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Buitenspeeldag
Jeugddienst en Sportdienst De Pinte organiseren opnieuw een Buitenspeeldag op woensdag 28 maart 2012. | zie pag. 24

Vacatures

Tijdelijke vervanging communicatieambtenaar | zie pag. 4
Verpleegkundige gezocht voor Woonzorgcentrum Scheldevelde | zie pag. 33
Jobstudenten gezocht voor Woonzorgcentrum Scheldevelde | zie pag. 33

Activiteiten voor de jeugd
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

3/3:
10/3:
28/3:
10/4:
12/4:
22/4:

Tweedehandsbeurs kindermateriaal | zie pag. 26
Start Jeugdboekenweek | zie pag. 19
Buitenspeeldag | zie pag. 24
Start sportkampen | zie pag. 21
Kriebelmania | zie pag. 22
Wandeling Erfgoeddag ‘Helden’ met Pintse reuzen Jan en Trees | zie pag. 12

Sluitingsdagen gemeentehuis, bureaus en zalen OCP, bibliotheek, containerpark
zondag 8 april 2012 (Pasen)
maandag 9 april 2012 (paasmaandag)
De bibliotheek is eveneens gesloten van maandag 30 april tot en met donderdag 3 mei
2012 (uitzonderlijke sluiting).

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

Infokrant
maart-april 2012

agenda

2012

maart-april

maart
do. 1/3

do. 1/3

om 14 uur - Salons Roskam /
Merelbeke - € 13 (leden) / € 18  
′Gerechtsjournalistiek′ door
Sofie Demeyere, journaliste
VRT, achteraf koffie met gebak
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
(9/3, 16/3, 23/3, 30/3) om 19 uur Bondslokaal - € 70 / € 75
Kookcursus voor mannen
Gezinsbond DP
P. Dhaenens: 0473 22 21 95

vr. 2/3

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

za. 3/3

van 13.30 tot 16.30 uur - GBS
Tweedehandsbeurs
kindermateriaal | zie pag. 26
OCMW De Pinte: 09 282 23 03

za. 3/3

za. 3/3

2
zo. 4/3

di. 6/3

di. 6/3

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
′Scheldeveld′
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
om 20 uur - OCP - € 10 (kassa) /
€ 8 (VVK)
Jazz - The Julians’ New Orleans
Jazz Friends
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
vanaf 9 uur - OCP - deelname: € 4
(leden) / € 5 / inkom: gratis
Open recreantenbadminton
tornooi | zie pag. 23
GSF badminton DP
Koen verboom: 09 282 95 99
(13, 20 en 27/3) van 14 tot 16 uur
- OCP - € 50 / € 44
Start lezingenreeks ′De
Arabische lente′ | zie pag. 16
Davidsfonds
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen  (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

Zie ′Agenda′ op www.depinte.be
voor meer info.

www.depinte.be

vr. 9/3

om 20 uur - refter gemeenteschool
-€2
Quiz | zie pag. 27
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool
www.ovgbsdepinte.be

vr. 9/3

om 20 uur -  kerk Schelderode gratis
Uilentocht
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 10/3

van 10 tot 17 uur - Flanders Expo
Retrobeurs | zie pag. 12
De Kringwinkel
www.uwkringwinkel.be

ma. 12/3

di. 13/3

do. 15/3

om 20 uur - ’t Klooster - gratis
(leden) / € 3
′Lichaamstaal, een taal zonder
woorden′ door Inge Stevens,
fysiotherapeute
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 2
Vrouwenpraatcafé: Van meisje
naar vrouw - initiatierituelen en
verhalen door Marita De Sterck
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
om 19 uur - ‘t Boldershof
Kookles: Workshop culturellen
met Trias
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 16/3

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
van 13 tot 16 uur  - Kastanjestraat
Inzameling KGA
| zie pag. 7

vr. 16/3

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

vr. 16/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 17/3

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 7

za. 17/3

van 12 tot 18 uur - sportzaal VBS
- gratis
Boekenfeest | zie pag. 28
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Delphine Vanhove: 0479 29 51 29

za. 17/3

om 14 uur - Guido Duprez,
Schraaienstraat 9 / Nazareth - € 1
(leden) / € 3
′Wintersnoei fruitbomen′ praktijkles door P. Heyerick
Velt Scheldevallei
Geert Declercq: 09 384 33 48

za. 17/3

vanaf 18 uur - scoutslokaal DE
HAVIK, Sportwegel 7 - € 15 / € 10
(- 12 j.)
ROCK-4-RIBS: ribbetjes à
volonté
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaere: 0473 58 12 85

za. 17/3

vanaf 20 uur - De Boomhut - gratis
(kaarten aanvragen bij Marleen)
Fuif
Leefschool De Boomhut
Marleen Goossens: 0499 93 47 21

zo. 18/3

van 10 tot 18 uur - sportzaal VBS
- gratis
Boekenfeest | zie pag. 28
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Delphine Vanhove: 0479 29 51 29

zo. 18/3

11.30 of 13.15 uur - VBS
Zevergem - (mosselen / kip +
frietjes) of vol-au-vent (kinderen)
Mosselfeest 2012 en cafetaria
Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem
www.vbszevergem.be

zo. 18/3

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

di. 20/3

om 20 uur - raadzaal - € 5 / € 3
(leden) / gratis (CK)
Nacht v/d Geschiedenis:
′Dranken′, De Graal, een
ambachtelijke brouwerij met
smaak door dr. Wim Saeyens,
brouwer
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

vr. 23/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP - € 9
Toneelvoorstelling ′De Vrek′
| zie pag. 18
Teater 2000: 0471 60 88 47

vr. 23/3

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

za. 24/3 vanaf 13.30 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 1 vissen ′Enkel met
levend aas′
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
za. 24/3 van 14 tot 17 uur - demoplaats
containerpark - gratis
Demo composteren | Gemeente
De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24
za. 24/3 om 14.30 uur - Spiegelzaal OCP
-€5
Paasfeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
za. 24/3 om 20 uur - Cultuurzaal OCP - € 9
Toneelvoorstelling ′De Vrek′
| zie pag. 18		
Teater 2000: 0471 60 88 47
za. 24/3 vanaf 20 uur - De Veldblomme gratis inkom
Streekbierenavond met
optreden | zie pag. 28
Chiro Zevergem
Tom Verhoeven: 0488 36 26 82
zo. 25/3 vanaf 10 uur - Eekbulk / pijpekop /
Spoorweglaan - gratis (bewoners
De Eekbulk) / € 0,5
Paasactie: teken- en
knutselwedstrijd (kleuters
/ lagere school) en
paaseierenzoektocht (om 11 uur)
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@belgacom.net
zo. 25/3 om 14  uur - kerk Schelderode gratis
Lentewandeling in de
Scheldemeersen
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85
di. 27/3 om 14 uur - Ghuislain / Gent
55+: Bezoek tentoonstelling
′Gevaarlijk Jong′
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

wo. 28/3 De Pinte - gratis
Buitenspeeldag
| zie pag. 24
Gemeente De Pinte
Sport- en jeugddienst:
09 280 98 40

do. 29/3

om 20 uur - refter
gemeenteschool, Polderbos, De
Pinte - € 1 (leden) / € 3
′Pientere plantencombinaties′
door R. Vandermaelen
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

vr. 30/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 30/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP - € 9
Toneelvoorstelling ‘De Vrek’
| zie pag. 18		
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 31/3

(tot 15/4) van 14 tot 18 uur - Oude
kerk Vichte
Start tentoonstelling | zie pag. 16
Kunstkring Centaura:
09 282 68 67

za. 31/3

om 19.30 uur - Sportwegel - € 5
JV De Pinte - Lebeke-Aalst (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 31/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP - € 9
Toneelvoorstelling ′De Vrek′
| zie pag. 18
Teater 2000: 0471 60 88 47

zo. 8/4

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

di. 10/4

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

do. 12/4

om 8.15 uur - OCP - € 4
Avonturensportdag
Kriebelmania | zie pag. 22
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40

vr. 13/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 13/4

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

za. 14/4

vanaf 19.30 uur - OCP - € 10 / € 12
Celtic Fever 2012 | zie pag. 17
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

za. 14/4

za. 14/4
Stadsbezoek Aalst
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

zo. 15/4
om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) Gent kostendelend vervoer
Vogeltocht in de Gentse
Kanaalzone
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

vanaf 14.30 uur - OCP - € 10 / € 12
Celtic Fever 2012 | zie pag. 17
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

wo. 18/4

om 10 uur - Mammelokker (Belfort
Gent) - € 4/ € 5
Stadswandeling | zie pag. 15
Pasar
Eric De Dapper: 09 282 60 12

om 10 en 19 uur - lokaal
Gezinsbond De Pinte  
′Recepten met asperges′ door
3
Claudine Struyvelt
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do. 19/4

om 20 uur - Bondslokaal
Workshop ′ballonnen plooien′
Gezinsbond DP
Griet Milh: 09 282 04 86

vr. 20/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 20/4

om 20 uur - Jeugdcentrum,
Hundelhemsesteenweg 445 /
Merelbeke - € 1 (leden) / € 3
′Mediterrane kruiden tot
kruidenspiraal′ door Herman
Dewaele
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

april
zo. 1/4

zo. 1/4

ma. 2/4

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

za. 7/4

vanaf 13.30 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 1 Kampioenschap 2012
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 7/4

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

Zie ′Agenda′ op www.depinte.be
voor meer info.

za. 21/4 om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) Gent kostendelend vervoer
Vogeltocht in de Gentse
Kanaalzone
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 22/4

za. 21/4 om 20 uur - De Veldblomme €5/€7
Lenteconcert 2012 | zie pag. 18
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

zo. 22/4

do. 26/4

do. 26/4

zo. 22/4 om 14 uur - Kerkplein - gratis
(inschrijven t.e.m. 13/4)
Erfgoeddag ′Helden′ | zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet:
09 280 98 50

om 14.30 uur - parking
Aelmoesenijestraat 2 /
Landskouter - gratis
Wandeling ′Jong leven in een
oud bos′
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97
om 15 uur - Sportwegel - € 5
JV De Pinte - Dikkelvenne (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
om 14 uur - Domein Begonia - € 5
Koffietafel en dans
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
om 14 uur
Hobbyles ′Maken van betonnen
vogelschaal voor de tuin′ door
Magda Lahousse
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr. 27/4

(tot 6/5) - De Pinte
Week v/d Amateurkunsten
| zie pag. 13
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet:
09 280 98 50

vr. 27/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

leven & wonen
4

vr. 27/4

om 12 uur - Bondslokaal
55+: Kookdag
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 27/4

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

za. 28/4

vanaf 9 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Open koppelwedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 28/4

van 10 tot 17 uur - De Pinte
Garageverkoop | zie pag. 15
Lieve Deneef: 09 282 91 79

za. 28/4

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

za. 28/4

vanaf 18 uur - OCP - € 20 / € 9
(kind)
Solidariteitsfeest voor de
Kwango | zie pag. 30
De Vrienden v/d Kwango vzw
Rita Stevens: 09 220 52 59

zo. 29/4

om 14 uur - Zevergem
Begeleide wandeling
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

Nieuwe financieel beheerder
Virginie Meurisse werd door de gemeenteraad aangesteld als financieel beheerder voor de
gemeente De Pinte vanaf 31 januari 2012. Zij was al sinds begin november 2011 werkzaam in
De Pinte als waarnemend financieel beheerder. Virginie Meurisse was eerder tewerkgesteld als
financieel beheerder in Anzegem.

Gemeente De Pinte werft aan (m/v)
Communicatieambtenaar (tijdelijke functie)
B1 - B3 - 1 voltijdse functie - vervangingscontract
Periode: van maandag 7 mei 2012 tot en met vrijdag 12 oktober 2012
Functie: als communicatieambtenaar staat u in voor het vorm geven en uitvoeren van het communicatiebeleid in De Pinte. Een beknopt overzicht van uw taken: redactie Infokrant, onderhoud
website, opvolging meldingen en klachten, opstellen persartikels, redactie personeelskrant, administratie
Vaardigheden: u kunt vlot met de computer werken, beschikt over een verstaanbare, coherente stijl in spreken en schrijven en kunt tactvol en diplomatisch met informatie omgaan
www.depinte.be

Vereisten: houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type
Wedde: B1 - B3 brutomaandloon - minimum 2 229 euro, maximum 3 008 euro, haard-/of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques en fietsvergoeding
Interesse?
Informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure kunt u aanvragen bij Gemeente De Pinte, Rita Contreras, tel. 09 280 80 92, e-mail:
rita.contreras@depinte.be.
U dient uw kandidatuur te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 20 maart 2012 (postdatum telt).

Vrijwilligers voor stembureaus gezocht
Verkiezingen zondag 14 oktober 2012
Oproep vrijwilligers voor stembureaus en stemopnemingsbureaus
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (op zondag 14 oktober 2012) is het gemeentebestuur van De Pinte op zoek naar vrijwillig(st)ers om:
de taak van voorzitter of bijzitter van een stembureau op zich te nemen (De Pinte)
de taak van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau (telbureau) op zich te
nemen (De Pinte)
De voorzitter leidt samen met een door hem/haar gekozen secretaris en vier bijzitters een stembureau of stemopnemingsbureau.
De stembureaus ingericht voor ons bestuur bevinden zich:
in de Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte (nr. 13 tot en met 21)
in de Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem (nr. 22 en 23)
Geïnteresseerden kunnen hun contactgegevens doorgeven via e-mail: secretaris@depinte.be.

Blauwe zone in centrum De Pinte
Schoolvervoer

Sinds 1 oktober 2011 geldt er een parkeerregeling met beperkte tijdsduur (‘blauwe zone’) in het
centrum van De Pinte (zie ook Infokrant september - oktober 2011, pagina 7).
Het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone is verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Gedurende deze periode mag er in de blauwe zone voor maximum twee
uren gratis geparkeerd worden mits de plaatsing van uw parkeerschijf.
Wie zijn kinderen in de Baron de Gieylaan naar school brengt (voor 9.00 uur), kan dus gebruik
maken van de parking op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis) zonder zijn parkeerkaart
te moeten gebruiken. U kunt uiteraard ook langer dan tot 9.00 uur parkeren als u uw parkeerschijf gebruikt. In dat geval kunt u zelfs parkeren tot 11.00 uur (twee uur gratis parkeertijd).

Ook De Pinte krijgt een afdeling van de Fietsersbond
Op 8 december 2011 kwamen een viertal enthousiaste Pintenaars samen om ook in De Pinte
een afdeling van de Fietsersbond op te richten. De Pinte is een kleine maar actieve gemeente
met veel jonge inwoners. Er zijn dan ook zes scholen en meer dan 120 actieve verenigingen.
Door haar compactheid worden in De Pinte veel verplaatsingen per fiets afgelegd.

5

Naast functionele verplaatsingen per fiets wordt er in De Pinte ook veel tijdens de vrije tijd gefietst. De gemeente wordt doorkruist door twee toeristische fietsroutes: de Leiestreekroute en
de Scheldevalleiroute.
In De Pinte wordt dus zeer veel gefietst. De fietsersbond wil dan ook het comfort en de veiligheid van de fietser centraal stellen.
In maart 2012 wordt het plaatselijke bestuur boven de doopvont gehouden. Alle leden en sympathisanten worden hartelijk verwelkomd.
Voor meer info zie www.fietsersbond.be/depinte.

milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.

• 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
6

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 of een bericht sturen naar ophalen@uwkringwinkel.be. U kunt herbruikbare
goederen ook zelf 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).
Elektrische toestellen mogen zelfs defect zijn.
Meer informatie vind je op www.uwkringwinkel.be.

• Textielinzameling
Op dinsdag 27 maart wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding
die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel
(schoenen moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
www.depinte.be

• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 16 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en
van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 17 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

• Ophaalkalender 2012
Volgende straten ontbreken in de Ophaalkalender voor 2012.
Voor deze straten is er ophaalronde op woensdag.
Azaleastraat
Blijpoel
Boeregemstraat
Bomstraat
Den Beer
Dorp
Grote steenweg
Het Wijngaardeke
Hondelestraat
Jasmijnstraat
Kerkdreefken
Korte Veldstraat
Raadpleeg de Ophaalkalender 2012 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen.
Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte - Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Indien u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar
krijgen bij de milieudienst. De ophaalkalender 2012 is verschenen als onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine.

Glazen bokalen spoel je uit met … een pottenlikker!
Geen restjes in bokalen!
Verpakkingsglas wordt gescheiden ingezameld. Jammer genoeg worden soms halfvolle mayo7
naisepotten, confituurbokalen en glazen yoghurtpotten in de glascontainer gekieperd. Dat hoort
niet, want de bokalen en flessen moeten uitgespoeld en leeg zijn. Een pottenlikker is daarbij
een handig instrument …
Waarom moeten bokalen leeg en uitgespoeld zijn?
Hoe schoner de glazen potten en bokalen in de glascontainer, hoe vlotter de recyclage verloopt. Daarnaast is het ook een kwestie van hygiëne,
want voedselresten veroorzaken schimmels en onaangename geurtjes.
Bovendien trekken restjes ongedierte en wespen aan, wat het bezoek
aan de glascontainer er niet aangenamer op maakt.
Uitspoelen kan met een pottenlikker
Een pottenlikker haalt vlotjes de restjes appelmoes, mayonaise, yoghurt,
chocopasta of confituur uit de glazen bokalen. Nadat de bokalen leeggemaakt zijn, kunnen ze gemakkelijker worden uitgespoeld.
Want énkel uitgespoelde en lege bokalen horen in de glascontainer!
Haal op 14 april zo’n pottenlikker op het containerpark
IVM wil samen met de negentien deelnemende gemeenten en Fost Plus (het beheersorganisme dat instaat voor het inzamelen en recycleren van verpakkingsafval) aanzetten tot het
correct aanbieden van lege glazen verpakkingen.

Daarom worden inwoners tijdens een actiedag op alle recyclageparken van het werkingsgebied
van IVM beloond voor het uitspoelen en leegmaken van de glazen verpakkingen … met een
pottenlikker!
De eerste 200 bezoekers die vanaf zaterdag 14 april glazen bokalen aanbieden - leeg én uitgespoeld uiteraard - krijgen een pottenlikker. Op = op.
Met deze actie willen Fost Plus, IVM en de gemeentebesturen inwoners bedanken voor het correct aanbieden van het glasafval en hun bijdrage aan een correct recyclageproces.
Nog even de sorteerregels op een rijtje
Wel toegelaten: uitsluitend lege transparante glazen flessen, bokalen en flacons
Niet toegelaten: hittebestendig glas (zoals ovenschotels en kookplaten), porselein en aardewerk, vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen en tl-lampen, stenen flessen en kruiken

Vrijwilligers gezocht voor inzameling glasafval
Voor bejaarden en minder mobielen is het wegbrengen van glasafval niet zo evident. Gezien
er hiervoor geen huis-aan-huisinzameling is, kan dit afval enkel naar het containerpark of naar
de glasbollen gebracht worden.
Daarom deze oproep aan:
1. bejaarden of minder mobielen die hulp nodig hebben bij het wegdoen van hun glasafval;
2. vrijwilligers die willen langsgaan bij iemand thuis voor het ophalen van glasafval.
Beiden kunnen dit schriftelijk laten weten aan Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De
Pinte of via e-mail: mariska.samyn@depinte.be.

Hakselen voorjaar 2012 vanaf 1 maart tot 20 april
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
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• voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
			 - 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient
meegenomen te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo
hoog mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te
brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.

www.depinte.be

✂

Datum ontvangst dienst Grondzaken:        /         / 2012
Ondergetekende, ...................................................................................................................
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
……………………………………………………………………………… (straat), ……. (nummer)
Wij wensen het hakselhout   WEL   /   NIET   te behouden. (schrappen wat niet past)

Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)

✂
Nieuwe campagne ′Groepsaankoop 100 % groene stroom 2012′
Met belgerinkel
naar de winkel
Van 5 mei tot
9 juni 2012
Meer info in de volgende Infokrant

De Provincie Oost-Vlaanderen start in maart 2012 opnieuw
een groepsaankoop van 100 % groene, goedkopere stroom
op.
Van 6 maart tot 7 mei 2012 kunnen alle inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen intekenen
op de tweede groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas. Ze kunnen vrijblijvend en
online inschrijven.
Eenzelfde initiatief kende vorig jaar al een groot succes in onze provincie. Meer dan 10 000 inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract, 35 181 mWh elektriciteit werd zo groen
gemaakt en 19 350 ton CO2 én 2,3 miljoen euro werd bespaard. Meer dan 10 000 inschrijvers
konden tussen de 250 en 500 euro besparen.
Geïnteresseerde burgers kunnen nu al via de campagnewebsite www.samengaanwegroener.be
doorklikken naar de provinciale website en hun coördinaten achterlaten. U wordt dan 9
rechtstreeks op de hoogte gehouden van de start van de campagne. Wie tijdens de vorige campagne bij de inschrijving heeft laten weten dat hij/zij op de hoogte wenst gehouden te worden
van toekomstige campagnes krijgt dit bericht ook.
Ook mensen met professionele contracten zullen zich in 2012 kunnen inschrijven voor een
groepsaankoop groene stroom en aardgas!
De bedrijven of organisaties moeten aan enkele voorwaarden voldoen:
• aangesloten zijn op laagspanning
• jaarlijkse meteropname
• en een verbruik hebben tot 50 000 kWh elektriciteit en 100 000 kWh gas
Bedrijven zullen enkel digitaal kunnen inschrijven voor de groepsaankoop.

Duurzaam bosbeheer: Wat kunt u doen?
Wat kunt u doen om bij te dragen tot een duurzaam bosbeheer wereldwijd?
Heel eenvoudig, let op het FSC- of PEFC-keurmerk elke keer u hout- of papierproducten
aankoopt. PEFC en FSC zijn twee labels die garanderen dat de consument hout of papier
aankoopt die zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. Beide ngo’s FSC (‘Forest

Stewardship Council’) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) zijn actief in de certificatie
van duurzaam beheerde bossen.
In een duurzaam beheerd bos wordt rekening gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten. Het gaat bijvoorbeeld
om de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders, de bewoners van het bos, een verantwoorde manier van oogsten, zodat alle
bosfuncties behouden blijven en het bos een economische waarde te geven voor de lokale
bevolking. Om deze verantwoorde manier van beheren aan te tonen, wordt zo’n bos gecertificeerd. Een onafhankelijke partij controleert of het bosbeheer voldoet aan de vooropgestelde
eisen en voorwaarden.
Essentieel in het certificeringssysteem is de ‘Chain of Custody’ of het gesloten handelsketen
principe. Dankzij een controle van kap tot schap, weet u zeker dat uw gelabeld product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
In het systeem moet dus niet enkel het bos een certificaat van goed bosbeheer ontvangen. Ook
elke schakel tot bij de eindconsument dient te beschikken over een CoC-certificaat. Bij elke tussenschakel (invoerder, zagerij, pulpfabriek, houthandel, drukkerij ...) wordt er dan ook jaarlijks
door een auditeur nauwlettend op toegezien dat duurzame producten waar nodig gescheiden
worden van niet-gelabelde producten.
Hoe herkennen?
Afgewerkte producten, zoals een tuinmeubelset of een pak printpapier, dragen doorgaans een
van beide logo’s. Dit logo kan op diverse manieren worden aangebracht, als afzonderlijk etiket
of bijgedrukt op de verpakking. Hierdoor is het voor de consument makkelijk uit te maken welk
product nu juist afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.
Halfafgewerkte producten (zoals constructiehout) of producten op maat (bijvoorbeeld een raam
in uw huis) worden niet altijd fysiek gelabeld. Daarom de gouden raad: werk enkel met gecertificeerde bedrijven en controleer hun factuur grondig, op die factuur moeten ze hun CoC-nummer
vermelden. Enkel gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd en enkel zij kunnen u garanderen dat het om gelabelde producten gaat. Bedrijven die zelf geen CoC-certificaat bezitten,
kunnen met andere woorden geen enkele garantie geven dat een bepaald product voldoet aan
het label. Vraag dus zeker aan uw leverancier naar het CoC-nummer!
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online bestaat er op elk van hun sites een zoekfunctie die u leidt naar de dichtsbijzijnde
gecertificeerde leverancier, houthandelaars, schrijnwerkers en verdelers.
www.fsc.be
www.pefc.be
Gemeentelijke subsidie
Naast gratis duurzaam bouwadvies kunt u ook bij de gemeente terecht voor een andere tegemoetkoming met betrekking tot duurzaam bouwen. Eén van de aspecten van duurzaam bouwen
is de materialenkeuze. De gemeente wil daarom het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout
stimuleren door het geven van een subsidie. Via dit reglement kunt u een subsidie krijgen van
20 % van de totale kostprijs van het hout met een maximum van 600 euro.
Meer info: www.depinte.be > Leven & Wonen > Premies

Ecobouwers Basis, een campagne van Bond Beter Leefmilieu
Doe mee met Ecobouwers Basis en stel jouw huis open in
oktober 2012.
Is jouw dak geïsoleerd? Zit er superisolerend glas in je ramen?
Heb je een hoogrendementsketel? Denk je bij minstens één van
deze vragen hardop: uiteraard! Dan ben jij de geknipte persoon om in oktober 2012 jouw
ervaringen door te geven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld door hun raam gooien.
www.depinte.be

Wat houdt het in?
Tijdens een of meerdere weekenddagen in oktober 2012 ontvang je bij jou thuis mensen uit de
buurt voor een gezellige babbel. Je geeft de bezoekers praktische informatie over de ingrepen
– dakisolatie, superisolerend glas of condensatieketel – die er in jouw huis gedaan zijn: Welke aannemer heeft de werken uitgevoerd? Hoe ben je eraan begonnen? Is je energiefactuur
gedaald? Is je comfort verbeterd? Hoeveel heeft het gekost? Welke premies heb je gekregen?
De momenten waarop je jouw huis openstelt kies je volledig zelf. Tip: ben je tevreden over je
aannemer. Vraag hem dan gerust om op één of meerdere van jouw openstelmomenten aanwezig te zijn.
Wat mag je als opensteller van Bond Beter Leefmilieu verwachten?
Je vindt in ons een helpende hand om de opendeurdag(en) zonder zorgen te organiseren. Zo
krijg je een praktische leidraad, een raamaffiche, flyers om zelf buurtbewoners, vrienden en
kennissen uit te nodigen, een helpdesk waar je met al jouw vragen terecht kan, én … een krat
Primus en twee Primus bierglazen als waardering voor jouw deelname.
Schrijf je nú in!
Surf naar www.ecobouwers.be/basis, vul de korte woningfiche in en vink aan op welke momenten je jouw woning wil openstellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om mensen te ontvangen
op zaterdag 13 oktober in de voormiddag en op zondag 28 oktober in de namiddag.
Meer informatie
Johan Niemegeers, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, tel. 02 282 17 47,  
johan.niemegeers@bblv.be of surf naar www.ecobouwers.be/basis.

Gezocht: Enthousiaste energiemeesters
Voor de campagne Ecobouwers Basis zoekt Bond Beter Leefmilieu
enthousiaste energiemeesters. Ben je sociaal en enthousiasmerend, ben je geïnteresseerd in energiebesparing en wil je daar iets
mee doen? Dan ben jij de geknipte persoon om energiemeester
te worden.
Wat verwachten we van jou?
• Je bent – samen met vele andere energiemeesters – lokaal contactpersoon voor de openstellers uit je gemeente (praktisch en inhoudelijk bijstaan van openstellers, persoonlijk
contacteren lokale openstellers …).
• In overleg met de gemeente help je mee communicatiemateriaal naar lokale openstellers 11
verspreiden, begeleid je mee een lokale huizentour.
• Je maakt in je buurt reclame voor de openhuizendagen (flyeren in de buurt, mond aan mond reclame, standaardmail versturen naar vrienden en kennissen, oproep via Facebook verspreiden).
• Bij voorkeur stel je in oktober één of meerdere malen je eigen huis open.
Wat mag je van BBL verwachten?
• Je krijgt een kwalitatief hoogstaande opleiding over dakisolatie, superisolerende beglazing
en hoogrendementsketels gegeven door de experts van Dialoog vzw;
• je hebt contact met heel wat mensen uit de buurt;
• je krijgt regelmatig de nieuwste informatie en updates over het thema;
• je wordt uitgenodigd voor een receptie samen met collega-energiemeesters;
• je komt terecht in een netwerk van collega-energiemeesters;
• je kunt steeds de Helpdesk contacteren;
• en je krijgt een mooi cadeau.
Interesse? Schrijf je dan vóór 15 mei 2012 in op www.ecobouwers.be/basis.
Meer informatie
Johan Niemegeers, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, tel. 02 282 17 47,  
johan.niemegeers@bblv.be of surf naar www.ecobouwers.be/basis.

Retrobeurs De Kringwinkel

Flanders Expo - Zaterdag 10 maart 2012
Oost- en West-Vlaamse Kringwinkels verzamelen in Flanders Expo. Je vindt er op zaterdag 10
maart 2012 een reuze-aanbod coole en hippe retrospullen.
De beurs opent om 10 uur en duurt tot 17 uur.
Sociale tewerkstelling en hulpverlening
De Kringwinkel is meer dan zomaar een tweedehandswinkel. Er werken mensen die moeilijk
aan een job geraken omdat ze langdurig werkloos zijn, kortgeschoold … Bovendien krijgen
mensen met financiële problemen kortingen in De Kringwinkel. Deze hulpverlening verloopt in
samenwerking met onder andere de OCMW’s.
Op de retrobeurs willen De Kringwinkels deze maatschappelijke doelstellingen ook onder de
aandacht brengen.
Lente- en tuinfestival in De Kringwinkel
Van 19 maart tot 2 april 2012
Op zoek naar bloempotten, tuinartikelen of paasspulletjes?
Laat je verrassen door het aanbod in De Kringwinkel.
Meer informatie over beide activiteiten vind je op www.uwkringwinkel.be.

| zie www.depinte.be

Verbijsterende bijen

Reserveer je gratis zadenmengsel via www.oost-vlaanderen.be/bijen
De laatste tijd hebben wilde bijen en honingbijen het moeilijker om te
overleven. De provincie Oost-Vlaanderen wil hier iets aan doen door
bloemen en planten in te zaaien die bijen en andere nectarminnende
insecten verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel.
Wil jij ook verbijsterd worden?
Dit kan door het zadenmengsel (twaalf soorten) in te zaaien tussen
begin april en eind mei.
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Je kunt het zadenmengsel reserveren tot en met 16 maart 2012 via
www.oost-vlaanderen.be/bijen (of indien u niet beschikt over internet, telefonisch op het nummer 09 267 86 79).

- Verbijsterende bijen -

Zaai
bloemenzaad met
gunstig
bij-effect !

De laatste tijd hebben
wilde bijen en honingbijen het moeilijker om te
overleven. De provincie
Oost-Vlaanderen wil
hier iets aan doen door
bloemen en planten in
te zaaien die bijen en
andere nectarminnende
insecten verwennen met
veel stuifmeel en
nectar als voedsel.

V.u. Alexander Vercamer, gedeputeerde, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent / Vrij van zegel

Cursus
imkeren

Wil jij ook verbijsterd
worden?
Dit kan door het
zadenmengsel
(12 soorten)
in te zaaien
tussen begin
april en
eind mei.
Je kan het zadenmengsel reserveren
van 1 februari tot en met
16 maart 2012 via
www.oost-vlaanderen.be/bijen

Reserveer je

gratis

zadenmengsel via

www.oost-vlaanderen.be/bijen

of telefonisch op het nummer
09 267 86 79
Het bloemenzaad wordt
je in maart/april per post
toegezonden.
Let wel, per Oost-Vlaams
postadres kunnen
maximum 2 zakjes
besteld worden en dit
zolang de voorraad
strekt.

Samenstelling:
Klaproos (Papaver rhoeas). Koriander
(Coriandrum
sativum). Nigelle (Nigella sativa). Komkommerkruid
(Borago officinalis). Mariadistel (Silybinum
marianum). Vergeet-me-nietje (Myosotis
arvensis).
Dille (Anethum graveolens). Goudsbloem
(Calendula
officinalis). Korenbloem (Centaurea
cyanus).
Kaasjeskruid (Malva sylvestris). Zonnebloem
(Helianthus annuus). Boekweit (Fagopyrum
esculentum)

Het bloemenzaad wordt je in maart/april per post toegezonden.
Let wel, per Oost-Vlaams postadres kunnen maximum twee zakjes (10 g) besteld worden en
dit zolang de voorraad strekt.

cultuur & vrije tijd
Erfgoeddag 2012: Helden
We nodigen jullie uit om samen met onze REUZEN Jan en Trees op zoek te gaan naar de
helden van De Pinte. Op deze interessante én leuke wandeling laten we je kennismaken met
de figuren die onze gemeente op ‘de kaart gezet’ hebben. Onderweg houden Jan en Trees af
en toe halt om een held te eren en kinderen te animeren!
Kortom: jong of oud? Deze wandeling zal je bekoren!
www.depinte.be

Wanneer?
Zondag 22 april 2012
De wandeling start om 14 uur.
Waar?
Kerkplein De Pinte
Inschrijven
Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 april via:
e-mail: degenhard.desmet@depinte.be
tel. 09 280 98 50

Week van de amateurkunsten (WAK)
Homemade
De ‘Week van de Amateurkunsten’ loopt dit jaar van 27 april tot en met 6
mei en heeft dit jaar het thema ‘Homemade’. Handgemaakt, doe-het-zelf,
homemade, DIY (do it yourself), zelf dingen maken ... Of het nu om kledij,
juwelen, voedsel of kunst gaat … het is ‘in’.
Het precieze programma komt uitgebreid aan bod in de volgende Infokrant.
Maar we maken je alvast warm voor de unieke samenwerking tussen Art@
De Pinte en Fotoclub De Spiegel, de tentoonstelling van Centaura, een
concert van koren uit De Pinte én Zevergem en  kunstwerken die te zien
zullen zijn in Zevergem.
Zelf deelnemen?
Initiatieven van individuele amateurkunstenaars kunnen uiteraard ook in het WAK-programma opgenomen worden. Graag een seintje aan de cultuurbeleidscoördinator voor 9 maart via
cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50.
Het precieze programma van de WAK in De Pinte zal meegedeeld worden in de volgende Infokrant, via een speciale flyer en op de gemeentelijke website.

Cultuurprijs 2012
In het kader van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan wordt door het gemeentebestuur jaarlijks
een cultuurprijs uitgereikt. De Cultuurprijs beoogt de verdiensten te waarderen voor een waard- 13
volle inzet ten bate van culturele, sociale, geestelijke, vormende activiteiten of kunstbeoefening
binnen de Pintse gemeenschap.
In 2011 ontving Rudi Lekens (voorzitter van Teater 2000) deze prijs. Ook de Sneukeltoer, Johan
Van Twembeke, Tine Ruysschaert, Kunstkring Centaura, Piet Bogaert en Gezinsbond De Pinte
ontvingen in het verleden deze prijs ter waarde van 500 euro.
Kandidatuur indienen
Iedereen kan een kandidatuur indienen of iemand voordragen. Alle kandidaturen worden
ingezonden bij de cultuurdienst, Polderbos 20, 9840 De Pinte onder gesloten omslag, met
vermelding van alle gegevens die deze kandidatuur ondersteunen. Op de omslag mag enkel
vermeld staan: Cultuurprijs gemeente De Pinte, met andere woorden geen enkele verwijzing
naar de naam van de betrokken kandidaat.
De kandidaturen dienen ingezonden te worden voor 1 mei.
Reglement
Het reglement van de Cultuurprijs kan je vinden op www.depinte.be of aanvragen via
cultuurbeleid@depinte.be.

Uitreiking
De uiteindelijke winnaar van de Cultuurprijs wordt door de voorzitter van de cultuurraad en de
schepen van cultuur kenbaar gemaakt en gehuldigd op de officiële plechtigheid van het feest
van de Vlaamse Gemeenschap.

Kunstenaar van de maand
Maart – Jacques De Castro
Zoals zijn naam al laat vermoeden, liggen de roots van de Nazarethse
kunstenaar in Spanje. Hij is afkomstig uit Toledo, maar verkoos België als vaste stek. Hij schildert het liefst landschappen omdat je dan
nauw betrokken bent bij de natuur. Jacques trekt regelmatig op tentoonstellingsbezoeken met de bedoeling bepaalde technieken, kleuren en
voorstellingen bij te leren. Hij schildert graag stemmige hoevetjes die als
horecazaak dienst doen. De meeste werken schildert hij op bestelling.
April – Wouter Steyaert
Wouter Steyaert toont in april een selectie van zijn gedichten. Hij houdt
ervan om de grenzen van het mogelijke en werkelijke af te tasten. Voornamelijk de grenzen waarbinnen een bepaalde inhoud of werkelijkheid
kan worden overgebracht. Door daarmee te manoeuvreren kan een
andere inhoud worden gecreëerd. Hij schrijft omdat het in de eerste
plaats een aangenaam tijdverdrijf is (nu en dan zelfs beklijvend). Wouter
publiceerde zijn poëzie in diverse tijdschriften en won enkele prijzen,
waaronder de HC-Trofee (Hoog Catharijne Trofee) 2007. Enkele van zijn
vroegere gedichten kan je lezen op http://eerder.meandermagazine.net/
dichters/gedichten.php?txt=3616.

Wat deden uw (over)grootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog?
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In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog begon.
Niet alleen in de Westhoek, maar ook in onze streek had de oorlog het
dagelijkse leven stevig in zijn greep. Tijdens de laatste weken van de oorlog werd hier bovendien aan de Leie en de Schelde nog zwaar gevochten.
De Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) wil in
samenwerking met de gemeenten van het gebied graag de herinneringen
verzamelen om die tegen 2014 op een serene manier te presenteren.
Was uw overgrootvader of grootvader soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat deed uw
grootmoeder om die moeilijke jaren te overleven? Misschien hoorde u als kind verhalen over
de Eerste Wereldoorlog. Laat het ons weten! Wij zoeken foto’s, brieven, kaartjes, medailles,
voor-werpen en verhalen.
Het kan misschien een plaats krijgen in een museum, maar u hoeft dit niet af te staan. Het is
voor ons ook interessant om over een digitale afbeelding te beschikken.
Hebt u in uw (familie)archief zulke zaken of kunt u herinneringen of verhalen navertellen, dan
zouden wij het erg op prijs stellen indien u deze objecten en kennis ter beschikking wilt stellen
van het project. Wij gaan met de grootste zorg met uw erfgoed om en hebben geen enkele
commerciële intentie.
Wat krijgt u ervoor terug?
Wie meewerkt aan dit project kan rekenen op uitnodigingen voor activiteiten, tentoonstellingen
en boekpresentaties.
Aarzel niet om ons te contacteren: Degenhard De Smet, cultuurbeleidscoördinator,
tel. 09 280 95 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be. Graag tegen vrijdag 30 maart 2012.
www.depinte.be

Interesse in een garageverkoop in De Pinte?
Voor de derde maal wordt er een garageverkoop in De Pinte georganiseerd op zaterdag 28
april 2012 van 10 tot 17 uur.
Wat is een garageverkoop? Wie kan er mee doen?
Iedereen heeft in zijn zolder, kelder, tuinhuis of garage wel wat dingen - in de weg - staan die
nog mooi genoeg zijn, maar niet meer gebruikt worden. Wat kan je met die dingen doen? Verkopen voor een prikje! Zo hou je een rommelmarkt vanuit jouw eigen garage.
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin en wacht op eventuele kopers. Opgelet: het is op
politiebevel verboden om op de openbare weg te staan.
Wat verkoop je?
Alles wat nog in orde en netjes is: kleding, meubels, juwelen, textiel,
huisgerief, serviezen, glazen, plantjes, vazen, bloempotten, kinderspeelgoed, kinderkleding, jouw ‘verkeerde’ aankopen, cd’s …
We willen een aaneensluitend stratentraject opzetten in De Pinte.
Hoe meer verkopers er zijn in een en dezelfde straat, hoe meer
kans je hebt dat het publiek erop af komt.
Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 6 april (TEN LAATSTE!). Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd om de kosten te dekken (papier, affiches, reclame …). Uw inschrijving is definitief als u uw
bijdrage betaald hebt; gelieve hiervoor langs te komen (liefst in de namiddag of ‘s avonds) bij:
Lieve Deneef
of
Van Eycklaan 28		
tel. 09 282 91 79
lieve.deneef@telenet.be

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

Midden april ontvangt u dan de lijst met de namen van alle deelnemers, een stratenplan en verdere richtlijnen over het verloop van de garageverkoop.
De inschrijvingsgelden zullen uitsluitend gebruikt worden om de kosten te dekken. Een eventueel overschot zal gestort worden op rekening van vzw NONA. Massaal inschrijven dus!
Voor de ‘kopers’ - de dag zelf
Van 10 tot 17 uur kunt u bij de verschillende deelnemers terecht. Vanaf half april zullen een 15
deelnemerslijst en stratenplan te vinden zijn op www.depinte.be (in Agenda). U kunt de lijst en
het plan ook krijgen bij de organisatoren thuis of door het sturen van een e-mail naar
lieve.deneef@telenet.be.

Stadswandeling ′Meisjes van plezier KNT′
Zondag 1 april 2012

We bekijken met de stadsgids gedurende een twee uur durende wandeling de geschiedenis
van het oudste beroep ter wereld. Hierbij kunnen wij niet voorbij aan de Gloaze stroate, het
Leopolke en de Maxim. Dit alles in het sappige Gensch.
Waar?
Wanneer?
Prijs?

De Mammelokker (aan het Belfort)
10 uur
€ 4 (leden), € 5 (niet-leden)

Inschrijvingen ten laatste 20 maart via e-mail naar ericdedapper@skynet.be of via tel.
09 282 60 12 en na betaling op rekening 890-1340215-94 van Pasar De Pinte.
Pasar De Pinte-Zevergem

‘De Arabische lente’

Oorsprong, feiten en gevolgen
Een lezingenreeks door dr. Gino Schallenberg.
Met wat nu de Arabische lente wordt genoemd, nam het volk zelf het initiatief om massaal en onophoudelijk actie te voeren tegen de regimes van Ben Ali in Tunesië, van Mubarak in Egypte en
Khadafi in Lybië. Gino Schallenberg maakt een bilan op van de revolutie. Hij gaat dieper in op de
oorzaken en de achtergrond. De revoluties kenden niet overal eenzelfde verloop en in sommige
staten faalde het activisme. En ook vandaag nog heerst er onrust in een aantal Arabische landen.
Daarom worden in de opeenvolgende sessies verschillende Arabische staten doorgelicht.
Gino Schallenberg is doctor in de Oosterse studies. Hij doceert Arabische media, Modern en
klassiek Arabisch, Islamitische doctrine en diversiteit aan de K.U. en UGent (afdeling arabistiek
en islamkunde).
Plaats:
Data:
Prijs:
Inschrijven:

Inlichtingen:
		

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
dinsdagnamiddag 6, 13, 20 en 27 maart van 14 tot 16 uur
€ 50, DF-leden: € 44 (koffie en syllabus inbegrepen)
door storting van het vereiste bedrag op rekening BE 51 7350 2299 6462
(Bic-code KREDBEBB) van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met vermelding
van het codenummer (PI-12A-IS).
bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00.
Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be.

Tentoonstelling Kunstkring Centaura
Olieverfschilderijen
Aquarel
Keramiek
Beelden
Gemengde techniek
Pastelschilderijen
Open op 31 maart, 1, 7, 8, 14 en 15 april 2012
Van 14 tot 18 uur of na afspraak
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Oude kerk Vichte
Kunstkring Centaura
Merelstraat 31, De  Pinte
tel. 09 282 68 67, gsm 0497 93 30 88
www.kunstkring-centaura.be

Gemengd Kerkkoor Canticorum
Al wie wil zingen en een beetje tijd kan vrijmaken is altijd welkom.
Vanaf februari beginnen de repetities twee maal in de maand van 16.30 tot 18 uur in de kerk
van De Pinte. Canticorum verzorgt begrafenissen en andere kerkelijke diensten. De liederen
worden aangeleerd door dirigent Marc Claeys (tel. 09 220 87 60). Info in verband met de liederenkeuze kunt u krijgen bij Rita Vermaercke, tel. 09 282 41 84.

www.depinte.be

Word je 55 in 2012?
Dan ben je ook van het geboortejaar 1957. We zijn het er allen over eens dat het een van de
beste jaren ooit was. En het comité dat in 2007 de vijftigjarigen samenriep, vindt dat dat af en
toe mag herbevestigd worden.
Daarom: word je 55 in 2012, ben je van De Pinte afkomstig (of Zevergem natuurlijk) of woon je
er nu? En je wilt die soortgenoten van diezelfde unieke en uitzonderlijke lichting (weer) ontmoeten? Hou dan vrij: zaterdag 26 mei 2012 (zaterdag voor Pinksteren).
Wat gaan we doen? Sta ons toe nog wat geheimzinnig te doen. Maar eten en drinken zal er
zeker bij zijn, én een activiteit om onze appetijt aan te scherpen. Meer verklappen we niet ...
Nieuwsgierig? Als je vijf jaar geleden werd uitgenodigd, mag je op beide oren slapen; je staat op
onze elitelijst. Indien niet of onzeker: neem gerust contact op met onze gelegenheidskopman
Ronny De Lissnyder (0477 77 14 44, ronny.delissnyder@skynet.be).  

Celtic Fever 2012
De dansgroep Celtic Spirit Dancers uit De Pinte
organiseert op zaterdag 14 en zondag 15 april
2012 voor de zesde maal het dansspektakel Celtic
Fever. Deze productie bestaat uit een compilatie
van Ierse en Schotse dansen. Zowel de gracieuze
softshoe-dansen als de spectaculaire hardshoeen Highlanddansen komen aan bod.
Zoals voorgaande jaren worden enkele special
guests verwelkomd om het plaatje te vervolledigen. Tevens zal er ook weer een pipe band
aanwezig zijn om de bezoekers te animeren met hun muziek.
De show duurt ongeveer drie uren, pauze inbegrepen.
Zaterdag 14 april 2012: Start van de show om 20 uur stipt (deuren open vanaf 19.30 uur)
Zondag 15 april 2012: Start van de show om 15 uur stipt (deuren open vanaf 14.30 uur)
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Inkom: € 10 (in voorverkoop), € 12 (aan de kassa)
Reservatie (genummerde plaatsen) en informatie:
• via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com
• telefonisch: 0496 13 16 09
Bezoek onze websites: www.celticfever.be en www.celticspiritdancers.be.
Een aangename en ontspannende avond in de Keltische sfeer met nieuwe dansen en muziek
wordt alweer verzekerd.

Fotoclub De Spiegel wordt 50
Fotoclub De Spiegel viert dit jaar haar vijftigste verjaardag! In november
2012 staat een groot fotogebeuren op stapel.
Nog enkele leden kunnen de fotoclub vervoegen en zo nog meewerken
aan dit evenement.
Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met Freddy Buysse, tel. 09 282 67 35, of met
Leo Van Steenbergen, tel. 09 282 57 26.
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Teater 2000 nodigt Molière uit op het jubileumfeest
Wie kent niet het verhaal van de rijke en hebzuchtige Harpagon, ook wel
de vrek, een meesterstuk van Molière? Molière heeft het over thema’s als
de gierigheid in eerste instantie, maar ook tirannie, egoïsme en wat men
tegenwoordig seksisme noemt.
L’Avare werd zowel in het Frans als in het Nederlands verfilmd en Teater
2000 is fier het nu ook in De Pinte te kunnen spelen op 23, 24, 30 en 31 maart 2012.
Teater 2000 viert zijn twintigste verjaardag. En na het succes van ‘de heksen van Salem’ wordt
opnieuw gekozen voor een grootse productie met veel volk op scène.
Martin Peleman, Sofie Furnière, Wim Theunissen, Filip Bauwens, Inge Pyck, Kurt Demeester,
Bart Ideler, Katia Vereecken, Wesley Van Rossen, Marc Eggermont, Michel Deprins, Wiske
Van Dorpe, Chris Afschrift, Bert van Den Bosch en Erik Demeyer hopen u van harte te mogen
ontmoeten!
Alle voorstellingen vinden plaats in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) in De Pinte.
Reserveren kan online of telefonisch op het nummer 0471 60 88 47. Tickets kosten 9 euro of
8 euro in voorverkoop.
Bezoek zeker ook www.teater2000.be.

Art@De Pinte: nieuwe schildercursus en de WAK
In maart wordt gestart met een nieuwe cursus acryl- en/
of olieverfschilderen onder de noemer ’Springlevend’.
De aandacht zal vooral gaan naar de ontluikende natuur, maar … misschien komen ook springende ballerina’s onze penselen verleiden …
Voor de ontluikende natuur worden bij mooi weer de schildersezels buiten opgezet!
Inschrijven ten laatste op 3 maart. De plaatsen zijn beperkt.
Voor de Week van de Amateurkunsten slaan Art@De Pinte en Fotoclub De Spiegel de creatieve handen in elkaar. Beide verenigingen werken samen rond het thema ’Water, bron van
leven en schoonheid’. Meer info hierover leest u in de volgende Infokrant.
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Irene De Meurechy, voorzitter
Karina Alisch, secretaris, karina.alisch@skynet.be , 0473 93 48 33

Lenteconcert 2012
Naar jaarlijkse traditie verzorgt de Harmonie van Zevergem in de maand april een heerlijk lenteconcert. De harmonie treedt voor de tweede maal op onder de deskundige leiding van Dominic
Reynders.
Kaarten zijn te krijgen in het Boldershof, Dorp 7, Zevergem, via de muzikanten of via het bestuur.
Meer info kunt u raadplegen op www.harmoniezevergem.be. Hopelijk tot dan!
Datum:
zaterdag 21 april 2012
Uur:			20 uur
Plaats:
zaal De Veldblomme, Veldstraat, Zevergem
Prijs:
5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de kassa
Organisatie:		
Harmonie van Zevergem
Inlichtingen:
Connie Doublet, tel. 09 385 48 03,
e-mail: info@harmoniezevergem.be
www.depinte.be

bibliotheek
Jeugdboekenweek: 10 tot 25 maart
In maart vieren we naar jaarlijkse gewoonte het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen: de jeugdboekenweek met dit jaar
‘dieren’ als thema.
Spel
Ook dit jaar kunnen kinderen van het derde tot en met zesde leerjaar
met de klas een spel komen spelen in de bib, ‘het Bizarre beestige
boekenspel’ waarbij kinderen samen met de dieren op stap gaan in
de bibliotheek. Via allerlei opdrachtjes komen de dieren uiteindelijk
op hun favoriete plek terecht op de landschapskaart en leren de kinderen meer over de dieren in de boeken en in de bib.
Ballon
Elk kind dat tijdens de jeugdboekenweek de bib bezoekt krijgt een mooie ballon.

Dvd’s
Vanaf eind januari zijn in het kader van CinéBib
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.
Ook onze eigen collectie werd uitgebreid met tal van nieuwe films en tv-reeksen, een greep uit
ons aanbod: ‘Band of brothers’, ‘Before sunrise’, ‘Blackadder’, ‘Deadwood’, ‘De eenzaamheid
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van de priemgetallen’, ‘Het eiland’, ‘Harry Potter’, ‘le Huitième jour’, ‘The office’, ‘About Smith’,
‘Black swan’, ‘Coiffeur pour dames’, ‘Die Fremde’, ‘Le gamin au velo’, ‘The Godfather’, ‘The
King’s speech’, ‘Monsters en co’, ‘Ratatouille’ …
Deze dvd’s zijn wel betalend (1,25 euro, maximaal twee dvd’s per kaart) en kunnen voor drie
weken uitgeleend worden.

Nieuwe catalogus
Sinds een paar maanden wordt via de provincie een vernieuwde catalogus aangeboden in de
bib. Met deze catalogus kan je niet alleen zoeken in de collectie van De Pinte maar ook in de
collecties van alle Oost-Vlaamse bibliotheken en krijg je vooral een rijke, interactieve zoekomgeving voorgeschoteld.
Rijker en interactiever
De collectie van de bibliotheek wordt aangevuld en verrijkt met een schat aan informatie. Zo
vind je ook recensies, covers, websites, flapteksten, e-boeken en persartikelen en krijg je bij
een zoekopdracht een verklaring van je zoekterm via Wikipedia. Wie graag nieuwe lectuur
of muziek ontdekt, zal beslist de lees- en luistertips van LibraryThing en Last FM weten te
waarderen.

Door de samenwerking met de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren kan je klassiekers
zoals Robinson Crusoe of Oliver Twist zelfs volledig online lezen als e-boek. En ook de auteurspagina’s zijn beslist de moeite waard. Je vindt er alle mogelijke informatie over een auteur, met
koppelingen naar interviews, bekroningen, verfilmingen, video’s, foto’s ...
En wie graag zijn of haar mening kwijt wil over een boek, kan dat voortaan via My Discoveries.
Hiermee kan je waarderingen geven, lijstjes maken en zelf recensies schrijven. Je kunt ook zelf
trefwoorden of tags toevoegen aan materialen van de bib.
Speciale collecties
Het nieuwe Bibliotheekportaal ontsluit ook enkele speciale lokale en regionale collecties. Zo
vind je voortaan heel wat partituren uit de collecties van muziekacademies terug. En ook de
erfgoedcollecties van de Bibliotheca Wasiana uit Sint-Niklaas en van het Stadsarchief van Aalst
worden nu in een beweging mee doorzocht. Tot slot zijn ook de provinciale bibliotheken van het
Molenmuseum, de Kaaihoeve, de Provinciale Erfgoedbibliotheek en enkele andere opgenomen. De integratie van deze speciale collecties brengt het lokale erfgoed dichter bij de gebruiker.
MijnOvinob - Je eigen digitale bibliotheek
Via MijnOvinob krijg je toegang tot je eigen, hoogstpersoonlijke digitale bibliotheek. In De Pinte maken al 605 leners gebruik van deze
dienst.
Je kunt hier al je uitleningen, verlengingen en reservaties beheren,
ook als je lid bent in meer dan een bibliotheek. Sinds kort kan je
zelfs de bibliotheekkaarten van bijvoorbeeld je kinderen koppelen
aan je eigen account. Zo krijg je in een oogopslag een overzicht van
alle materialen die zich bij je thuis bevinden.
Zoektips
Zoeken is eenvoudig: tik een of meer woorden in het zoekvak en klik op ‘Zoeken’. Er verschijnt
een lijst met zoekresultaten, gesorteerd op relevantie. Klik op een resultaat om een gedetailleerde beschrijving te zien. Hier zie je dan ook of een werk uitgeleend of aanwezig is.
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Verfijnen
Aan de rechterkant van het scherm staat een opsomming van alle materialen, talen, uitgavejaar, onderwerpen, collecties ... waarin resultaten van je zoekopdracht zijn gevonden. Als je op
één van die termen klikt, dan verfijn je de resultaten tot alleen deze term. Zo kan je bijvoorbeeld
zoeken op ‘liefde’ en verfijnen op ‘Materiaal’: boek, ‘Type’: Fictie en ‘Aantal pagina’s’: minder
dan 125.
Nieuw in de bib
Op de startpagina zijn ook de recentste aanwinsten van de bib te zien.
Onze catalogus kan ook van thuis uit bekeken worden: http://depinte.bibliotheek.be
Om de collecties in Oost-Vlaanderen te zien, ga je naar: http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be
Ook de pc’s zelf werden vernieuwd. Er kan opnieuw op drie computers in de catalogus gezocht
worden.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

www.depinte.be

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

De bib is gesloten op:
maandag 9 april (paasmaandag)
maandag 30 april tot en met donderdag
3 mei (uitzonderlijke sluiting)

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de sportkampen en de bijhorende inschrijvingsdata.
Daarnaast kunnen kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar zich inschrijven voor Kriebelmania.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes
De oplossing: schrijf u nu in voor de sportnieuwsbrief!

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de sportdienst, dan
kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit kan gratis via www.depinte.be > Publicaties >
Nieuwsbrieven.
Bent u al ingeschreven voor (een van) de gemeentelijke nieuwsbrieven dan kunt u uw  
voorkeuren aanpassen door onderaan in een ontvangen nieuwsbrief te klikken op ‘Om uit te
schrijven of om uw voorkeuren aan te passen, klik hier.’ Pas dan uw voorkeur aan door de
nieuwsbrief sport aan te klikken.

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 altijd plaats van 9 tot 12 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 er
opvang voorzien tot 18 uur.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Sportkamp paasvakantie: van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 april 2012
 Inschrijven kan op dinsdag 6 maart 2012
Sportkampen zomer 2012:
Kamp 1: van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2012
 Inschrijven kan op dinsdag 8 mei 2012
Kamp 2: van maandag 9 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 tot en met vrijdag 24 augustus 2012
 Inschrijven kan op dinsdag 15 mei 2012
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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 verantwoordelijkheid van V-formation.
Kamp 4: van maandag 27 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 kunt u vinden in de folders die uitgedeeld zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook worden
aangevraagd bij de sportdienst (tel. 09 280 98 40).

Kriebelmania
Op donderdag 12 april 2012 gaan we met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die
deelnemen aan het sportkamp in de paasvakantie naar Kriebelmania. Kriebelmania is een niet
te missen avonturensportdag voor jongeren van tien tot achttien jaar. Op deze dag kunnen ze
naast de traditionele sporten ook kennismaken met tal van uitdagende sporten zoals klimmen,
deathride, rafting, schietsporten, mountainbike, duiken en nog vele andere.
Ook alle andere kinderen tussen tien en achttien jaar die niet deelnemen aan het sportkamp
kunnen zich inschrijven. Gelieve vóór 31 maart uw deelname te bevestigen via onderstaand
inschrijvingsformulier. Dan kunnen wij een bus inlassen en eventueel een extra begeleider al naargelang het aantal inschrijvingen. Onder begeleiding van lesgevers van de sportdienst
kunnen geïnteresseerde jongens en meisjes mee met de bus vanaf het Ontmoetingscentrum
Polderbos. Ter plaatse zijn de deelnemers vrij en beslissen ze zelf met welke sporten ze willen
kennismaken.
De kostprijs voor een dagje sport en plezier bedraagt 4 euro.
22

Wanneer?
Waar?		

Donderdag 12 april 2012
Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke)
Vertrek parking OCP, Polderbos 20 om 8.15 uur.

Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd terecht bij de sportdienst, Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be.

✂

Inschrijvingsformulier Kriebelmania

Naam:...................................................... Voornaam: ...........................................................
Geboortedatum:....................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Telefoon:................................................................................................................................
E-mail:...................................................................................................................................
Gelieve dit inschrijvingsstrookje te bezorgen aan de sportdienst. De betaling dient contant te
gebeuren aan de balie in het Ontmoetingscentrum Polderbos.

✂
www.depinte.be

Gratis kennismaking dansstijlen
Unieke kans om kennis te maken met de dansstijlen van
DanceReaction in een ontspannen, leuke en gezellige sfeer.
  Modern Hedendaags
  StreetDance
ClipDance
  Knuffeldance (Kleuters: geboortejaar 2008, 2007, 2006)
Leeftijd: lagere school, middelbaar en ouder
Periode:  26 maart tot en met 31 maart
Vraag ons uurrooster via INFO AANVRAAG op www.DanceReaction.be.

Nieuw tennisseizoen 2012
De honderden sportievelingen, enthousiaste leden van Tennisclub De Pinte, kunnen getuigen:
“zeer breed terreinaanbod met elektronische reservatie van thuis uit voor een ongelofelijk lage
lidmaatschapsbijdrage maken tennissen zonder meer vanzelfsprekend aantrekkelijk”.
Waarom twijfelen en afwachten? Kom op 10, 11, 24 of 25 maart 2012 telkens van 10 tot 12.30 uur
naar het clubhuis, Polderbos 3 in De Pinte en word lid van de grootste sportclub van De Pinte.
Op dezelfde dagen verwachten wij uiteraard ook onze getrouwen voor de vernieuwing van hun
lidmaatschap. Ondanks alle hervormingen blijven onze prijzen dezelfde als vorig seizoen, korting voor junioren (tot 18 jaar), 65-plussers en families inbegrepen!
BELANGRIJKE TIP: kom op de hiervoor vermelde dagen en spaar zo € 10 per lidmaatschap.
Op de inschrijvingsdagen:
  is Tennisschool De Pinte ook aanwezig (u verneemt er alles over lessen, stages ...)
kunt u ook inschrijven voor
o een ‘vast uur’ op de overdekte terreinen in de winterperiode (1 oktober 2012 tot 31 maart
2013)
o recrea-tornooi, clubtornooi, dubbelslag …
Lid worden kan uiteraard ook nog achteraf (van april tot eind september), elke zaterdag van 11 23
tot 12 uur in het clubhuis.
Zie ook www.tkdepinte.be en www.tsdp.be.

Open recreantenbadminton tornooi
Na de succesvolle tornooien van de vorige jaren kunnen we niet anders dan
het dit jaar opnieuw te proberen evenaren. Ruim 100 spelers kruisten vorig
jaar de raketten in de verschillende disciplines.

GSF De Pinte
GSF De Pinte

Op zondag 4 maart 2012 maken we het OCP weer onveilig met onze badmintonkunsten.
Iedereen die ooit een badmintonracket heeft vast genomen en niet in competitieverband speelt,
wordt uitgedaagd om eens te komen spelen.
Heb je nu echt zin gekregen om mee te doen, schrijf je nu in. Inschrijving is noodzakelijk.
Of heb je gewoon zin om eens te komen kijken, het mag. Je weet niet wat je ziet! Een toffe, dolle
bende die elkaar bekogelt met pluimpjes en er heel veel plezier aan beleeft. Echt de moeite
waard. Veel supporters maken het spelen veel leuker. En we zijn het zeker, er heerst een leuke
sfeer die dag in de sporthal.

Volgende wedstrijden komen aan bod:
• dubbel dames, dubbel heren van 9 tot ongeveer 13 uur
• dubbel gemengd van 13.30 tot ongeveer 18 uur
Er zijn broodjes te krijgen tegen democratische prijzen.
Er zijn verschillende niveaus: goed, middelmatig, beginner en echte beginner.
Leuke prijzen worden verloot onder de deelnemers.
Heb je nog vragen, e-mail onze man ter plaatste, Koen Verboom, via gsfbddepinte@telenet.be.

jeugd
Buitenspeeldag 2012: De Pinte speelt op straat!
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Op woensdag 28 maart 2012 vindt voor de vijfde
maal de Buitenspeeldag plaats in Vlaanderen. In
de loop van de voorbije jaren is de Buitenspeeldag
een traditie geworden en nemen meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten deel aan deze
sensibiliseringsdag rond buiten spelen en sporten in de publieke ruimte.
Het is een initiatief van de Vlaamse overheid en Nickelodeon. Nickelodeon gaat die dag van
13 tot 17 uur op zwart en overal in Vlaanderen worden er activiteiten georganiseerd waarin je
al je energie kwijt kunt!
Op die dag slaan de jeugddienst en de sportdienst van De Pinte opnieuw de handen in elkaar
voor de organisatie van de Buitenspeeldag. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen
en jongeren van De Pinte buiten te laten spelen en sporten. Welke activiteiten er precies op het
programma staan, zal je binnenkort vernemen op www.depinte.be en via folders en affiches.
Het belooft alvast een leuke namiddag te worden.
Meer informatie kan je krijgen bij de gemeentelijke jeugd- en sportdienst
(tel. 09 280 98 40).

‘Armoede is een onrecht. Maak er spel van!’
Zoals vele onder jullie al weten draait het jaarthema van alle jeugdverenigingen rond ‘Armoede’. In het weekend van 17 en 18 maart
roepen alle koepels dan ook alle jeugdverenigingen op om kAbAAl
te maken! Niet alleen, maar samen met de andere jeugdbewegingen in hun buurt. Het hoogtepunt van hun actiejaar vindt dus plaats
tijdens het weekend van 17 en 18 maart 2012. De jeugdverenigingen van De Pinte zullen hier en daar ook een actie ondernemen.
www.depinte.be

Speelpleinwerking Pasen 2012
Wilt u uw kind in de paasvakantie enkele fantastische
en avontuurlijke vakantiedagen laten beleven? Dan is
speelplein Amigos de oplossing!
Uw kinderen kunnen de eerste week van de paasvakantie, van 2 tot 6 april 2012, op het speelplein terecht.
PRAKTISCH
Voor wie?	
Elke dag voor kinderen tussen drie en twaalf jaar die al naar school gaan en
zindelijk zijn. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag voor tieners van het
eerste en tweede middelbaar.
Start en einde van de activiteiten?
					

Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 m de activiteiten goed te kunnen laten verlopen,
O
vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd naar
het speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te halen.

Opvang? Van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur
Waar? Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
Inschrijven? Vooraf inschrijven hoeft niet!
U kunt zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks bij de verantwoordelijken inschrijven.
Prijs? Kinderen van Pintse gezinnen betalen de onderstaande tarieven:
Prijs per kind per halve dag:
Gezinnen met een kind:
€ 3,00
Gezinnen met twee kinderen:
€ 2,75  
Gezinnen met drie kinderen:
€ 2,50
Gezinnen met vier kinderen of meer
€ 2,00
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en de verzekering
	Kinderen van niet-inwoners (ongeacht of ze in De Pinte naar school gaan of niet) zijn
ook welkom op het speelplein maar betalen het dubbele tarief.
De kostprijs voor de opvang blijft wel gelijk:
Opvang van 7.30 tot 9 uur
gratis
Opvang van 12 tot 13.30 uur
gratis
Opvang van 16.30 tot 17 uur
gratis
Opvang van 17 tot 18 uur
€ 1 per kind per dag
Informatie?

 e folders met meer informatie zullen begin maart 2012 verdeeld worden
D
via de scholen in De Pinte en Zevergem. Voor andere geïnteresseerden,
leggen we een adressenlijst aan, zodat u ook de nodige folders kunt
ontvangen. Geef gerust uw gegevens door aan de jeugddienst (e-mail:
jeugddienst@depinte.be).
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Roefeldag 2012 - oproep medewerkers en begeleiders
Op zaterdag 30 juni 2012 organiseert de jeugddienst opnieuw een
Roefeldag. Al enkele jaren kunnen we rekenen op de medewerking
van verschillende middenstanders, verenigingen en zelfstandigen. Er
zijn heel wat medewerkers nodig om van de Roefeldag een succes te
maken. Medewerkers die helpen bij het organiseren van een activiteit
zijn meer dan welkom!
De Roefelkinderen komen in groepjes bij u ‘op bezoek’! Wij zijn net als
andere jaren op zoek naar middenstanders, bedrijven, zelfstandigen,
mensen met een leuke hobby om een groepje kinderen te ontvangen.
Wil je dit jaar graag deelnemen? Vul dan het deelnemersformulier in op
www.depinte.be of vraag en bezorg het aan de jeugddienst.
Voor de Roefeldag op 30 juni 2012 zijn we niet alleen op zoek naar mensen die een groepje
kinderen willen ontvangen, maar ook naar vrijwilligers die willen helpen bij de activiteit.
Voor meer informatie kan je terecht bij de jeugddienst, Polderbos 20, De Pinte,
jeugddienst@depinte.be , tel. 09 280 98 51.

Meer van Zonder wil feest voor iedereen
Alcohol en feesten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor is het alcoholvrije aanbod
op fuiven, recepties en feestjes vaak beperkt. Wie geen of weinig alcohol mag of wil drinken,
blijft in de kou staan.
Meer van Zonder spoort organisatoren en verenigingen aan om hun alcoholvrije aanbod uit te
breiden. Dat kan onder meer aan de hand van een lekkere alcoholvrije cocktail, niet-alledaagse
frisdranken en smoothies. De keuze in smaken en geuren is onbeperkt! Talloze recepten en
ideeën vind je op www.meervanzonder.be.
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Wie het aanbod uitbreidt, kan gratis gebruik maken van het campagnemateriaal van Meer van
Zonder. Er zijn affiches, postkaarten, glazen, parasols, spandoeken en zo verder. Bovendien
worden deelnemende activiteiten bekend gemaakt op de website en Facebookpagina van Meer
van Zonder.
Meer van Zonder is een initiatief van het Lokaal Overleg Drugs van De Pinte en Drugpunt, met
de steun van Gemeente De Pinte. Alle informatie is te vinden op www.meervanzonder.be.
Op www.facebook.com/meervanzonder kan je fan worden.
Contact
Drugpunt Leie en Schelde
Tineke Wancour en Filip Claeys
tel. 09 381 86 64
e-mail: info@meervanzonder.be

20e Tweedehandsbeurs kindermateriaal
De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte organiseert op zaterdag 3 maart 2012
van 13.30 tot 16.30 uur haar 20e Tweedehandsbeurs.
Waar?
Wat?

www.depinte.be

In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
- speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes en andere
- kinderkledij in goede staat (tot twaalf jaar)

Voor verdere info:
OCMW De Pinte, Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 23 03

1e quiz Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
Op vrijdag 9 maart 2012 om 20 uur vindt de
eerste quiz plaats van de Blije School. In teams
van vier tot zes personen gaan we een avond
tegemoet van spanning, uitdaging en plezier.
Deelname: 2 euro per persoon
Zin om erbij te zijn?
Schrijf dan snel in via oudervereniging@gemeenteschooldepinte.be of via www.ovgbsdepinte.
be met vermelding van een originele teamnaam. De inschrijvingen worden afgesloten op
vrijdag 2 maart.

Chiro Zevergem: Chirojaar en Streekbierenavond
Zoals je wel al gehoord zult hebben van een vriendje of vriendinnetje
is het Chirojaar opnieuw volop aan de gang. Elke zondag vanaf 14
uur staat het enthousiaste leidingsteam weer paraat om jullie een
spetterende tijd te geven en om allerlei gekke activiteiten te doen.
Dus heb jij soms een beetje te veel vrije tijd, of heb je zin om je soms eens goed te laten gaan?
Zou je het leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten en activiteiten te doen in groepsverband? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Jongeren van zes tot zestien jaar zijn allen welkom om te ravotten, kampen te bouwen, superleuke spelletjes te spelen, en nog zoveel meer.
In Chiro de Regenboog zitten we natuurlijk nooit stil, en dat zal je geweten hebben. In dit Chirojaar gaan we zelfs op verplaatsing om te gaan zwemmen, schaatsen ... In deze periode van het
jaar gaat iedere afdeling ook apart eens een weekendje weg. Voor ieder wat wils dus.
Gebrek aan activiteiten is er zeker niet, dus aarzel niet om ons te contacteren of gewoon eens
langs te komen. Iedereen is altijd welkom.
Dus, jongens en meisjes, breng ons eens een bezoekje op één van de zondagen van 14 tot 18
uur op het Chiroterrein achter de kerk van Zevergem en kom de geweldige sfeer eens opsnuiven.
Voor eventuele verder informatie kan je terecht bij Tom Verhoeven, 0488 36 26 82 of op
www.chiroderegenboog.be .

Samen aan het werk, samen altijd sterk,
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Samen, nooit alleen, SAMEN 1!
Streekbieravond
Dit jaar valt onze streekbieravond op zaterdag 24 maart. Vanaf 20 uur kan je terecht in De Veldblomme in Zevergem. De inkom is gratis, een live optreden zal voor de nodige sfeer zorgen!
Verder zijn er talloze randactiviteiten zoals onze jaarlijkse GringoBingo.
Diverse streekbieren zullen geschonken worden aan democratische prijzen, een reden te meer
om eens een bezoekje te brengen.
We hopen jullie daar in talrijke aanwezigheid te mogen ontmoeten.
De leidingsploeg
Tom, James, Silke, Carol, Carmen, Nele, Tali, Wim en Hannah

Boekenfeest in de Vrije Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenweek organiseert de ouderraad van de Vrije Basisschool voor de 29e keer het boekenfeest tijdens het
weekend van 17 en 18 maart 2012.
Het boekenfeest vindt plaats in en rond de sportzaal (ingang Polderdreef)
en is voor iedereen gratis toegankelijk op zaterdag van 12 tot 18 uur en op
zondag van 10 tot 18 uur.
Naar jaarlijkse gewoonte vind je er een ruim aanbod lees- en prentboeken voor kinderen, maar
ook tieners en volwassenen zullen er hun gading vinden.
Verder zijn er verschillende nevenactiviteiten: je kunt leren goochelen, striptekenen of je (muzikale) kunsten laten zien tijdens het vrij podium. Op zondagmorgen kan je komen genieten van
een aperitiefconcert van de groep Woolf (jong talent en oud-leerlingen).

welzijn
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Iedereen van harte welkom!

- do. 15 maart: Dr. P. Moisse

- ma. 27 februari: Dr. J. Ossieur
- di. 28 februari: Dr. D. Van Renterghem
- wo. 29 februari: Dr. A. Van Hecke
- do. 1 maart: Dr. J. Dossche
zaterdag 3 maart: Dr. P. Moisse
zondag 4 maart: Dr. P. Moisse

zaterdag 17 maart: Dr. D. Van Renterghem
zondag 18 maart: Dr. K. Van Der Linden

Wachtlijsten

- ma. 5 maart: Dr. I. Lampens
- di. 6 maart: Dr. K. Van Der Linden
- wo. 7 maart: Dr. G. Dujardin
- do. 8 maart: Dr. E. Weytens
zaterdag 10 maart: Dr. A. Van Hecke
zondag 11 maart: Dr. E. Weytens
- ma. 12 maart: Dr. F. Pieters
- di. 13 maart: Dr. A. Van Poucke
- wo. 14 maart: Dr. P. Moisse
www.depinte.be

- ma. 19 maart: Dr. P. Moisse
- di. 20 maart: Dr. P. Moisse
- wo. 21 maart: Dr. P. Moisse
- do. 22 maart: Dr. M. De Smet
zaterdag 24 maart: Dr. W. Standaert
zondag 25 maart: Dr. A. Van Hecke
- ma. 26 maart: Dr. J. Ossieur
- di. 27 maart: Dr. J. Dossche
- wo. 28 maart: Dr. E. Weytens
- do. 29 maart: Dr. E. Weytens
zaterdag 31 maart: Dr. J. Dossche
zondag 1 april: Dr. J. Dossche

- ma. 2 april: Dr. D. Van Renterghem
- di. 3 april: Dr. P. Moisse
- wo. 4 april: Dr. L. Van Poucke
- do. 5 april: Dr. J. Dossche
zaterdag 7 april: Dr. I. Lampens
zondag 8 april: Dr. I. Lampens

- ma. 16 april: Dr. F. Pieters
- di. 17 april: Dr. A. Van Poucke
- wo. 18 april: Dr. I. Lampens
- do. 19 april: Dr. P. Moisse
zaterdag 21 april: Dr. J. Ossieur
zondag 22 april: Dr. E. Weytens

- ma. 9 april: Dr. G. Dujardin
- di. 10 april: Dr. K. Van Der Linden
- wo. 11 april: Dr. G. Dujardin
- do. 12 april: Dr. E. Weytens
zaterdag 14 april: Dr. K. Van Der Linden
zondag 15 april: Dr. K. Van Der Linden

- ma. 23 april: Dr. P. Moisse
- di. 24 april: Dr. P. Moisse
- wo. 25 april: Dr. P. Moisse
- do. 26 april: Dr. M. De Smet
zaterdag 28 april: Dr. F. Pieters
zondag 29 april: Dr. F. Pieters

- di. 1 mei: Dr. A. Van Poucke
Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de
wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
				centraal oproepnummer		
website
Dokter van wacht 		09 280 08 80				www.huisarts.be
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
www.tandarts.be
Apotheker van wacht
0900 10 500 (€ 0,45 / min.)
www.apotheek.be
Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuitstraat 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

40 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in
Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 40 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er twintig uit het
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en twintig uit Kroatië en
Bosnië-Herzegovina.
Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog altijd
actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas
jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is
een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de
vorm van schildklierkanker en leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,
nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een
vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor
hun gezondheid.
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De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens
nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 40 jongens en meisjes tussen negen en twaalf jaar,
die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en
hun ouders.
Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen via tel. 03 247 88 50, of e-mailen naar
info@eurochildren.be. Bijkomende informatie vindt u op www.eurochildren.be.
Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!
www.eurochildren.be

KAOS zoekt boeiende mensen
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij u meer tijdens volgende info-avonden:
• Dinsdag 20 maart 2012 om 20 uur in Jeugdcentrum Jotie (rode zaal, tweede verdieping), Hofstraat 14 in Oudenaarde
• Dinsdag 24 april 2012 om 20 uur in hun kantoren in Aalst, Kerkhoflaan 58
Voor meer informatie kunt u elke werkdag bellen van 9 tot 17 uur, tel. 053 77 30 30.

vzw Vrienden van de Kwango organiseert:
Solidariteitsfeest voor de KWANGO

Zaterdag 28 april 2012
Solidariteitsfeest voor de KWANGO
OCP (ontmoetingscentrum Polderbos), Polderbos 20, De Pinte
De vzw Vrienden van de Kwango laat haar jaarlijks solidariteitsfeest
voor Congo sinds enkele jaren plaatsvinden in De Pinte. Hun succesformule: een verzorgde maaltijd, een boeiend informatief luik en dit
jaar ook live muziek ...
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• muzikaal aperitief met wereldkoor Kwimba (18.00 uur)
• gevarieerd warm buffet (19.00 uur)
KWIMBA, een geëngageerd vrouwenkoor uit Gent brengt wereldliederen op ritmes van begeleidende muzikanten. Al vijftien jaar zingen ze hun boodschap uit van vrede en solidariteit en
werken zo op hun manier mee aan een eerlijker noord-zuidverhouding.
Inkom: 20 euro, 9 euro voor kinderen tot twaalf jaar (voor welkomstdrankje, maaltijd én optreden Kwimba)
Graag inschrijven tegen 20 april 2012 via vriendenvandekwango@skynet.be.
Voor meer info: Rita Stevens, tel. 09 220 52 59

www.depinte.be

Omdat elke stap telt
10 000 stappen elke dag houdt ons fit en gezond. Je hoeft geen sporter te zijn om
voldoende te bewegen maar het vergt wel voor de meesten onder ons een
extra inspanning. De gemiddelde Vlaming haalt de kaap van 6 000 stappen
per dag niet. Pol Goossen, den Frank uit de tv-serie Thuis geeft alvast het
goede voorbeeld.
Pol: “Vandaag doe ik andere dingen dan
vroeger. De koersfiets heb ik ingeruild voor
een stadsfiets. Het koersen hoeft niet meer maar ik spring wel op
de fiets om boodschappen te doen en mij te verplaatsen in de stad
of fietstochtjes te maken met mijn vrouw. Voor het joggen heb ik
blijkbaar niet echt de juiste lichaamsbouw. Mijn lichaam ziet er teveel
van af na al die jaren. Combineer dit nog met wat artrose in de rug
en het joggen is definitief afgeschreven. Maar geen probleem, ik
ben nu een fervente wandelaar. Elke dag stap ik zeker 10 à 12
km, bijna altijd in het gezelschap van mijn hond. Dat is al meer dan
10 000 stappen. Gewoon de schoenen aan, een broekske, een Tshirt en we zijn weg. Geen glitterpakje of dure uitrustingen. Simpel.
Als ik even wat vrije tijd heb, ben ik er vandoor. Dat doet deugd. Ik voel mij daar heel goed bij.”
“Als we opnames hebben in de studio, ga ik wandelen tijdens de pauzes. Regelmatig neem
ik ook mijn hond mee en dan gaan we lekker uitwaaien langs de vaart. Even mijn hoofd leegmaken en ontspannen. Thuis hoef ik maar de deur uit te stappen. Het Nachtegalenpark in
Antwerpen is zo’n beetje mijn tuin. En ook binnenshuis loop ik wel wat af. Mijn bureau bevindt
zich op de hoogste verdieping zodat ik dagelijks wel een 15-tal keren op en af de trappen loop.”
“Eigenlijk maakt het deel uit van mijn manier van leven. Ik draag zorg voor mijn lichaam zoals
ik ook mijn steentje wil bijdragen voor de natuur.  Ik engageer me al jaren voor het milieu, zoals
ik ook al jaren probeer actief te leven. Bewegen en letten op mijn voeding horen daarbij. Ik ben
vegetariër zowel voor mijn gezondheid als om het milieu wat te helpen. Het wandelen maakt
mij gezonder en de auto blijft daardoor veel staan . Er is maar één spier die mij altijd al interesseerde en dat is de hartspier! Ik hoef geen strak lijf te hebben maar voel me wel lekker fit met
mijn 62 jaar.”
Maar wat denkt Pol over het project ’10 000 stappen’ dat Vlamingen wil aanzetten om
dagelijks meer te bewegen?
Pol: “Als je dagelijks bezig bent met een tiental km wandelen, hoef je geen stappenteller meer 31
te gebruiken. Het lijkt mij vooral een goed hulpmiddel voor mensen die weinig bewegen.
Ik vind de filosofie achter het project ook fantastisch. Je hoeft niet ontzettend veel tijd te hebben. Je hoeft geen sportman te zijn. Je hoeft geen hele uitrusting te kopen. Niemand kan je
verplichten om meer te bewegen of gezonder te eten. Maar mensen zouden misschien toch
iets meer moeten stilstaan bij zichzelf en bij het milieu. Het is eigenlijk echt niet moeilijk om
voldoende te bewegen. Het zit tussen de oren. Gewoon doen, iedereen kan het. Elke stap telt
… zowel voor je eigen gezondheid als voor het milieu.”
Pol haalt vlot de 10 000 stappen, maar hoe zit het met Frank? Je ziet het in ‘Thuis’.
Meer informatie: www.10000stappen.be

Wil je echt weten hoeveel stappen je nu precies doet op een dag?
Elke stap tellen wordt wat moeilijk daarom bestaat er een klein toestelletje die deze klus voor
jou klaart. Je haakt het toestel aan je sportbroek of broeksriem en elke stap die je zet wordt
geregistreerd. Elke morgen kan je het machientje opnieuw programmeren en kan je weer aan
de slag. Veel succes!

De sportdienst heeft gratis stappentellers ter beschikking voor ambitieuze stappers. Verenigingen en individuen kunnen zich voor reservatie wenden tot:
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Oxfam Trailwalker: samen onderweg voor meer solidariteit

Zin om sport en sociaal engagement te combineren? Dat kan tijdens Oxfam Trailwalker! U
stapt 100 km in minder dan 30 uur in teams van vier personen én profiteert van de gelegenheid
om uw vriendenkring te mobiliseren rond de acties van Oxfam-Solidariteit tegen onrecht en
armoede.
Oxfam Trailwalker vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012. Voor het
vijfde jaar op rij trekken we naar de Hoge Venen, een van de mooiste en best bewaarde natuurgebieden van ons land.
Op dinsdag 17 april om 20 uur bent u welkom in Restaurant Lekker Gec in Gent (Maria Hendrikaplein 5 - 6) voor de infoavond over Oxfam Trailwalker.
Inschrijven kan tot eind mei op www.oxfamtrailwalker.be. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabel Thys via isabel@oxfamtrailwalker.be of 0473 53 56 80.
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ocmw
WZC Scheldevelde behaalt certificaat voor voedselveiligheid
Het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde behaalde op
17 november 2011 een ‘Groene Smiley’. Dit is een gecertificeerd
autocontrolesysteem voor de keuken uitgereikt door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Deze Smiley is een duidelijk visueel teken als uithangbord voor de
voedselveiligheid.
Het keukenteam van het Woonzorgcentrum is er trots op!

www.depinte.be

OCMW De Pinte zoekt verpleegkundige
Het OCMW De Pinte zoekt een enthousiaste verpleegkundige voor het WZC Scheldevelde.
Profiel: je hebt oog voor de specifieke noden van de bewoners, je bent dynamisch met zin voor
initiatief en je kan goed in team werken.
Ons aanbod: contract onbepaalde duur, met jobtime die jij wilt.
Verloning volgens de barema’s, fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
gunstige verlofregeling.
Nog vragen? Neem gerust contact op met Martine De Bouver, directeur WZC, tel. 09 280 72 95
of e-mail naar martine.debouwer@ocmwdepinte.be.
Enthousiast? Neem dan onmiddellijk contact op met Hilde Boelaert, secretaris OCMW, tel.
09 280 72 93 of e-mail naar hilde.boelaert@ocmwdepinte.be.

WZC Scheldevelde zoekt jobstudenten
Het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde zoekt
jobstudenten voor juli en augustus.
Verzorging
Jobinhoud: wassen, aankleden, hulp bij maaltijden
van onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig
kunnen werken, bij voorkeur een opleiding verpleegkundige, verzorgende of geneeskunde genieten.
Keuken
Jobinhoud: afruimen, opdienen, afwassen, broodmaaltijden bereiden voor onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig
kunnen werken
Onderhoud en wasserij
Jobinhoud: poetsen van de bewonerskamers en de algemene delen van het woonzorgcentrum.
Ophalen van de vuile was bij de diensten, sorteren, wassen, plooien en strijken. Ronddelen van 33
propere was bij de bewoners.
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
Kiné
Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie en bewegingsoefeningen
Wij zoeken personen met voldoende inlevingsvermogen, die bejaarden graag zien en geduldig
zijn. Wij bieden een aangename werksfeer, een goede opvang en begeleiding, de mogelijkheid
om zelfstandig het werk uit te voeren, de mogelijkheid om in team te werken, een goede verloning.
Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het WZC:
Martine De Bouver
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95, fax 09 282 32 54
E-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

politie
Op stap met uw hond?
Houd hem aan de lijn
Het reglement gemeentelijke administratieve sancties bepaalt dat het voor eigenaars, bezitters,
bewakers of houders van dieren verboden is hun dieren onbewaakt vrij te laten lopen in de
openbare ruimte.
Voor velen is een loslopende hond - ook al loopt deze mooi naast zijn baasje - een bedreiging.
Het is immers niet de eerste keer dat een “hond die niet bijt” toch iemand gebeten heeft. Houd
uw hond daarom aan de lijn. U zult er vele mensen een gerust hart (en in bepaalde gevallen
een beet) mee besparen.
Opgeruimd staat netjes
Eigenaars of begeleiders van honden (en rijdieren) moeten er ook voor zorgen dat deze dieren
de openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen
onmiddellijk te verwijderen.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden en de nodige voorzorgen en/of maatregelen
te nemen.
De geldboete voor sluikstorten (ook het bovenstaande hoort daarbij) bedraagt 50 euro (en kan
oplopen tot 250 euro bij herhaling).
Het volledige reglement vindt u op www.depinte.be (via Zoeken op ‘gas’).

Laat je fiets niet aan zijn slot over
De cijfers van 2011
In 2011 werden er 120 fietsdiefstallen aangegeven in Politiezone Schelde-Leie:  
De Pinte
50
34

Gavere
26

Nazareth
39

In vergelijking met 2010 is dit een
daling van 5,5 %, een lichte verbetering dus.
Opmerkelijk: van de 120 fietsdiefstallen gebeurden er 62 - of 51,6 %
- aan het station!
Wat doet de politie?
Met de aankoop van een labelmaker en het opnieuw invoeren
van fietsgraveringsacties hopen we
in 2012 op een vervolg van deze
dalende trend. De data van deze
graveringsacties worden in de komende maanden bekend gemaakt.
Ook anticiperen onze diensten door, zowel overdag als
‘s nachts, controles uit te voeren op plaatsen waar veel
fietsen worden gestolen.
www.depinte.be

Sint-Martens-Latem
5

Wat kan je zelf doen?
Laat altijd je fiets slotvast achter. Daarnaast is het van groot belang om je fiets te laten graveren.
Dit schrikt kandidaat-dieven af en het is voor ons het enige herkenningsteken om een fietseigenaar op te sporen.
Raakt je fiets toch gestolen? Doe altijd aangifte bij de politie. Fietsendieven rekenen erop dat
niemand iets tegen hen onderneemt. Aangifte van een fietsdiefstal kan online
(www.scheldeleie.be) of in jouw commissariaat.

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 21 november 2011
• Eedaflegging waarnemend financieel beheerder Virginie Meurisse. Zie ook pagina 4.
• Kennisname budget 2012 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn in De Pinte.
• Vakantieregeling gemeentepersoneel 2012: vastleggen compensatiedagen op 18 mei 2012,
23 juli 2012 en 24 december 2012.
• Vaststellen personeelsbehoefteplan gemeentepersoneel en de daaruit voortvloeiende personeelsformatie.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking concessieovereenkomst Ontmoetingscentrum Polderbos en de openingstijden.
De uitbater heeft de concessie opgezegd.
• Bespreking rondschrijven verkaveling Begoniapark. In het rondschrijven staan de persoonlijke standpunten van de auteurs vermeld en niet die van het gemeentebestuur.
Het bestuur blijft belang hechten aan de inhoud en percentages voor sociale woningen uit
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Er wordt ook prioritair werk gemaakt van de
gemeentelijke verordening voor meergezinswoningen.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Gecoro 2011-10-27:
• Bespreking voorontwerp RUP Scheldedorp Zevergem
MINA-raad 2011-10-20:
• Advies herstelplan trage wegen
• Advies recreatieve routes Parkbos (quickwins)
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meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending
mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
 Onveilige verkeerssituatie
Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of
via www.straatlampen.be.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:............................................................................................................................................
Nummer:........................................................................................................................................
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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:........................................................................................................................................
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
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

