders? Maar ook vragen over
pesten, rouwen en seksualiteit.

Stoppen met roken: manieren die werken
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Waarom stoppen met roken? Daar is snel een antwoord op gevonden:
roken doodt. Het is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in België.
Longkanker door roken kent iedereen, maar ook het risico op heel wat
andere kankers – van de keel en de blaas, bijvoorbeeld – ligt hoger bij
rokers. En tabak heeft veel meer schadelijke effecten op ons organisme,
zoals meer kans op hartaanvallen en herseninfarcten. De uitdaging voor
mensen die willen stoppen met roken is in de eerste plaats de methode
vinden die bij hen past. Er bestaan er zoveel, we geven u hieronder enkele
tips!

© Istocksphoto

Een persoonlijke en overtuigde keuze
Stoppen met roken is steeds een uitstekende beslissing. Toch neemt u ze best niet om uw omgeving
een plezier te doen. De aanmoediging van ouders, kinderen of vrienden zijn natuurlijk meer dan
welkom, maar wilt u echt slagen, dan is het belangrijk dat het ook echt úw beslissing is. Hou dan
vooral de voordelen van een rookstop in gedachten! Afscheid nemen van de sigaret is tegelijk
afscheid nemen van de vele ongemakken en gevaren van roken: gezondheidsrisico’s, verschaalde
rook in uw kleren ...
Progressief stoppen mag dan wel makkelijker lijken, toch is deze manier meestal gedoemd om
te mislukken. De ideale manier is om sigaretten, aanstekers en asbakken in de vuilbak te gooien.
Eenmaal de beslissing genomen, zegt u de sigaret best vaarwel van de ene dag op de andere.
Vergeet niet dat professionele hulp ook echt helpt, en denk ook aan de financiële voordelen bij
rookstop!
www.depinte.be

Stoppen met roken is gemakkelijker met hulp
Aarzel niet om alle mogelijke hulpbronnen aan te boren. Eerst en vooral is professionele hulp al
vaker onmisbaar gebleken. Uw huisarts of een tabakoloog zijn uw bondgenoten: ze kunnen u
persoonlijke hulp bieden en indien nodig een behandeling met geneesmiddelen voorschrijven.
Tabakstop (www.tabakstop.be) is een gratis dienst voor begeleiding bij het stoppen met roken.
Het team achter deze dienst bemant onder andere de Tabakstoplijn (0800 111 00), een gratis en
anonieme telefonische hulplijn die een luisterend oor biedt aan alle rokers. De professionals van
Tabakstop beantwoorden zowat alle vragen in verband met tabak, of deze nu van rokers, nietrokers, naasten van rokers, gezondheidsprofessionals enzovoort komen.
Nicotinevervangers
Ontwenningsverschijnselen (zin om te roken, nervositeit, slecht humeur ...) die veroorzaakt worden
door de rookstop variëren van persoon tot persoon. Bij sommigen zijn ze intenser, bij anderen houden
ze langer aan. Nicotinevervangers (pleisters, tabletten ...) kunnen deze verschijnselen verzachten of
zelfs doen verdwijnen. Door middel van een dosering die aangepast wordt aan de fysieke verslaving
van de roker, zorgen nicotinevervangers ervoor dat een roker die verslaving geleidelijk aan kan
afbouwen. Verschillende studies onderbouwen dit soort hulp: nicotinevervangers verhogen de kans
op slagen gevoelig.
Gebruik nicotinevervangers dagelijks gedurende een periode die door een gezondheidsprofessional
voorgeschreven werd. Volg de richtlijnen van de professional nauwgezet: een te lage dosis is niet
doeltreffend en een te hoge dosis kan tot problemen leiden. In sommige gevallen kan de arts ook
andere medicatie aanraden, die enkel op voorschrift genomen mag worden.
Menig roker is bang om bij te komen door te stoppen met roken. Vaak is het een gevolg van meer
tussendoortjes of een gewijzigd eetpatroon, maar stoppen met roken verandert de stofwisseling
ook een beetje. Maar je moet van een mug geen olifant maken: met nicotinevervangers en aandacht
voor voeding, komt een ex-roker gemiddeld maar twee tot vier kilo bij.
Bron: Stichting tegen Kanker

politie
Politie Schelde-Leie houdt controleactie op fietsverlichting
Het is al vroeg donker. Zorg er dus voor dat je fiets tip top in orde is. Je bent namelijk als fietser nog
kwetsbaarder dan anders. Zorg er dus voor dat je gezien wordt in het verkeer: draag een fluovestje
en zorg voor een goed verlichte fiets. Vergeet ook je fietshelm niet voor extra veiligheid.
Vanaf half november zal politie Schelde-Leie regelmatig controles houden. Fietsers die met een
slecht of niet verlichte fiets op pad gaan, riskeren een boete. Deze acties zullen doorlopen tot februari 2012. Een gewaarschuwd fietser is er dus twee waard!

Donkere Dagen = extra aandacht voor inbraakpreventie
Maak het inbrekers niet gemakkelijk
Nu het vroeger donker wordt, is extra aandacht voor inbraakpreventie geen overbodige luxe. Inbrekers breken immers in wanneer het hen het makkelijkst gemaakt wordt, recent gebeurt dit dikwijls
via de eerste verdieping. Ze slaan hun slag meestal als er niemand thuis is, vaak in de vooravond,
als de meeste mensen nog op het werk zijn en de woning een onbewoonde indruk geeft. Net op
die momenten vergeet men de juiste maatregelen te treffen.
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Nochtans, eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
• Laat geen ladders of klein gereedschap in de tuin slingeren. Berg ze veilig en slotvast op.
• Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen makkelijker op de eerste verdieping geraken
door ze op te stapelen.
• Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
• Laat lampen branden met een timer zodat de woning bij het vallen van de avond een bewoonde
indruk geeft.
Wat kan je nog doen?
Zie je iets verdacht? Aarzel nooit en bel 101! Dit noodnummer staat rechtstreeks in contact met
onze ploegen op het terrein. Het is de snelste weg om verdachte situaties of probleemsituaties aan
de politie te melden. Drempelvrees is helemaal niet nodig; wij zijn blij met alle hulp!
Maak vandaag nog een afspraak voor gratis nazicht van uw woning bij politie Schelde-Leie. Met
deze dienst word je geadviseerd rond de mogelijke maatregelen om uw woning tegen inbraken te
beveiligen en eventuele schade te beperken. Contacteer hiervoor inspecteur Melissa Beulens op het
nummer 09 321 76 97 of via melissa.beulens@pzschelde-leie.be
Trek je er tijdens de kerst- of krokusvakantie op uit? Vraag dan gratis woningtoezicht aan bij politie
Schelde-Leie. Onze politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid. Een aanvraag voor woningtoezicht kan je indienen via onze website, in onze commissariaten
of via het nummer 09 321 76 60.
Sluit je aan bij een van de 25 BIN’s in onze zone. Deze Buurtinformatienetwerken worden voornamelijk opgestart bij het opmerken van verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn.
Meer info vind je op www.scheldeleie.be of bij je wijkagent.

Openingsuren hoofdcommissariaat tijdens de feestperiode
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maandag 26 december 2011 van 8 tot 14 uur
zaterdag 31 december 2011 van 8 tot 14 uur
zondag 1 januari 2012 van 8 tot 14 uur
De wijkcommissariaten van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem zijn op die dagen
gesloten. Meer info op www.scheldeleie.be.

www.depinte.be

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 29 augustus 2011
• De raad verleent gunstig advies aan het voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer om op
de N60 tussen Gent en Oudenaarde (grondgebied van Gent, De Pinte, Nazareth en Gavere) een
aantal snelheidsbeperkingen in te voeren. De kosten voor het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van deze verkeerstekens zijn ten laste van het Vlaamse Gewest.
• Goedkeuring financiële ondersteuning voor noodhulp in Oost-Afrika: 400 euro aan het Rode
Kruis, 400 euro aan Unicef België en 450 euro aan Consortium 1212.
• Recreatieve infrastructuur Parkbos: principiële goedkeuring concept van het ‘ontwerpend onderzoek’ voor de recreatieve routes.
• Kennisname jaarrekening 2010 van OCMW De Pinte.
• Kennisname interne kredietaanpassing 2011-1.
• Gemeentelijke administratieve sancties - wijziging tarifering van de vergoedingen die betaald
worden voor de prestaties geleverd door de provinciale ambtenaren: 55 euro per dossier voor
dossiers die leiden tot een beslissing ten gronde, 10 euro per dossier voor dossiers die niet leiden
tot een beslissing ten gronde (onontvankelijk, onbekende dader).

Samenvatting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011
• Goedkeuring (definitief) ontwerp, bestek en raming voor de loten ‘ruwbouw en afwerking’ en
‘lift zonder machinekamer’ voor de bibliotheek. Raming kostprijs werken: 1 689 292,47 euro
(inclusief btw).
• Goedkeuring reconversierapport ‘Grand Noble’ en aanhorigheden, samen met het rapport voor
de in boskerngebied gelegen woningen, mits in acht name van de voorwaarden gesteld met
betrekking tot onroerend erfgoed.
• Goedkeuring herstelplan trage wegen.
• Goedkeuring retributie identiteitskaartlezers.
De bijdrage voor inwoners voor een kaartlezer
bedraagt 4 euro (een kaartlezer per gezin).

| zie pag. 6

• Kennisname goedkeuring door de provinciegouverneur van jaarrekening 2010 van de
kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn te De
Pinte en van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart in Zevergem.
• Afkeuring meerjarenplanwijziging 2008–2013
en budget 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Zevergem.
• Goedkeuring wijziging nummer 1 van Gemeentebudget 2011.
• Goedkeuring kosteloos opstalrecht met een duurtijd van 50 jaar voor de grond gelegen in de
Bommelstraat - eigendom van het OCMW De Pinte - in functie van de nieuwbouw ‘Buitenschoolse kinderopvang’.
• Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: goedkeuring evaluatiesysteem en document ‘individuele ontwikkelcyclus’. Start nieuwe evaluatieperiode op 1 januari 2012.
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Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking voorstel opstellen bomenplan voor het behoud van het huidig bomenbestand en het
uitbreiden ervan. Dit was al voorzien in het budget 2011. Het plan zal opgemaakt worden samen
met de tuinbouwschool van Melle. Zij kunnen dit pas in 2012.
• Naar aanleiding van de rioleringswerken in en de heraanleg van de Oude Gentweg wenst de
gemeenteraad de bestaande bomenrijen in de Oude Gentweg maximaal te vrijwaren. Het college
geeft de aangestelde ontwerper opdracht om te onderzoeken wat de mogelijke meerprijs is indien zou geopteerd worden voor het uitvoeren van de werken met het behoud van de bestaande
bomenrijen.
• Vraag naar een onafhankelijke verkeersstudie naar aanleiding van de verkavelingsaanvraag
‘Begoniapark’ ter hoogte van de Langevelddreef, voor de zone rond de tunnel en de
Spoorweglaan.
Er zal aan een studiebureau gevraagd worden om op basis van het nieuwe plan tegen half november verkeerstechnisch advies te geven.
• Werken Berkenlaan - Spoorweglaan:
- Vraag waarom er al rioleringsaansluitingen voorzien zijn in de Berkenlaan, terwijl de verkavelingsaanvraag nog niet behandeld werd.
De kost om deze putjes nu al te plaatsen weegt niet op tegen de kosten en de overlast voor
een latere aansluiting in dit deel van de Berkenlaan. Het plaatsen van huisaansluitputjes aan
onbebouwde percelen tijdens rioleringswerken is een courante praktijk.
- Vraag naar aanleg oprit bij bloemistenwoning terwijl deze in de toekomst wellicht gesloopt zal
worden.
Deze woning is momenteel nog bewoond. Er is nog geen zekerheid dat deze woning gesloopt
zal worden.
- Het verkeersplateau op het kruispunt zal in de toekomst moeten wijken voor een breder wegdek.
De aanleg van het verkeersplateau is gebeurd conform de door de gemeenteraad goedgekeurde werken, zonder rekening te houden met de verkavelingsplannen. Bovendien zijn de
gronden die bedoeld worden om de bredere rijweg aan te leggen nog steeds privaat.

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 2011-06-28:
• Subsidiereglement jeugd
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MINA-raad 2011-06-16:
• Stedenbouwkundige vergunning Hageland - advies
• Natuurbeleefpad Scheldemeersen Zevergem - advies
Gecoro 2011-06-23:
• Aanleg geluidsberm E17 Hageland - advies
MINA-raad 2011-09-15:
• Advies inrichtingsplan en aanleg geluidsberm Hageland
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2011-09-21:
• Verkavelingsontwerp Langevelddreef - Spoorweglaan - Berkenlaan
Gecoro 2011-09-22:
• Aanleg geluidsberm E17 ter hoogte van Hageland
• Advies verkavelingsaanvraag Langeveld-Spoorweglaan-Berkenlaan (‘Begoniapark’)

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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Zondag 8 januari 2012:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente De Pinte

De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de gemeentesecretaris en het
gemeentepersoneel bieden u hun beste wensen aan voor

een warm, sprankelend en gezond 2012!
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie in openlucht

op zondag 8 januari 2012 van 11 tot 13 uur
Gemeenteplein De Pinte (Baron de Gieylaan)
		
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.
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Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

