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Plant een boom in het Parkbos op 18 november
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Sluitingsdagen
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 de
identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Gemeentehuis, OCP, containerpark en Sociaal Huis
1, 2 en 15 november 2012 (Koningsdag)
24, 25 en 26 december 2012
Geen avonddienst op 31 december 2012
Bibliotheek
1, 3 en 15 november 2012
24, 25, 26 en 31 december 2012

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

Infokrant
november-december 2012

agenda
Agenda november - december 2012

2012

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
maart-april
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten in deze UiTagenda (voor januari februari 2013)? Voer ze in vóór 12 november 2012 via www.UiTdatabank.be.

november
do.
1/11

Gospelviering met Koor Suverlike
Van 9.30 tot 10.30 uur - Kerk
Zevergem
09 221 96 03
Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura

vr.
9/11

| zie pag. 14

Van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur - Raadzaal - Gratis
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte,
0497 93 30 88,
germain.schiettecatte@telenet.be
Ook op 3 en 4/11
vr.
2/11

za.
3/11

2

zo.
4/11

Om 20 uur - OCP - € 9
Teater 2000
0471 60 88 47,
www.teater2000.be
Ook op za 10/11 (20 uur),
zo 11/11 (16 uur), op vr 16/11 en
za 17/11 (20 uur)

vr.
16/11

Fototentoonstelling Gouden
Jubileum De Spiegel
Van 20 tot 23 uur - Raadzaal Gratis
Projectie om 20.30 uur
Fotoclub De Spiegel
www.fotoclubdespiegel.be
Ook op zaterdag 17/11

za.
17/11

JV De Pinte - Gavere/Asper (1e
elftal)
Om 20 uur (of zo. 18/11 om 14.30
uur, zie www.jvdepinte.be)  Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo.
18/11

Speciale verkoop feestkledij
De Kringwinkel Ateljee
Kringwinkel Deinze
communicatie@ateljeevzw.be,
www.uwkringding.be

| zie achtercover

Om 20.30 uur - Refter
Gemeentelijke Basisschool,
Polderbos 1 - Gratis
Dienst cultuur
cultuurdienst@depinte.be,
09 280 98 50
za.
10/11

Simon Suys, 0474 24 40 45

www.depinte.be

Venster op het Midden-Oosten.
De geschiedenis van Caïro
Ook op di 20/11, di 27/11 en di 4/12
Van 14 tot 16.15 uur - OCP € 53 - € 50 (Davidsfondsleden en
lerarenkaart) - € 47 (Davidsfonds
cultuurkaart) - inbegrepen koffie
en syllabus
Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd
gentiel.vanommeslaeghe@telenet.be,
09 282 47 00

Preselectie ‘De slimste
gemeente van Vlaanderen’

JV De Pinte - Windeke (1e elftal)
Om 14.30 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Geloofsgesprekken met Peter
Schmidt: kunst rond Jesus
Christus in de Moderne Tijd
Om 20 uur - Kerk De Pinte - € 4
Werkgroep Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be

Wandelen
Om 14 uur - OCP - Gratis
OKRA De Pinte
Daniël De Bie, 0472 81 86 63

| zie pag. 16

Openstelling “museum
Scheldeveld”
Van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
9810 Nazareth - Gratis  
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42

Opnieuw vilten in het najaar door
Christa Grepdon, inleiding in de
technieken.
Om 19.30 uur - CC De Brouwerij,
Eke - € 6 (leden), € 8 + wol
(afzonderlijk verrekend)
Velt Scheldevallei
Yvette Rosseel, 09 282 88 02,
rosseel.yvette@telenet.be

Om 20 uur - Raadzaal  - € 5, € 3
(leden), gratis (culturele kaart en
studenten)
Davidsfonds De Pinte-Zevergem
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be

TEATER 2000 speelt TAXI TAXI
online

oudercomite@scoutsengidsendepinte.be

wo.
7/11

| zie pag. 15

JV De Pinte - Eine (2e reserven B)
Om 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Dropping
Om 19.30 uur - Europaplein € 14, € 11 (leden)
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens, 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be

Herfstwandeling Scouts & Gidsen
Inschrijven via

Mercator en de cartografie door
prof. dr. Philippe De Maeyer,
vakgroep geografie UGent

Nieuwe cursus aquarel
Om 19 uur - Kelder WZC
Scheldevelde
Art@De Pinte
karina.alisch@skynet.be,
0473 93 48 33

Timeflash

| zie pag. 16

Vanaf 21 uur - Zaal De
Veldblomme, Zevergem
Chiro Zevergem
www.timeflash.be

zo.
11/11

11-novemberherdenking 2012

di.
13/11

Vrouwenpraatcafé - Thema:
Genetisch Testen, voor elke
ziekte één gen?
Door Annie Hoogstoel
Om 20 uur - Zaal Begonia - € 3
Curieus DPZ
09 282 60 98

| zie pag. 6

Om 9.20 uur - Dienstencentrum
Zevergem - Gratis
Gemeente De Pinte
Catherine Van Assche,
09 280 80 93

Halloweendiner in Keltische sfeer
Vanaf 11.30 uur – Gemeentelijke
basisschool, Polderbos 1 - € 16
(volwassenen), € 9 (kind < 12 jaar)
Kaarten te krijgen tot 10/11 via
0496 13 16 09
Celtic Spirit Dancers
celticspiritdancers@gmail.com

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e
voor meer info.

Aanplanten boompjes in Parkbos

| zie pag. 11

Van 10 tot 17 uur - Dreef Grand
Noble, Kortrijksesteenweg (N43),
Sint-Denijs-Westrem - Gratis
Parkbos
Inschrijven via Gentinfo,
09 210 10 10, gentinfo@gent.be,
www.parkbos.be
Dag van de natuur: geleide
wandeling langs de
natuurverbinding DamvalleiKalkense meersen
Om 14 uur: afspraak aan Hoeve
’t Katteneye, Lagen Heirweg 9 in
Laarne - Gratis
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren,
09 282 75 15

vr.
23/11

za.
24/11

Van 15 tot 20 uur - Raadzaal Gratis
Projectie om 16 uur
Fotoclub De Spiegel
www.fotoclubdespiegel.be

di.
20/11

Sporteldag leven(s)lang
Sportelen in De Pinte

| zie pag. 23

zo.
25/11

Sinterklaasfeest
Om 14.30 uur - OCP - Gratis voor
kinderen
Gezinsbond De Pinte
Hilde Milh-Baekelandt,
09 282 85 78

di.
27/11

55+-lezing: ‘Mosterd’
Om 14 uur - Bondslokaal - € 2
(leden), € 4 (niet-leden)
Gezinsbond De Pinte
Van Raemdonck, 09 282 78 88

Van 9 tot 12.15 en van 14 tot
16.15 uur - OCP - Gratis  
Sportdienst De Pinte
09 280 98 48, sportdienst@
depinte.be, www.depinte.be

do.
22/11

Openstelling “museum
Scheldeveld”
Van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
9810 Nazareth - Gratis  
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42

zo.
2/12

Sportgala met verkiezing
sportlaureaten 2012
Om 10 uur - OCP De Pinte Gratis
09 280 98 40,
sportdienst@depinte.be,
www.depinte.be
JV De Pinte - J. Zulte (1e elftal)
Om 14.30 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte,
www.jvdepinte.be

wo.
5/12

Geloofsgesprekken met Antony
Dupont: Het denken van
Augustinus - “Terugkeren en
opstijgen naar het hart”
Om 20 uur - Kerk De Pinte - € 4  
Werkgroep Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be

do.
20/9

Bloemschikken
Om 19.30 uur - Zaal Boldershof Gratis
KVKL Zevergem
Dejaeger Mia, 09 220 84 51
Heksen in Vlaanderen m.m.v.
Historica Maartje Van Der Laak

| zie pag. 15

Om 20 uur - Raadzaal - € 5, € 3
(leden), gratis (culturele kaart en
studenten)
Davidsfonds De Pinte-Zevergem
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be
Lezing: Evolutie in de sociale
media en hun invloed op het
dagelijkse leven door Stijn
Vercaemer, info voor leken over
facebook, twitter, iPad …
Om 20 uur - Brasserie ’t Klooster
- Gratis
Markant
markantdepinte-sdw@hotmail.com

Om 20 uur - OCP - € 5
Gezinsbond De Pinte &
Zevergem,
ouderraden basisscholen De Pinte
& Zevergem
Frans Naessens,
09 282 58 37, fransnaessens@
skynet.be

| zie pag. 28

Specifiek gezond ontbijt + Bezoek
aan valpreventiebus | zie pag. 28
Om 8.30 uur - Rusthuis
Scheldevelde - € 5  
OCMW
Secretariaat: 0477 28 09 12,
rof@telenet.be

za.
1/12

| zie pag. 34

Wafelbak en koffie
Om 14 uur - Feestzaal
Mierengoed - € 3  
Seniorenraad
Secretariaat: 0477 28 09 12,
rof@telenet.be

december

Ontmoeting met Wendy
Peerlings, ‘Stress bij kinderen’

JV De Pinte - Nazareth/Eke (2e
reserven B)
Om 20 uur - Sportwegel,
9840 De Pinte - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte,
www.jvdepinte.be
wo.
21/11

Persvoorstelling jaarboek
Om 14.30 uur - Zwijnaarde Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42
Concert Harmonieorkest De
Pinte & Youthband o.l.v. Dimitri
Bracke en Vincent Alpaerts, met
gastoptreden van Hans Schmidt
(zang)
Om 20 uur - OCP - € 10 (vvk),
€ 12 (kassa), € 6: 6-12, gratis: < 6
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle, 0476 28 55 07,
yves.gazelle@skynet.be

| zie pag. 17

Feestkaarting | zie pag. 28
Om 13 uur - Zaal De Veldblomme
- Gratis
OKRA De Pinte en OKRA
Zevergem
Secretariaat: 0477 28 09 12,
rof@telenet.be

Om 14.30 uur - OCP - € 3  
Seniorenraad
Secretariaat: 0477 28 09 12,
rof@telenet.be
JV De Pinte - Ninove (2e
reserven B)
Om 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Fototentoonstelling Gouden
Jubileum De Spiegel

ma.
19/11

OKRA Promenadeorkest

| zie pag. 28

do.
29/11

vr.
30/11

Bezoek aan het MIAT-museum
Tentoonstelling Gevloerd
en betegeld. De Belgische
textielindustrie van Art Nouveau
tot de seventies.
Gratis
Curieus DPZ
09 282 60 98
Wandelen
Om 14 uur - OCP - Gratis
OKRA De Pinte
Daniël De Bie, 0472 81 86 63

vr.
7/12

JV De Pinte - Houtem (2e
reserven B)
Om 20 uur – Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo.
9/12

Avondsfeer: avondwandeling in
domein Het Leen in Eeklo
Om 16 uur - Gratis
Inschrijven verplicht voor 3/12
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

3

ma.
10/12

Samenzang oude Vlaamse
liederen

Tweede quiz Oudervereniging
GBS De Pinte

| zie pag. 18

| zie pag. 15

vr.
14/12

Vrouwenpraatcafé - Thema:
Kind is koning? Is autoriteit een
vies woord?
door Claudine Crommar
Om 20 uur - Begonia - € 3
Curieus DPZ
09 282 60 98

za.
15/12

Wandelen
Om 14 uur - OCP - Gratis
OKRA De Pinte
Daniël De Bie,
0472 81 86 63

4

Bezoek aan het
Caermersklooster Filmfestivaltentoonstelling i.k.v.
het Filmfestival van Gent. Romy
Schneider, de meest tragische
actrice van Europa
Om 14 uur - Caermersklooster in
Gent - € 8, € 6 (<26 en >65 j.)
Curieus DPZ
09 282 60 98
Kerstmarkt
Om 18 uur - Lokaal De Havik,
Sportwegel 7
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaere, 0473 58 12 85

Kerstfeest
Om 19 uur – Zaal De Veldblomme
- Gratis
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens, 09 222 42 48
Prijsuitreiking 2012 en
voorstelling visseizoen 2013
Om 19.30 uur - Clublokaal café
’t Gildenhuis - Gratis
Scheldevissers
www.scheldevissers.be,
scheldevissers@fulladsl.be

55+-lezing: ‘Winterfeesten en
gebak’
Om 14 uur - Bondslokaal - € 2
(leden), € 4
Gezinsbond De Pinte
Alfred Van Raemdonck,
09 282 78 88

do.
20/12

Kookles: bij de koffie feestelijke les
Om 19 uur - zaal Boldershof Gratis
KVLV Zevergem
Kristien Morel, 09 245 03 09

vr.
21/12

JV De Pinte - Nazareth/Eke (2e
reserven B)
Om 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

ma.
24/12

Kerstrozenverkoop
€ 6/stuk – Huis aan huis in De Pinte
Scouts & Gidsen De PinteZevergem
Simon Suys, 0474 24 40 45

wo.
26/12

U zijt Wellekome. Vlaanderen
zingt kerst
Om 16 uur – Onze-Lieve-Vrouw
Kerk Zevergem - Gratis
Davidsfonds De Pinte-Zevergem
laureys.be@telenet.be

vr.
28/12

Wandelen
Om 14 uur - OCP - Gratis
OKRA De Pinte
Daniël De Bie, 0472 81 86 63

Om 20 uur - GBS - € 2
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
john.vanhoorebeke@telenet.be,
www.ovgbsdepinte.be

Van 13.30 tot 14.30 uur - OCP De
Pinte - € 1
Davidsfonds De PinteZevergem
sanne.vermeeren@telenet.be
di.
11/12

di.
18/12

Quiz

| zie pag. 24

Om 19.30 uur - OCP - € 18/ploeg
TTC De Pinte
Jan Vanmarsnille, 0499 86 49 10,
jan_vm@skynet.be
zo.
16/12

JV De Pinte - Munkzwalm (1e
elftal)
Om 14.30 uur - Sportwegel - € 5  
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Ruimtelijke Ordening &
Werken
Wegenwijs in De Pinte
Op www.depinte.be staat sinds kort een nieuwe button:
Wegenwijs in De Pinte.
Klikken op deze button geeft je meteen een overzicht van
alle uitzonderlijke wegenomstandigheden in de gemeente. Een wegomlegging hier, een tijdelijke wegversperring
daar, een niet-parkeren zone als gevolg van de braderie,
het gedeeltelijk afsluiten van de Baron de Gieylaan omwille
van een evenement op het gemeenteplein … Al die zaken lijsten we heel gestructureerd voor u op.
Ga zeker een kijkje nemen
Onze homepagina af en toe bezoeken heeft trouwens tal van voordelen. Alle nieuwtjes zetten we
er meteen op. Zodra er iets te communiceren valt in de gemeente en de verschijningsdatum van de
Infokrant ligt nog te ver in de toekomst, dan zetten we het nieuwtje onmiddellijk op de website. Zo
ben je direct op de hoogte van wat er leeft en speelt in de gemeente.

www.depinte.be

De Pinte telt al 36 dooRlopende straten!
Hoe heet een straat die voor wagens doodloopt op
het einde, maar niet voor voetgangers en fietsers?
Een dooRlopende straat! Zo heeft De Pinte er
dus al 36 liggen. Goed nieuws dus voor fietsers en
voetgangers.
Voor automobilisten is het duidelijk: als een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan
rijden ze daar enkel in als ze ter plekke moeten
zijn. Voor fietsers en voetgangers is er vaak een
doorgang aan het einde van zo’n straat, maar het
verkeersbord F45 - ‘doodlopende straat’ - geeft
daar geen informatie over. Nochtans bieden de
meeste van deze doodlopende straten de toegang tot een veiligere, aangenamere doorsteek.
Wereldprimeur: project ‘Doorlopende Straten’
De Internationale Voetgangersfederatie (IFP) en Steunpunt Straten lanceerden het unieke project
‘Doorlopende Straten’, een wereldprimeur! De bestaande verkeersborden ‘doodlopende straat’ worden heel eenvoudig met een sticker aangepast naar ‘dooRlopende straat’.
Het omvormen van doodlopende straten naar doorlopende straten omvat echter heel wat meer dan
enkel het aanpassen van een aantal verkeersborden. Door deze maatregel wordt het netwerk aan
voet- en buurtwegen veel meer gebruikt en dat komt de samenhang van de publieke ruimte ten
goede.
De Pinte pionier
De gemeente De Pinte maakt als een van de eerste werk van een betere signalisatie van de doorlopende straten. Door het bestaan van steegjes en doorsteekjes beter zichtbaar te maken in de
wegsignalisatie, verbetert de functionele samenhang in de openbare ruimte. Mensen worden zich
bewust van de mogelijkheden van een straat waarvan ze steeds dachten dat ze er niets te zoeken
hadden.
Het verbeteren van de samenhang in het wegennetwerk heeft heel wat voordelen
Mensen leren de gemeente beter kennen.
Ze vinden allicht een kortere en veiligere route naar school, winkel, werk …
	Wanneer er een kortere of aangenamere route bestaat, wordt het gebruik van de fiets of een
wandeling aantrekkelijker en blijft de auto wat meer op stal.
	Minder lokale autoverplaatsingen zijn goed voor de verkeersveiligheid, voor het milieu en
verminderen de parkeerdruk in de omgeving.
De sociale controle verhoogt door het toenemende gebruik van de doorlopende straten.
Ga in De Pinte op zoek naar de doorlopende straten!

5

Leven & Wonen
Gemeente De Pinte behandelt geen anonieme meldingen

Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente? Dan kunt u die
op verschillende manieren aan ons doorspelen.
Via het contactformulier dat u vindt op p. 39 van deze Infokrant
Via de homepagina van www.depinte.be: via de link contact rechtsboven
De gemeente De Pinte doet vervolgens haar uiterste best om elke melding zo vlug mogelijk op te
volgen.

Er is hierop maar één uitzondering: de gemeente houdt geen rekening met anonieme meldingen.
Wilt u dat er aan uw melding gevolg gegeven wordt? Zorg er dan voor dat u steeds duidelijk uw
naam, adres en eventueel e-mailadres invult. Zo kan de gemeente u een antwoord sturen met de
stand van zaken van uw melding.

Wijziging openingsuren loketten station De Pinte
Sinds 1 oktober zijn de loketten in het station open:
Op weekdagen: van 5.45 tot 13 uur
Tijdens het weekend en op feestdagen: van 7 tot 14.15 uur
Sta je voor een gesloten loket?
Dan kan je je ticket nog kopen bij de conducteur op de trein.
De NMBS heeft plannen om ticketverdelers op de perrons in De Pinte
te plaatsen. Het tijdstip waarop die verdelers er zullen staan, is echter
nog niet gekend.
Andere praktische mogelijkheid: je kunt je tickets uiteraard altijd vooraf bestellen en betalen via het
internet.
Voor binnenlandse reizen: www.belgianrail.be
Voor buitenlandse reizen: www.b-europe.com

Uitnodiging 11-novemberherdenking 2012
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11-novemberviering 2012 om 9.20 uur aan
het dienstencentrum in Zevergem.
Op het programma
9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
Uitvoering van het ‘Te Velde’, het Vaderlands Lied en de Vlaamse
Leeuw
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen

6

10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
Open de ban
Gelegenheidstoespraak door schepen Herbert Overdenborger
Last post
	Afroeping van de oorlogsslachtoffers, vermisten en overledenen sinds 11 november 2011
door gemeentesecretaris Veerle Goethals
Sluit de ban
Bloemenhulde
Belgisch volkslied en lied van de Vlaamse Gemeenschap
Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur
biedt er, met medewerking van het 11.11.11-comité, alle deelnemers een receptie aan.
De leerlingen van het zesde leerjaar in de verschillende scholen in De Pinte volgden de workshop
‘we hebben maar één planeet’ in het kader van de 11.11.11-campagne. Hun creatieve verwerking
van dit thema wordt tentoongesteld in de raadzaal.
Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking steunen door:
vlaggen uit te hangen
	de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers (indien u niet
gedurende de hele plechtigheid aanwezig kunt zijn)
Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
met vlag deel te nemen aan de plechtigheden
bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook het artikel op pagina 9 voor de 11.11.11-actie in De Pinte.

www.depinte.be

Geen Gezever! 112 en 101 - alleen voor noodoproepen
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
112 voor ambulance en brandweer
101 voor politie
Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 ook bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.
Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie meedeelt
aan de operator en dat je zijn vragen correct beantwoordt.
Dit wil de operator van je horen:
de juiste locatie
wat er gebeurd is
of er gewonden zijn
wie je bent
Bel enkel 112 en 101 voor noodoproepen!
Wanneer mag je niet bellen?

Wanneer mag je wel bellen?
A
 ls een gebouw, bos of auto in brand staat.
In geval van een ernstig ongeval met
gewonden of doden.
Wanneer je slachtoffer of getuige bent van
een gevecht.
A
 ls je iemand ziet inbreken in een huis.

Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
Om een grap uit te halen.

Als je algemene informatie nodig hebt,
zoals iemands telefoonnummer of adres.

Enkele tips
	Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van
de wachtrij te staan.
	Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator
dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
In België meer dan een kwart van de noodoproepen eigenlijk geen noodoproep
Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de
oproepen van mensen die echt in nood zijn, niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk voor
de grap naar noodcentrales bellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een
strafrechtelijke veroordeling.
Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je ècht dringend
hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.
Meer informatie? Surf naar www.sos112.be.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op donderdag
15 november, maandag 24 december en woensdag 26 december.
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

/
9 -12
/
/
9 -12

13 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur

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

Herbruikbare goederen
Vzw Ateljee haalt gratis uw herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30
uur). Meer info op www.ateljee.info

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats:
• op vrijdag 14 december van 9 tot 12 uur op het dorp van
Zevergem en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat
• op zaterdag 15 december van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Raadpleeg de Ophaalkalender 2012
voor meer informatie over 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.
Meer info? Neem contact op met de milieudienst via 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be
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Hakselen najaar 2012 vanaf 5 november tot 28 december
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
	voor het hakselen
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient te worden
meegenomen)
- aanrekening per kwartier: ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen
- forfait van 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 maximaal 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst wenst gebruik 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)

Najaarsactiviteiten De Kringwinkel Ateljee
18/11: speciale verkoop feestkledij - stijlvolle Kringwinkel-feestkledij aan leuke prijzen
7 tot 30/12: Kerst- en geschenkenmarkt
De Kringwinkel Deinze
Slachthuisstraat 18, 09 380 37 76, communicatie@ateljeevzw.
be, www.ateljee.info.
De Kringwinkel online: www.uwkringding.be
Openingsuren
Open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur.

11.11.11 campagne 2012: klimaatverandering dodelijk voor het Zuiden

De klimaatverandering is geen ver toekomstverhaal, het is een scenario
dat zich nu al volop aan het afspelen is, vooral het Zuiden ondervindt nu
al de zware gevolgen van een veranderend klimaat. Op dit ogenblik zijn
er al zo’n 300 000 klimaatslachtoffers per jaar. Vanwaar komt dit cijfer
eigenlijk?
Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid drinkbaar water
af. Woestijnen rukken op en door het smelten van gletsjers drogen rivieren geleidelijk aan uit.
Aan de andere kant stijgt de zeespiegel door het smelten van het ijs op
de noord- en zuidpool. En door allerlei klimatologische veranderingen
verandert ook ons weerpatroon volledig, met vooral meer extreem weer
tot gevolg: meer stormen, meer hittegolven, meer zware regenval.
Klimaatverandering heeft bovendien een verregaande impact op andere wereldproblemen: voedsel,
water, gezondheid, conflicten, migratie, economische en sociale stabiliteit ...
De 11.groep van De Pinte-Zevergem steunt deze campagne, in samenwerking met de GROS,
met de volgende initiatieven:
1. Sing for the Climate
Op zondag 23 september zongen 530 inwoners voor het klimaat. Hiermee lieten ze hun stem
horen naar aanleiding van de klimaatconferentie in Doha in december. Nic Balthazar verwerkt
alle opnames tot een heuse ‘Sing for the Climate’-clip.
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2. Hang een plaatje aan je fiets
Wie fietst, helpt het Zuiden want een fiets stoot geen CO2 uit en dat hebben we nodig. Met deze
actie, een idee van onze partners in Ecuador, willen we je aansporen vaker de fiets te nemen en
zo het Zuiden te helpen.
3. De 11.groep van De Pinte-Zevergem dankt volgende bakkers voor hun jarenlange medewerking
aan de broodzakkenactie: bakkerij Hanssens, bakkerij Van Hecke, bakkerij Rutsaert. Voor de
eerste maal doet ook bakkerij Aernoudt mee en broodjeszaak Midi.
Dank voor jullie steun!
4. De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen van 10 tot 14 oktober deel aan de workshop ‘We hebben maar één planeet’ in het kader van de klimaatcampagne.
Op 11 november, tijdens de 11-novemberherdenking, stellen de scholen hun verwerking van de
gevolgde workshops tentoon.
Zie ook het artikel op pag. 6
5. De 11.11.11-vrijwilligers verkopen op verschillende locaties campagnemateriaal (wenskaarten,
stiftjes ...) tijdens het weekend van 10 en 11 november.
Hoe steunt u de campagne?
➢
U schrijft uw financiële bijdrage over (automatisch fiscaal attest vanaf 40 euro), het overschrijvingsformulier vindt u in uw brievenbus
➢
U toont uw solidariteit door te storten, te kopen, deel te nemen aan een van onze
activiteiten …
Voor alle info kunt u terecht op 11.11.11-depinte@skynet.be

Koop uw geschenken bij Oxfam Wereldwinkel
Op de jaarlijkse geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel vindt u een
ruime keuze aan (h)eerlijke voeding, artisanaat, juwelen, geschenkenmanden en dergelijke. Er is ook gelegenheid voor een gezellige babbel bij een
koffietje of een glaasje wijn.

Opgelet,
nieuwe
locatie!

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 december van 10 tot 18 uur
Waar? OCP, Polderbos 20
Openingsuren Wereldwinkel
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur.
U kunt onze activiteiten ook volgen op http://www.facebook.com/wereldwinkeldepinte.
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10 Miljoen Bomen: wij hebben geld, hebt u grond?
Vier jaar geleden stelde BOS+, toen nog
Vereniging voor Bos in Vlaanderen, zichzelf een ambitieus doel: één miljoen nieuwe
bomen aanplanten. Nu, vier jaar later, 91
bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker,
kunnen we spreken van een groot succes.
En dat smaakt natuurlijk naar meer!
Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel
heel hoog: dat ene kleine nulletje verschil
met onze eerder doelstelling betekent in
de praktijk wel negen miljoen extra bomen.
Negen miljoen zuurstofleveranciers. Negen
miljoen schaduwbrengers. Negen miljoen
fijn-stofzuigers. Negen miljoen klim- en speeltuigen. Negen miljoen mooie, groene silhouetten in het
landschap. Negen miljoen huizen voor allerlei dieren. En zo kunnen we nog even doorgaan ...
Op zoek naar ruimte voor die bomen
We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die bomen moeten allemaal een plekje krijgen. Daarvoor zijn
we nog op zoek naar grond, naar véél grond. Maar zoals bij alles maken vele kleintjes één groot (verschil). Hebt u nog een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een

www.depinte.be

seintje! Wij kunnen u met raad, daad en euro’s bijstaan. U kunt tot 2000 euro per hectare sponsoring
krijgen, boven op de bestaande bebossingssubsidies. Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze,
subsidies … kunnen we u helpen. Bovendien is bomen planten plezant, indien u dat wenst kunnen
we zeker samen een plantactie organiseren.
Hebt u een bedrijf met een hart voor bos?
Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfsbos realiseren. Een plantactie als teambuildingactiviteit
of met uw klanten, een plantfeest met een lokale school, alles kan!
Hebt u een tuin?
Hebt u geen grond en geen bedrijf maar plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? Registreer
die dan zeker op onze teller op www.10miljoenbomen.be en tel met ons mee naar tien miljoen. Op
onze site vindt u ook meer info over de werkwijze van de campagne. En wie weet, wint u wel een
mooie prijs.
Vragen, interesse om deel te nemen, tips …?
Lore Provoost
Projectmedewerker
lore.provoost@bosplus.be
09 264 90 50
Bert De Somviele
Directeur
bert.desomviele@bosplus.be
09 264 90 49

Plant alvast boompjes in het Parkbos
Boompjes planten
in het Parkbos
18 november 2012 van 10u-17u

09 210 10 10

ism

Op 18 november planten we een nieuw bos aan in het Parkbos.
En we hebben jouw hulp daarbij nodig. Steek je handen uit de
mouwen en kom zelf een boompje planten tijdens de Dag van
de Natuur. Na het planten kan je nog op ontdekkingstocht in het
nieuwe bosgebied Grand Noble.
Waar? Dreef Grand Noble, Kortrijksesteenweg (N43),
Sint-Denijs-Westrem
(tegenover Wasserij Schepens, ter hoogte van nummer 1242)
Wanneer? Zondag 18 november, doorlopend van 10 - 17 uur
Meebrengen? Laarzen of stevig schoeisel, spade
Inschrijven? Via Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@gent.be
Meer info? www.parkbos.be

Steek je handen uit de mouwen en kom zelf een boompje planten in het Parkbos
tijdens de Dag van de Natuur. Na het planten kan je nog op ontdekkingstocht in
het nieuwe bosgebied Grand Noble.
Waar: dreef Grand Noble, Kortrijksesteenweg (N43), Sint-Denijs-Westrem
(tegenover Wasserij Schepens, ter hoogte van nr. 1242)
Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel, spade
Inschrijven: via Gentinfo, 09 210 10 10 , gentinfo@gent.be
Meer info: www.parkbos.be

Gratis energiebegeleiding in uw woning
Zomaar geld verkwisten? Neen toch! Er zijn zoveel andere
en leuke dingen die u met dat geld kunt doen. En toch
vliegt uw geld misschien elke dag langs ramen en deuren
naar buiten. Geen briefjes van vijf en tien euro natuurlijk,
maar geld onder de vorm van verkwiste energie.
Om dat tegen te gaan onderneemt de gemeente, in samenwerking met distributienetbeheerder Eandis (Imewo),
een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dat in
zijn werk gaat leest u hierna. Belangrijk: alles is gratis. U
hoeft in geen enkele fase ook maar iets te betalen!
Privé-energiescanner bij u thuis
Een energiescanner die de nodige opleiding kreeg, gaat samen met u bij u thuis op zoek naar nutteloos energieverbruik. Ook onze duurzaamheidsambtenaar volgde deze opleiding en kan eventueel
bij u thuis langskomen. Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van
energie te maken heeft. Onmiddellijk krijgt u al enkele interessante tips om energie te besparen.
We voorzien ook opvolgscans waarbij we de resultaten van de eerste basisscan bekijken. Inwoners
die zo’n opvolgscan aanvragen, krijgen ook extra uitleg over premieregelingen. Wie nog geen basisscan heeft laten doen, kan dat bij de gemeente aanvragen.
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De energiescanner bezorgt u een rapport over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt, ziet u dat het zeker de moeite loont
om de tips op te volgen.
Neem dus deel aan de actie en bespaar energie
Bezorg zo snel mogelijk onderstaand invulformulier ondertekend terug aan het gemeentebestuur op
het volgend adres: Gemeente De Pinte, t.a.v. Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte;
of via mariska.samyn@depinte.be
Let wel: het aantal scans is beperkt!
Het gemeentebestuur onderzoekt zelf de kandidatuur om te zien wie het meest in aanmerking komt.
Ja, ik wil een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn
woning te bekijken.
Naam:............................................................................................................Datum:....................
Adres:............................................................................................................Bouwjaar huis:........
Telefoonnummer:.............................................................................
Handtekening:..................................................................................

FRGE-energielening ook voor u?
Dankzij uw gemeente en Veneco2 kunt u een goedkope
FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende investeringen. Het FRGE is een federaal fonds dat staat voor
‘Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost’. Dit
soort lening wordt niet verstrekt via een klassieke bank
maar enkel via de lokale entiteit Veneco2.
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U kunt lenen voor energiebesparende maatregelen zoals
plaatsing van dak-, muur- en vloerisolatie (enkel renovatie)
plaatsing van hoogrendementsbeglazing (enkel renovatie)
vervanging van bestaande centrale verwarmingsketels (enkel renovatie)
plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling (enkel renovatie)
uitvoering van een energieaudit in de woning (enkel renovatie)
installatie van een zonneboiler (ook voor nieuwbouw)
plaatsing van een geothermische warmtepomp (ook voor nieuwbouw)
plaatsing driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw)
Andere mogelijkheden zijn terug te vinden op www.veneco.be
Hoeveel kunt u lenen en wat kost het?
Bent u eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder of huurder dan kan u een FRGE-lening aangaan die
minimaal 1 250 euro bedraagt en maximaal 10 000 euro, die moet bovendien op een termijn van vijf
jaar afbetaald zijn. De intrest bedraagt 2 % per jaar. Omdat de terugverdientijd beperkt is, kunt u snel
genieten van uw besparing op het vlak van energie.
Interesse? Contacteer Veneco2 vrijblijvend!
Veneco2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, 09 218 99 12, 09 251 22 22, Valerie Blomme via
blomme@veneco.be
Voor een brochure kunt u terecht in het gemeentehuis of bij het OCMW.

Nieuwe geluidsnormen vanaf 1 januari 2013
Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse regering een wijziging van het Vlaams reglement over de
milieuvergunning of kortweg VLAREM goed. Het betreft het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten.

www.depinte.be

Toenemende gehoorschade
Er is een toenemende ongerustheid
over gehoorschade door muziek en dan
vooral bij jongeren die vaak aan luide
muziek worden blootgesteld via festivals, fuiven, discotheken, draagbare
muziekspelers … Zo barstte er een publiek debat los over geluidsniveaus op
muziekevenementen en de toenemende
gehoorschade die daar het gevolg van
zou zijn.
Omdat gehoorschade enkel bij acute
gevallen merkbaar is, veronderstelt men
vaak dat men geen risico loopt. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan op langere termijn echter onherroepelijk schade veroorzaken.
Beter voorkomen is dus de boodschap.
Nieuwe normen voor muziekactiviteiten vanaf 1 januari 2013
In het verleden bevatte VLAREM enkel normen voor omgevingshinder. Door de bijsturing wordt het
gehoor van de mensen beter beschermd.
Handleiding op www.lne/geluidsnormen
Bij deze wijziging heeft de Vlaamse overheid een technische handleiding uitgegeven. De handleiding is onder meer bestemd voor technici en organisatoren van muziekactiviteiten. Op deze link vindt
u ook het nieuwe reglement.

Cultuur & Vrije Tijd
Kunstenaar van de maand
November - Jean-Pierre De Weirdt
Beroepshalve was Jean-Pierre destijds veel met fotografie en
audiovisuele reeksen bezig. Later begon hij zich ook te interesseren voor modelfotografie. Al vrij snel bleek zijn passie te
liggen bij het maken van stillevens. Mede gestimuleerd door de
fotoclub is hij tot op heden nog steeds met deze vorm van fotografie bezig.
December – Graffitikunst
Graffiti en kunst gaan hand in hand. Op de Speelstraat van
2 september 2012 werd een graffitiworkshop georganiseerd aan
het jeugdhuis. Heel wat jongeren hebben zich uitgeleefd met de
spuitbussen op de houten panelen en er een mooi geheel van
gemaakt. Kom dit geheel bewonderen in de maand december in
de inkom van het gemeentehuis.

Filmwedstrijd: de winnaars!
Op 1 september, voor de openluchtfilm ‘Rien à déclarer’, werden
de winnaars van de filmwedstrijd ‘De_Pinte.mp4’ bekendgemaakt. Er kon gestemd worden in twee categorieën:

Master in de filmologie

 ier kon het publiek stemmen op het filmpje dat volgens
H
hen technisch het best scoorde. Hierbij werd gekeken
naar montage, vlotte overgangen, fotografie ... De winnaar werd ‘Een Winterdag’, een inzending van Vincent
Van Peteghem en Anne Katrien de Ryck.
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Master in de storytelling

 ier kon men stemmen op een filmpje dat origineel is, een goed verhaal vertelt, iets nieuws
H
brengt ... Hier behaalde het filmpje van Chiro De Pinte de hoogste score.
Beide filmpjes kan je bekijken op onze website: www.depinte.be/filmwedstrijd.aspx

Kunstkring Centaura stelt tentoon
De tentoonstelling opende op zaterdag 27 oktober 2012 met een woordje door
De heer Herbert Overdenborger, schepen van Cultuur.
Tentoonstelling te bezichtigen op:
• 1 november
• 3 november
• 4 november, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Waar? Gemeentehuis De Pinte

Deze kunstenaars nodigen u vriendelijk uit
Aline Deruyck - Antoine Van Den Brouck - Dirk Dejonghe - Kristine Cnudde - Arlette Neirynck Marcel Malingreau - Nick Langeraer - Rita Wildro - Nicole Lebrun - Van Acker Eric - Axel Leijman
- Steven Yde - Eric De Smet - Daniël Godefroi - Philippe Bossens - Ivo Staes - Richard Buyle - Erwin
Van Overberghe - Lina Ceulemans
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Gezinsbond De Pinte organiseert dropping
Gezinsbond De Pinte organiseert een (ont)spannende, avont(d)uurlijke, verrassende en onvergetelijke dropping.
Wanneer?
Waar? 		
Voor wie?
Praktisch:

Prijs?
Inbegrepen:

Vrijdag 2 november
?????
Voor iedereen, jongeren en volwassenen!
Verzamelen om 19.30 uur op het Europaplein. Vertrek met een speciaal aangepast
vervoermiddel naar een onbekende bestemming. De dropping gebeurt in groepen
van zes tot vijftien personen. Je kunt individueel inschrijven of in groep met vrienden, buren of kennissen (nominatieve lijst indienen bij inschrijving). De afstand
bedraagt zeven of negen km (in vogelvlucht) naar keuze.
Betalen bij inschrijving en, zeker tijdig inschrijven (vóór 25 oktober 2012) indien je
de bus niet wilt missen. Inschrijving enkel geldig na betaling!
Leden: € 11, niet-leden: € 14
• een adembenemende busreis naar een onbekende bestemming
• een recuperatiemaaltijd na de dropping
• verzekering
• vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen

Betalen kan ook via overschrijving van het vereiste bedrag op het rekeningnummer
BE21 7370 1254 7803 op naam van Frans Naessens met vermelding van ‘dropping’ en aantal personen (leden en niet-leden).
Vooraf inschrijven bij Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

www.depinte.be

Het Davidsfonds organiseert
Mercator en de cartografie
In het 500ste geboortejaar van Gerardus Mercator kan een
lezing over de man die de wereld in kaart bracht, niet ontbreken. Davidsfonds De Pinte-Zevergem nodigde prof. dr. Philippe De Maeyer uit om over Mercator
en de cartografie te komen spreken. De Maeyer is hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen (GIS) aan de Universiteit Gent. ‘Kaarten maken was bij Mercator een voortgaand actief
proces’, zegt De Maeyer. ‘Hij was bijzonder intelligent, goed georganiseerd en stond enorm kritisch
tegenover de gegevens die beschikbaar waren. Op haast al zijn kaarten staat in de kaartrand een
gradennet. Hij stelt zich voortdurend vragen bij het ruimtelijk kader. Wat staat waar? Van sommige
kaarten maakte hij meerdere edities en die groeiden steeds in precisie.’
Het succes van Mercators precisie zit hem niet in het reizen en het meten. Het zit hem in de wiskunde. ‘De nauwkeurigheid waarmee Mercator te werk ging, verrast ons vandaag nog.’
Professor Philippe De Mayer gaat in deze boeiende voordracht in op de betekenis en het belang van
Mercator voor de cartografie.
Wanneer?
Dinsdag 13 november om 20 uur
Raadzaal gemeentehuis De Pinte
Waar?
Toegangsprijs? Niet-Davidsfondsleden: € 5, Davidsfondsleden: € 3, houders van een culturele
kaart en studenten: gratis
Info?
Marc Lagaert, Van Eycklaan 46, 9840 De Pinte, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be

Heksen in Vlaanderen
Historica Maartje Van Der Laak onderzoekt hoe hekserij en heksenwaan zich in
het verleden konden manifesteren. Ze gaat in op de houding van de wereldlijke
en kerkelijke overheid tegenover hekserij en magie. De 16de en 17de eeuw
vormen hoogtepunten in de heksenvervolging met hun weerzinwekkende folteringen en rokende brandstapels. Van Der Laaks bloedstollende getuigenissen
en illustraties komen rechtsreeks uit de archieven en vormen dus echte getuigenissen. Tot besluit legt ze ook de link met de nieuwste vormen van hekserij in
de 21ste eeuw.
Wanneer?
Donderdag 6 december om 20 uur
Raadzaal gemeentehuis De Pinte
Waar?
Toegangsprijs? Niet-Davidsfondsleden: € 5, Davidsfondsleden: € 3, houders van een culturele
kaart en studenten: gratis
Info?
Marc Lagaert, 09 282 52 77, marc.lagaert2@telenet.be

Samenzang van oude Vlaamse liederen
Samenzang van kinderen en grootouders van oude Vlaamse liederen o.l.v. Piet Bogaert (muziek)
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en Daniël van Rysselberghe (dirigent). De kinderen van de verschillende deelnemende scholen nodigen hun eigen grootouders uit. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen voor andere deelnemers.
Wanneer?
Maandag 10 december van 13.30 tot 14.30 uur
Waar?
OCP
O.l.v.?
Piet Bogaert en Daniël Van Rysselberghe
Toegangsprijs? € 1 voor het zangboekje
Info?
Sanne De Vocht - Vermeeren, Het Wijngaardeke 25, De Pinte, 09 385 66 06,
sanne.vermeeren@telenet.be

U zijt wellekome. Vlaanderen zingt kerst
Kerstliederen zingen met de hele familie op tweede kerstdag onder leiding van Daniël van
Rysselberghe en Piet Bogaert. Ignace Thevelein, kapelmeester van de Brugse kathedraal, maakte
voor deze vierde nationale editie opnieuw een selectie van Vlaamse kerstliederen. De liederen staan
in een zangbundel die elke deelnemer gratis ontvangt. Na de zangstonde kan een glas wijn gedronken worden.
Wanneer?
Woensdag 26 december om 16 uur
Waar? 		
Kerk van Zevergem
O.l.v.?
Piet Bogaert en Daniël Van Rysselberghe
Toegangsprijs? Vrije bijdrage voor een goed doel
Info?
Marc Lagaert, 09 282 52 77, marc.lagaert2@telenet.be

Suverlike zingt gospelviering
Wie het weet, heeft de datum al aangestipt: op
1 november kan je weer een gospelmis bijwonen
in Zevergem. Tijdens de hoogmis van Allerheiligen
brengt koor Suverlike een mengeling van sfeervol
trage en uitbundig feestelijke spirituals. Met gepaste
liederen brengt het koor dierbare overledenen in herinnering, maar tegelijk juichen ze om het besef van
iets hogers, wat we maar ‘hemel’ zullen noemen. Of
zoals de gospel het zegt: ‘Thank God, I heard from
heaven today!’.
Iedereen is van harte welkom in de kerk van Zevergem!
Wanneer?

Zondag 1 november om 9.30 uur.

TEATER 2000 speelt Taxi Taxi online
De jongeren van Jong Geweld gaven de aftrap in
september. Zij openden
met Bianca en de Jager het
nieuwe toneelseizoen. In
november is het de beurt
aan de ‘volwassenen’, met een avond dolkomisch theater.
Het verhaal
Taxichauffeur John Dezwart dacht dat hij zijn
(dubbel)leven perfect onder controle had. In
het ene gezin is hij getrouwd met Marleen en
heeft hij een dochter Vicky. In het andere gezin is hij papa van een zoon Marc en heeft hij
een vrouw Vera. Totdat Vicky en Marc via het
internet met elkaar in contact komen en dolenthousiast raken over de vele toevalligheden die
ze beiden gemeenschappelijk hebben: hun vaders naam, leeftijd en beroep ... Ze willen elkaar per
se persoonlijk ontmoeten! John probeert te redden wat er te redden valt. Ook zijn bovenbuur Stan,
die op het punt staat met zijn vader op vakantie te vertrekken, wordt betrokken in Johns web van
leugens. Stan haalt alles uit de kast om de situatie te redden maar helaas ... Wordt John uiteindelijk
ontmaskerd? Of is de bedrieger bedrogen?
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Een woordje over de auteur
Ray Cooney is de meester van de comedy’s. Hij slaagt erin het publiek mee te trekken in zijn verhalen vol komische persoonswissels. Dit verhaal is het langverwachte vervolg op die andere klassieker
‘Taxi Taxi’.
Wanneer?
Waar?
Regie?
Prijs? 		
Reserveren?
Meer info?

Op 9, 10, 16 en 17 november om 20 uur. Op zondag 11 november om 16 uur.
Cultuurzaal van het OCP
Marc Houtekier
€ 9, € 8 in voorverkoop
Online of telefonisch via 0471 60 88 47
www.teater2000.be

Chiro nodigt uit op haar timeflash
Jong en oud kan ons komen bezoeken op onze jaarlijkse fuif, de timeflash!
Deze fuif biedt naast een aantal spetterende dj-acts ook de nodige drankjes om een sfeervolle dansavond te garanderen. Dj Mad Cookies, dj Keesy,
dj Koentje - de Gentse Feesten Kampioen - en dj Timko voorzien u deze
avond van beats en rhythms!
Wanneer?
Waar? 		
Meer info?

www.depinte.be

Zaterdag 10 november 2012
Zaal Veldblomme te Zevergem
Zie www.timeflash.be

Gouden Jubileum fotoclub De Spiegel met humor en creativiteit!
De klemtoon van de digitale
reeksen ligt dit jaar vooral
op ‘humor’ en ‘creativiteit’ of
bizarre beelden. Zij komen
uit België en de ons omringende landen. De auteurs
hebben hun sporen al verdiend en zijn kleine ‘meesters’
in de audiovisuele kunst. Dit jaar geen reiservaringen of
documentaires maar ideeën die omgetoverd werden tot
iets boeiends, iets met ‘spirit’.
De fototentoonstelling omvat werken van de volgende leden:
Freddy Buysse, Anne Celis, Lieve De Bruyker,
Monique Delanghe, Jean-Pierre De Weirdt, Maurice Dorikens,
Willy Hillewaere, Erna Rouaen, Karel Vanpraet en Leo Van Steenbergen
Ter gelegenheid van ons jubileum is er een kleine verrassing voor iedere bezoeker!
Waar?
Wanneer?

Raadzaal van het gemeentehuis - De Pinte
• Vrijdag 16 en zaterdag 17 november 2012, tentoonstelling van 20 tot 23 uur, projectie om 20.30 uur
• Zondag 18 november: tentoonstelling van 15 tot 20 uur, projectie om 16 uur

Vanaf 1 november staat het volledige programma op www.fotoclubdespiegel.be

Activiteiten Art@De Pinte november - december 2012
• Woensdag 7 november: start van een nieuwe cursus aquarel.
Tijdstip?
Vanaf 19 uur.
Waar?
Kelder WZC Scheldevelde
Inschrijven?
Kan tot 31 oktober.
• Zondag 18 november: de Artleden brengen een bezoek aan de Bekemolen in Mullem. Tentoonstelling wanddecoratie van Chris De Clercq, wandeling en workshop.
• Art@ De Pinte pronkt nog tot eind november in de vitrines van de Biomedische bibliotheek in
Leuven, met … ‘Schimmels, virussen, bacteriën, snotjes en protjes’…
Meer informatie?
irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris, 0473 934 833

11de Roemeens
vzw NONA

eetfestijn

ten
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voordele

van

Naar jaarlijkse traditie organiseert vzw NONA voor de elfde maal een
Roemeense maaltijd.
Iedereen is van harte welkom op 11 november tussen 12 en 14 uur.
Op het menu? R
 oemeense schuimwijn of fruitsap - Groentesoep - Gerookt varkensgebraad met
frieten en groenten
Waar?
Refter van de Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1
Wanneer?
Zondag 11 november, tussen 12 en 14 uur
Prijs?
Wie vóór 6 november inschrijft: € 18, na 6 november: € 20; lagereschoolkinderen:
respectievelijk € 9 en € 10
Hoe kaarten bestellen? Bij Jan Milh, Serafien de Rijckelaan 21 in De Pinte, 09 282 85 78, bij de
bestuursleden van de vzw NONA en via nonamechild@telenet.be.
Overschrijven? Op rekening 751 2003188 81 met vermelding ‘etentje X volwassenen Y kinderen’.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.

Tweede Quiz Oudervereniging Gemeentelijke basisschool De Pinte
U gaat voor een avond vol ontspanning en vertier? Kom dan naar onze
tweede quiz en test uw kennis over uiteenlopende, soms zelfs wat ludieke
onderwerpen. Nodig alvast familie, vrienden, buren en kennissen uit en vorm
een team van twee tot vijf personen. Vorige editie hadden we nog een frietkotronde. Welke kant we dit jaar uitgaan, verklappen we uiteraard nog niet!
Wanneer?
Waar?
Prijs? 		

Vrijdag 14 december - start om 20 uur
De Blije School
2 euro

Bibliotheek
Fundels: prentenboeken komen tot leven
Sinds oktober biedt de bibliotheek fundels aan.
Fundels of een ‘bundel vol fun’, omvat de animatie van het prentenboek, aangevuld met leuke activiteiten voor kinderen tussen
de drie en zeven jaar.
Door een sticker in het prentenboek en een speciale lezer aangesloten op de computer, komen de
prenten uit het boek op het scherm tot leven vanuit zes interactieve hoeken:
Kijkhoek: deze hoek biedt de geanimeerde versie van het boek aan. De tekst en de afbeeldingen
uit het boek blijven behouden en komen op het scherm tot leven.
Leeshoek: in deze hoek wordt het prentenboek pagina per pagina voorgelezen. De kinderen
draaien zelf de pagina’s om, of de pagina’s worden automatisch omgedraaid.
Activiteitenhoek: deze hoek bevat allerhande activiteiten in papieren vorm. Kinderen drukken
hun eigen kleurplaten, versjes, doolhof ... af.
Tekenhoek: in deze hoek maken kinderen hun eigen verhaal met figuren en afbeeldingen uit het
boek, aangevuld met persoonlijke creaties.
Spelletjeshoek: de spelletjes in deze hoek worden aangepast op het niveau van het kind aan de
hand van drie leeftijdscategorieën. De spelletjes zijn speels met een educatieve toets.
Auteurshoek: deze hoek vertelt wie de auteur/illustrator van het verhaal is en welke andere titels
hij/zij nog creëerde.
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De verschillende spelletjes en oefeningen zijn allemaal opgebouwd rond het verhaal en de figuren
in het boekje. Zij vormen een aanvulling op het originele prentenboek dat centraal blijft staan. Door
de combinatie van bewegende beelden, muziek en gesproken tekst, wordt de taalontwikkeling van
kinderen extra gestimuleerd.
Fundels-uitleenkit
In de bib kan je een Fundelrugzak uitlenen waarin een
Fundellezer en één of meerdere Fundelboeken zitten. Op
de computer thuis installeer je de Fundelsapplicatie - zie
www.fundels.com - en jij en je kinderen kunnen meteen aan
de slag met het boekje in de rugzak.
Je vindt de Fundelboeken in de bibliotheek in de Fundeldisplay waarin 30 boekjes zitten.
Elke lener kan gratis een rugzakje met reader uitlenen en
maximaal vijf boeken. De uitleentermijn bedraagt drie weken.
Enkele voorbeelden van boekjes: Rikkie, Nellie en Cezar,
Aadje Piraatje, Klein wit visje is zo blij, Karel gaat naar school,
Zoeperman, Hekselien en elfje Fien, Klein konijn en de wonderwortel …
Fundels op de computer in de bib
Je kan het Fundelaanbod ontdekken op een computer in de bibliotheek.
Binnenkort komt er een touchscreen in een opvallend meubel in de bib te staan waarop je dit alles
meteen ter plaatse kunt uitproberen.

www.depinte.be

Prentenboeken per thema
Binnenkort stellen we de prentenboeken per thema op volgens ZIZO (zonder inspanning zoeken).
Er zijn zeven thema’s:
1. natuur
2. gevoelens en gedrag
3. mens en lichaam
4. dagelijks leven
5. vrije tijd
6. lekker slim
7. avontuur en fantasie
Deze thema’s worden dan nog onderverdeeld in deelrubrieken. Zo wordt het handiger om een prentenboek over een bepaald thema of onderwerp terug te vinden in de prentenboekenbakken.

Eerste spadesteek nieuwe bibliotheek op 5 oktober 2012
Op vrijdag 5 oktober 2012 waren burgemeester Martin Van
Peteghem en het schepencollege aanwezig bij de officiële
start van de bouw van de nieuwe bibliotheek in De Pinte.
Na de onthulling van de gedenkplaat - later krijgt die een
mooi plaatsje in de nieuwe bib -, klonken alle aanwezigen
een glaasje tijdens een gezellige receptie.
Architect Van Wassenhove uit Zwijnaarde werd als ontwerper
van de nieuwe bibliotheek aangesteld. De nieuwe bibliotheek
wordt gebouwd in het hart van De Pinte, op de plaats waar
vroeger het Parochiaal Centrum stond (Baron de Gieylaan 27). De werken zullen ongeveer een jaar
duren.
Nieuwe bib wordt een open, ruim gebouw
Het nieuwe gebouw zal uit drie niveaus bestaan:
de kelderverdieping voor jeugdboeken en dvd’s;
het gelijkvloers voor fictieboeken voor volwassenen en burelen voor het personeel;
 de eerste verdieping bestaat uit een passerelle waarop de non-fictie voor volwassenen komt en
waar ook de leeszaal zich bevindt.
Het gebouw zal zeer open en ruim ogen door de verschillende vides. Bij mooi weer zal de lezer ook
buiten op het leesterras kunnen zitten.
Nieuwe technologieën
De ramen aan de voorzijde van het gebouw zien eruit als een barcode. Daarmee wordt verwezen
naar de streepjescode op de materialen maar ook naar het digitale karakter van een huidige bib- 19
werking. Uiteraard zullen we de nieuwste bibliotheektechnologieën toepassen. Zo zullen de leners
zelf hun boeken kunnen uitlenen, innemen en verlengen aan de zelfuitleenbalie. Een inleverbus aan
de buitenkant van het gebouw zal ervoor zorgen dat de ontleners ook buiten de openingsuren hun
materialen kunnen terugbrengen.

Openingsuren en sluitingsdagen
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Zaterdag:

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

De bib is gesloten op:
• Donderdag 1 november (Allerheiligen)
• Zaterdag 3 november (extra sluitingsdag)
• Donderdag 15 november (Koningsdag)
• Maandag 24 december (compensatiedag)
• Dinsdag 25 december (Kerstmis)
• Woensdag 26 december (tweede kerstdag)
• Maandag 31 december (Oudejaarsavond)
• Dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)
• Woensdag 2 januari (extra sluitingsdag)

Sport
De Sportdienst organiseert
In dit nummer vindt u informatie over het sportkamp tijdens de kerstvakantie en de bijhorende
inschrijvingsdatum. Daarnaast krijgt u informatie over de opening van de gemeentelijk loopomloop, de Sporteldag in november, het Sportgala in december, de eerste spadesteek in het
sportpark Moerkensheide en De Pinte geselecteerd als Sportelgemeente.
Vragen, opmerkingen of inschrijvingen?
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
09 280 98 40
sportdienst@depinte.be of sportpromotie@depinte.be

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school:
De sportkampen voor kinderen van de lagere school vinden telkens plaats van 9 tot
12 uur en van 13 tot 16 uur. Opvang wordt voorzien vanaf 8 uur tot 18 uur ’s avonds.
De sportnamiddagen voor de kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur, ook hier is opvang voorzien tot 18 uur.
Kerstvakantie 2012
Donderdag 27 december en vrijdag 28 december 2012: halve dagen voor de kleuters.
Inschrijven kan op dinsdag 13 november 2012.
Verdere info over de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die we uitdelen in de
scholen van De Pinte - Zevergem. Je kunt ze ook aanvragen bij de sportdienst of raadplegen via
www.depinte.be.

De Pinte

Geslaagde officiële opening gemeentelijke loopomloop Scheldevelde
op 7 september 2012
De Pinte
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Signalisatiesymbolen
en afstanden
3,4 km
68 % onverhard
5,8 km
69 % onverhard

Looptips

Startplaats
De Pinte

Legende
Parking

• Warm op: Begin langzaam (desnoods al
wandelend) en maak pas snelheid als je
spieren opgewarmd zijn.
• Loop je eigen tempo: Het lopen voelt
comfortabel en je kan blijven praten. Laat
je niet verleiden om snellere medelopers te
willen volgen.
• Drink voldoende: Breng eventueel een
flesje water mee.
• Goed loopmateriaal: Goede loopschoenen en sokken kunnen veel ongemakken
voorkomen.
• Respecteer de natuur en de omgeving:
Blijf op het looppad en laat geen afval achter.
• Samen trainen: In groep en/of onder begeleiding trainen, is een meerwaarde voor
je training en je motivatie. Je vindt een lijst
van clubs op www.val.be.
• Gezonde levensstijl: Regelmatige fysieke
activiteit is aanbevolen (3x / week gedurende 30 minuten) dit in combinatie met
een gezond voedingspatroon.

Groene lus (3,4 km)
Verhard
Onverhard
Rode lus (5,8 km)
Verhard
Onverhard

Goedgekeurd

Verlicht
Intervaltraining

2012
Meer informatie vind je op www.vlaamseloopomlopen.be.
Voor het melden van problemen (bv. verdwenen signalisatie) contacteer
de sportdienst van De Pinte (09 280 98 42, sportdienst@depinte.be)
Deze omloop wordt jaarlijks gekeurd door de Vlaamse stuurgroep loopomlopen.

© Bloso 2012

Provincie Oost-Vlaanderen

De Pinte ging in op het voorstel van Bloso om een
permanent bewegwijzerd loopparcours uit te werken
rond rusthuis Scheldevelde. Het werd een loopomloop van 5,8 km verdeeld in twee lussen, een korte
lus van om en bij de 3,4 km naast een lange lus van
5,8 km.

www.depinte.be

Op vrijdagavond 7 september werd het parcours ingelopen
Onder een stralende zon liepen zo’n 120 joggers deze mooie loopomloop in. Na de onthulling van de startzuil door de vier partners - Provincie
Oost-Vlaanderen, Bloso, Gemeente De Pinte en Joggingclub De Pinte - volgde een korte gezamenlijke opwarming en na een adembenemend startschot
zette de massa zich op de tonen van “I am Jogging” in beweging om voor de
eerste maal het parcours te verkennen.
Nagenoeg alle sportievelingen waren enthousiast over het gekozen traject. De route loopt dan ook
door enkele prachtige dreven achter kasteel Scheldevelde. Je kunt er ten volle genieten van de rust
en de zalige natuur. De moeite waard om uit te proberen!
Sfeerfoto’s kunt u bekijken op www.depinte.be/loopparcours-scheldevelde.aspx
Omloop krijgt een peter
De route krijgt een peter die op geregelde tijdstippen het parcours zal verkennen en de nodige instructies voor onderhoud van de route en vernieuwing van de bewegwijzering zal doorgeven aan de
sportdienst.
Contactpersoon voor verdere inlichtingen, meldingen verdwenen bordjes of onregelmatigheden:
Ann De Vreese, Sportfunctionaris
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20
9840 De Pinte
09 280 98 48
ann.devreese@depinte.be

Immense opkomst op scholenloop 26 september 2012
Maar liefst 341 leerlingen uit de
vijf basisscholen van De Pinte en
Zevergem hebben deelgenomen aan
de 32ste scholenloop in De Pinte. We
zijn de weergoden heel dankbaar dat
het de hele namiddag droog gebleven
is, waardoor het een leuke en succesvolle activiteit geworden is. Bovendien
hebben we de 25 kinderen van het
zesde leerjaar, die zes jaar op rij deelgenomen hebben, opnieuw kunnen
verrassen met een leuke attentie!
Op de totale populatie van de leerlingen liep maar liefst 42 % mee. 21
Vooral de Gemeentelijke basisschool
breekt hierbij alle records: bijna 60
% van hun leerlingen was aanwezig.
De scholen hebben het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’
duidelijk meegegeven.
Uitslagen
Hoewel deelnemen belangrijker is dan
winnen, verdient Ine Dekimpe toch
een speciale vermelding. Zij haalde
bij de meisjes immers voor de zesde
keer de eerste plaats. Een puike prestatie!
De scholenloop is een organisatie van
De Sportdienst in samenwerking met
Atletiek De Pinte.
Meer info? www.atletiekdepinte.be

Eerste spadesteek sportpark Moerkensheide op 28 september

Op vrijdag 28 september 2012 staken burgemeester Martin Van Peteghem en het schepencollege
de eerste spade in de grond voor de bouw van sportpark Moerkensheide in De Pinte.
Na de onthulling van de gedenkplaat - later krijgt die een mooi plaatsje in de inkomhal van de cafetaria -, klonken alle aanwezigen een glaasje tijdens een gezellige receptie.
Toekomst
De werken starten op 1 oktober met het voorbereidend archeologisch onderzoek.
De eerste fase van deze werken is vermoedelijk afgerond tegen het eind van 2013.
In het centraal gebouw komen een onthaalruimte, kleedkamers, bergruimtes, een cafetaria en een
tribune. Buiten zijn er drie voetbalterreinen (waarvan een met kunstgras), een atletiekpiste (zes
rondbanen en zes sprintbanen), een Finse piste, tien
petanquevelden, tennisterreinen, een multisportterrein en een skateplein.
Het nieuwe sportcomplex kost in het totaal 4 027 000
euro.

Seniorenweek van 19 tot 23 november 2012
Dinsdag 20 november 2012 - Sporteldag Leven(s)lang
“Hoe is het gesteld met mijn conditie?”
Gratis deelname.
Gastlesgever: Leona Dumon, bekend van Belgium’s got talent op tv!
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Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen.
Ermee beginnen is echter niet altijd gemakkelijk. Daarom organiseert de sportdienst in de seniorenweek van 19 tot en met 23
november, in samenwerking met de seniorenraad, een
‘Sporteldag leven(s)lang sportelen in De Pinte’
op dinsdag 20 november 2012
Op deze dag kan je je algemene conditie laten testen door een
Bloso-Sportelteam. Dat team geeft ook advies over hoe je op
een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kunt
verbeteren of onderhouden.
Daarnaast voorziet de sportdienst een aangepast sportaanbod
waarbij je vrijblijvend kunt kennismaken met het aanbod voor
leven(s)lang sportelen in De Pinte.

www.depinte.be

Kom gerust eens langs in het OCP om een kijkje te nemen in onze sportelhoek, daar vind je alle info
over leven(s)lang sportelen in De Pinte. Of surf naar www.depinte.be of www.sportelen.be.
Je kunt deelnemen voor een halve of een volledige dag.
Deelname is volledig gratis.
Kijken mag, maar deelnemen is beter!
Waar?
Wanneer?
Wat?

Ontmoetingscentrum Polderbos
Van 9 tot 12.15 uur en van 14 tot 16.15 uur, een halve of volledige dag
Test je algemene conditie en krijg daarbij advies van een ervaren Blososportelteam over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je
basisconditie verbetert of onderhoudt.

Opgelet: om deel te nemen aan de conditietesten moet je stipt om 9 uur, 10.30 of 14 uur
aanwezig zijn. Later starten is niet mogelijk.
Iedere deelnemer ontvangt een leuk geschenk.
			

Programma en sportaanbod voormiddag

8.30 uur: 		
9 uur stipt (!!!):
10 – 12 uur: 		
9.30 – 10.20 uur:
9.30 – 10.20 uur:
10.30 uur stipt (!!!):

Aanmelden deelnemers aan het onthaal
Gezamenlijke opwarming en start ‘test je conditie’ door het Bloso-sportelteam
Curling en curvebowls (doorlopend)
Tai Chi
Line dance, nieuw!!!
Gezamenlijke opwarming door Leona Dumon
(de meest lenige 83-jarige senior, gezien op
tv in Belgium’s got talent) en start ‘test je conditie’ door het Bloso-sportelteam
Onderhoudsgymnastiek door Leona Dumon,
nieuw!!!
Bespreking resultaten en advies aan de deelnemers van de conditietesten

10.40 – 11.30 uur:
12 – 12.15 uur:
			

Programma en sportaanbod namiddag

13.30 uur: 		
14 uur stipt (!!!):
14 – 16 uur: 		
14 – 16 uur:
14.30 – 15.20 uur:
14.30 – 15.20 uur:
15 – 15.40 uur:
16 – 16.15 uur:

Aanmelden deelnemers aan het onthaal
Gezamenlijke opwarming en start ‘test je conditie’ door het Bloso-sportelteam
Curling en curvebowls (doorlopend)
Vertrek fietstocht onder begeleiding, nieuw!!!
Yoga
Badminton
Nordic Walking
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Bespreking resultaten en advies aan de deelnemers conditietesten

Hoe inschrijven?

Via 09 280 98 40 of via sportpromotie@depinte.be vóór 15 november.

Leven(s)lang Sportelen: De Pinte krijgt titel Sportelgemeente 2012
Op woensdagavond 12 september werden in de Aula
van de universiteit Gent de laureaten bekendgemaakt
van de actie ‘Sportelgemeente 2012’.
Met deze actie plaatst Bloso die gemeenten in de kijker
die in 2012 in het kader van de sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’, bijzondere
inspanningen leverden rond de promotie van sporten
voor 50-plussers.
Gemeenten die in aanmerking wilden komen voor deze
titel moesten voldoen aan zes basiscriteria. Zo moest
de gemeente onder meer een overleg organiseren met
diverse organisaties die actief zijn rond seniorenwerking
en seniorensport (Seniorenraad, Welzijnsraad, OCMW,
dienstencentra, seniorenverenigingen, sportclubs met
seniorenwerking …). Verder moest minimaal één gemeentelijke Sportelactiviteit worden georganiseerd in
samenwerking met zoveel mogelijk seniorensportclubs
of sportclubs met een seniorensportwerking.

Participatiegraad van 55 %!
169 van de 308 gemeenten in Vlaanderen dongen mee naar de titel ‘Sportelgemeente
2012’.
In de provincie Oost-Vlaanderen alleen al werkten 29 van de 65 gemeenten mee aan dit
project.
24 Oost-Vlaamse gemeenten kregen de titel ‘Sportelgemeente 2012’
Dit waren de gelukkigen: Beveren, Brakel, Buggenhout,
De Pinte, Destelbergen, Evergem, Kaprijke, Knesselare,
Kruibeke, Kruishoutem, Lebbeke, Lokeren, Melle, Nazareth,
Ninove, Stekene, St. Lievens- Houtem, Temse, Waarschoot,
Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zulte en Zwalm.
Elke laureaat ontving een plaket en een pakket fluohesjes.
De Pinte was ook genomineerd voor de titel ‘Supersportelgemeente’
Die titel werd toegekend aan de gemeente die zich bijzonder onderscheidde door het realiseren van
bijkomende sportieve initiatieven voor 50-plussers. Hiervoor waren zes gemeenten genomineerd:
De Pinte, Knesselare, Kruibeke, Lebbeke, Wetteren en Waarschoot. Zij gingen allemaal naar huis
met een Sporteltrolley gevuld met Sportelboodschappentassen, Sporteldrinkbekers en Sportelbalpennen.
De winnaar van de titel ‘Supersportelgemeente 2012’ werd uiteindelijk de gemeente Wetteren.
Zij ontvingen een curlingset (twee matten en alle toebehoren) ter waarde van 5 000 euro, symbolisch
overhandigd in de vorm van een cheque.
Belofte: volgend jaar dient De Pinte opnieuw een dossier in om deze titel binnen te rijven.

Sportgala op 2 december 2012 nodigt uit!
In 2009 stopte de Raad van Bestuur
van de gemeentelijke sportraad de
jaarlijkse kampioenenviering in een
nieuw kleedje en koppelde er meteen
de verkiezing sportman/-vrouw/ploeg van het jaar én laureaat van
Sportverdienste aan vast.
Ook alle sportieve andersvaliden in
onze gemeente worden tijdens dit
evenement gelauwerd.
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Tijdens deze geanimeerde voormiddag worden de huldigingen van de
laureaten afgewisseld met verschillende sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s. Na het officiële gedeelte is iedereen van harte
welkom op de receptie.
Wanneer? 			
Waar?
Presentatie?
Muzikale omlijsting?
Optredens?
Organisatie?
Vragen en/of opmerkingen?

Zondag 2 december 2012, start om 10 uur stipt
Sportzaal van het OCP (Polderbos 20).
Tom Boudeweel - sportjournalist
‘Small band’ - Harmonieorkest De Pinte
Dance Reaction, TK Olympia en Hockeyclub Indiana
Gemeente De Pinte en Sportraad De Pinte
Sportdienst via 09 280 98 40 of sportdienst@depinte.be.

Ben je er graag bij?
Stuur dan ten laatste op 16 november 2012 een e-mail met het aantal aanwezigen naar
sportdienst@depinte.be of bel 09 280 98 40.

TTC De Pinte nodigt uit op hun jaarlijkse quiz
Ook dit jaar organiseert Tafeltennisclub TTC een quiz, nu al voor de 24ste keer.
Er is plaats voor maximaal 50 ploegen, de ploegen zelf bestaan uit maximaal
zes personen.
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Wanneer?
Waar?
Prijs? 			
Hoe inschrijven?
Meer info?

Zaterdag 15 december 2012, vanaf 19.30 uur
OCP
18 euro per ploeg
Schrijf vóór 10 december 18 euro over op rekeningnummer BE78 7512
0602 2986 van TTC De Pinte, met vermelding van de naam van de ploeg
Jan Vanmarsnille, 0499 86 49 10 of jan_vm@skynet.be

TKO De Pinte zoekt trainers basisgym kleuters/jeugd
Ben je sportief en is turnen je passie?
Droom je ervan kinderen de liefde voor gymnastiek door te geven?
Dan ben jij de persoon die TKO De Pinte zoekt!
Om hun trainersteam te versterken is TKO De Pinte op zoek naar trainers
basisgym (toestelturnen) voor woensdagmiddag van 15 tot 17 uur en 17 tot
19 uur!
TK Olympia De Pinte is een recreatieve turnclub met een ruim aanbod aan disciplines zoals toestelturnen, tumbling, acro, trampoline, conditiegym … De club gaat voor (kwalitatief) niveau, zonder druk
van competitie. Groepswerking primeert op individuele prestaties.
Heb je er zin in?
Alvast welkom! Contacteer als de hazewind Lieselotte Steyaert op 0474 77 27 64 en stel haar je
(laatste) vragen. Maak verder kennis met de club via www.tkodepinte.be

Je loopt toch niet alleen in de wintertijd?

25

Na de werkuren nog even gaan joggen? Leuk! Maar alleen lopen in het duister is helemaal niet
plezant!
Word daarom lid van Joggingclub De Pinte. Lopen doen we met zijn allen samen in het donker of in
het licht. Weer of geen weer. Sneeuw of moonlight shadow.
Afspraak elke dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor:
• een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching,
• een recreatieve jogging van vijf tot tien km in kleine groepjes en op eigen tempo.
Bijkomend voordeel: als lid ben je steeds verzekerd bij het joggen, ook als je alleen loopt! Probeer
bijvoorbeeld het nieuwe Bloso-joggingparcours rond Scheldevelde eens uit, een prachtig loopparcours doorheen mooie natuur, onder peterschap van de joggingclub.
Meer info? Kom langs op dinsdagavond, contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk
op www.jcdepinte.be.
Doen en loop mee!

Jeugd
Speel in Viteux op en met kunst

©Gerard Thienpont

Sinds zaterdag 22 september 2012 staat het bespeelbare kunstwerk ‘Verbondenheid’ van Gerard
Thienpont op het grasplein in Viteux.
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U leest het goed: bespéélbare kunst. In de plannen voor de renovatie van het kasteelpark Viteux
werd immers opgenomen dat het voormalige tennisterrein zou worden ingericht als speelplek voor
jonge kinderen. Omdat klassieke speeltoestellen niet passen in het natuurlijke, harmonieuze kader
van het kasteelpark, werd algauw voor bespeelbare kunst gekozen.
Waarom de naam ‘Verbondenheid’?
De bespeelbare kunst kreeg bewust de naam ‘Verbondenheid’ mee omdat hij een abstracte uitbeelding wil zijn van verbondenheid, samenhorigheid en ontmoeting. Het kunstwerk is in de eerste plaats
een spel- en ontmoetingsplek voor jonge en iets oudere kinderen. In Park Viteux hoeven zij zich niet
te beperken tot het louter bekijken van de kunstwerken. Zij kunnen zich integendeel op een prettige
manier uitleven op en rond de kunstwerken.
Twee sculpturen en zes keien
Het kunstwerk zelf bestaat uit twee dimensionale vrijstaande sculpturen die aan alle kanten mooi
afgewerkt zijn. De zes keien tussen de sculpturen zorgen voor een harmonieuze eenheid en bieden
extra speel- en rustmogelijkheden.
Jeugd en kunst: een dynamisch duo in een natuurlijk kader
Op de bovenzijde van elk van de zes keien graveerde kunstenaar Gerard Thienpont een aantal pictogrammen als symbolen voor de zintuigen. De sculpturen en keien nodigen de kinderen uit om op
zintuiglijke ontdekkingstocht te gaan. Ze kunnen rond en tussen die sculpturen kijken en bewegen,
ze kunnen ze bevoelen ….

www.depinte.be

Voor meer informatie:
www.depinte.be/bespeelbare_kunst.aspx
We bieden u graag een kijk op het ontstaansproces van het kunstwerk.
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Beschermcomité Chiro St-Agnes nodigt uit op 6de
spaghettiavond
Waar?
Wanneer?
Inschrijven?
Prijs? 		

Refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1 in De Pinte
25 november 2012 vanaf 17.30 uur
Vóór 12 november via overschrijving op rekening
BE 57 8803 6015 0135 met vermelding van ‘spaghettiavond; naam; aantal personen’
Volwassen: € 12, kind 6-12 jaar: € 6, < 6 jaar: gratis

Iedereen welkom!

Senioren
Seniorenweek van 19 tot 24 november
De seniorenraad stelde het volgende programma op, in samenwerking met het
OCMW, de gemeentelijke sportdienst en de seniorenverenigingen én met de
steun van De Pinte.
Maandag 19 november: feestkaarting
Wanneer?
Vanaf 13 uur
Waar? 		
Zaal De Veldblomme in Zevergem
Prijs? 		
Gratis
Organisatie? OKRA De Pinte en OKRA Zevergem
Dinsdag 20 november: sporteldag Leven(S)Lang
Van 9 tot 12.15 uur en van 14 tot 16.15 uur
Wanneer?
Waar?
OCP
Prijs? 		
Gratis
Organisatie? Gemeentelijke sportdienst
Inschrijven?
Via 09 280 98 40 of via sportpromotie@depinte.be, vóór 15 november 2012.
Hoe is het gesteld met mijn conditie? Sport … voor senioren		
Algemene conditietest en advies van een ervaren Bloso-Sportelteam.
Om deel te nemen aan de conditietesten bent u stipt om 9, 10.30 of 14 uur aanwezig.
Later starten is niet meer mogelijk.
Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een ruim sportaanbod.
Meer details vindt u op pag. 22.
Zeer belangrijk!
Om 10.30 uur gezamenlijke opwarming door Leona Dumon, de meest lenige 83jarige senior gezien op tv in België.
Van 10.40 tot 11.30 uur verzorgt ze zelf onderhoudsgymnastiek!
Ook aan te raden
Fietstocht onder begeleiding: van 14 tot 16 uur
Live dance: van 15 tot 15.49 uur
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Woensdag 21 november: wafelbak en koffie, opgeluisterd door een ludiek optreden van animator
Lambert
Vanaf 14 uur
Wanneer?
Waar?
Feestzaal Mierengoed
Prijs? 		
€ 3 per persoon
Organisatie? Seniorenraad
Er vlug bij zijn is de boodschap!
Donderdag 22 november: specifiek gezond ontbijt + bezoek aan de valpreventiebus
Wanneer?
8.30 tot 10 uur
Waar?
WZC Scheldevelde
Prijs?
€ 5 per persoon
Organisator? OCMW
Schrijf tijdig in, zeker voor 12 november, want er is maar plaats voor 75 mensen.
Kaarten?
Te krijgen in het Sociaal huis, via 09 280 93 03 of via info@sociaalhuisdepinte.be
Vrijdag 23 november: feestnamiddag 		
Wanneer?
Vanaf 14.30 uur, deuren open om 13.30 uur
Waar?
OCP
€ 3 per persoon - Kaarten te krijgen bij de leden van de seniorenraad.
Prijs? 		
Organisatie? Seniorenraad
Contact secretariaat? Lijsterstraat 38 De Pinte, 0477 28 09 12, rof@telenet.be
De feestnamiddag wordt opgeluisterd door het OKRA-promenadeorkest, in ruime kring bekend in
Vlaanderen. Dit orkest staat onder leiding van Jonathan Olstein en brengt een mengeling van licht
klassieke werken, chansons, film en jazzmuziek. Het heeft een ruim aanbod aan blaasinstrumenten,
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begeleid door een even ruime
groep violisten en cellisten en
bestaat hoofdzakelijk uit mannelijke en vrouwelijke senioren.
Zij gaven onlangs al concerten
in de Bijlokezaal te Gent en
traden op bij de Kattenstoet in
Ieper.
Het concert wordt uitgevoerd in twee delen van elk
45 minuten met een ruime pauze ertussen.
Senioren, allen daarheen! Niet
te missen!

Vallen kan je vermijden
Een val is voor velen - zeker ouderen - een
nachtmerrie. Een val zorgt immers voor
een neerwaartse spiraal: de angst om
opnieuw te vallen groeit, waardoor men
minder beweegt en waardoor het risico om
te vallen vergroot.

Wist je datjes

	Een op de drie van de 65-plussers
valt minstens één keer per jaar.
Slechts een op de vijf meldt dit aan de huisarts.
Hoe ouder men wordt, hoe groter het risico op vallen.
	Valpartijen gebeuren bijna altijd bij dagelijkse activiteiten (95 %), in de eigen woning of directe buurt (70 %).

Vallen kan je vermijden

Blijf actief of bouw wat meer beweging in. De beste manier om het valrisico te verkleinen, is regelma- 29
tig te bewegen. Je hoeft niet intensief te gaan sporten, twintig minuutjes beweging per dag volstaat.
Te voet naar de winkel, werken in de tuin, het huishouden doen of een ommetje in de buurt. Denk je
eerder aan tai chi of Zumba Gold, dat mag uiteraard ook!

Je eigen gedrag is van groot belang. Ga maar eens na.

Wie ontziet het zich om een ladder te nemen om iets uit een hoge kast te nemen? Wie zweert bij
naaldhakken en die comfortabele sloffen waar je zo gemakkelijk mee struikelt? Wie heeft al in geen
jaren een oogarts gezien?

Tips

Zorg voor je voeten!
Ga voor een veilig huis
Let op voeding en medicijnen
Kijk uit met je ogen
Blijf actief en fit
Let op bij plots rechtstaan

Vlaanderen laat je alvast niet vallen. Van 23 tot 27 april 2013 vindt
de eerste week van de valpreventie plaats.
Meer informatie? www.vermijdvallen.be en www.valpreventie.be

Welzijn
Wachtlijsten
Voor een overzicht van de wachtlijsten in de eindejaarsweken verwijzen we u naar www.depinte.be
maandag 29 oktober:
Dr. J. Ossieur
dinsdag 30 oktober:
Dr. L. Van Poucke
donderdag 1 november: Dr. E. Weytens
zaterdag 3 november: Dr. E. Weytens
zondag 4 november: Dr. D. Van Renterghem
maandag 5 november: Dr. S. De Rekeneire
dinsdag 6 november:
Dr. W. Standaert
woensdag 7 november: Dr. K. Van Der Linden
donderdag 8 november: Dr. J. Dossche
zaterdag 10 november: Dr. J. Dossche
zondag 11 november: Dr. J. Dossche
maandag 12 november: Dr. A. Van Hecke
dinsdag 13 november: Dr. I. Lampens
woensdag 14 november: Dr. G. Dujardin
donderdag 15 november:Dr. E. Weytens
zaterdag 17 november: Dr. L. Van Poucke
zondag 18 november: Dr. J. Dossche
maandag 19 november: Dr. D. Van Renterghem
dinsdag 20 november: Dr. F. Pieters
woensdag 21 november: Dr. A. Van Poucke
donderdag 22 november:Dr. P. Moisse
zaterdag 24 november: Dr. S. De Rekeneire
zondag 25 november: Dr. I. Lampens

maandag 26 november: Dr. P. Van Renterghem
dinsdag 27 november: Dr. P. Moisse
woensdag 28 november: Dr. P. Moisse
donderdag 29 november: Dr. M. De Smet
zaterdag 1 december: Dr. S. De Rekeneire
zondag 2 december:
Dr. G. Dujardin
maandag 3 december:
dinsdag 4 december:
woensdag 5 december:
donderdag 6 december:
zaterdag 8 december:
zondag 9 december:

Dr. P. Moisse
Dr. S. Moisse
Dr. E. Weytens
Dr. L. Van Poucke

Dr. K. Van Der Linden
Dr. K. Van Der Linden

maandag 10 december: Dr. S. De Rekeneire
dinsdag 11 december:
Dr. W. Standaert
woensdag 12 december: Dr. E. Weytens
donderdag 13 december: Dr. J. Dossche
zaterdag 15 december: Dr. W. Standaert
zondag 16 december: Dr. J. Ossieur
maandag 17 december:
dinsdag 18 december:
woensdag 19 december:
zaterdag 22 december:
zondag 23 december:

Dr. A. Van Hecke
Dr. I. Lampens
Dr. G. Dujardin
Dr. E. Weytens
Dr. F. Pieters

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.
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			centraal oproepnummer			
Dokter van wacht
09 280 08 80				
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
Apotheker van wacht 0900 10 500 (€ 0,45 / min.)

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

Vzw Home Thaleia gaat voor een gezonde levensstijl
Gezond blijven, dat betekent een goede gezondheid nastreven, gezond eten maar tegelijk ook genoeg calorieën verbranden door voldoende beweging te nemen, en dat beperkt zich niet alleen tot
sporten … Voor de inwoners van vzw Home Thaleia is dat alles niet zo’n evidentie.
Bij de opstart van het home voor niet-werkenden waren de bewoners gemiddeld 22 jaar. Nu veertien
jaar verder zijn de bewoners dertigers en veertigers geworden … Het home streeft ernaar dat iedereen zich goed voelt en zich ook goed blijft voelen.
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Vzw Home Thaleia werkte de voorbije drie jaar aan het ‘Project gezonde Levensstijl’. Het home
focuste daarbij permanent en gemotiveerd op een gezonde levenshouding, via de volgende drie
thema’s:
1. Bewegen houdt je jong!
2. Weet wat je eet!
3. Ik voel me goed in mijn vel!
Alles te volgen op de nieuwe website
Het hele project diende zich aan als een groeiproces. In dit derde jaar beloofde vzw Home Thaleia
naar buiten te komen met hun ervaringen, inspanningen en resultaten. Vanaf nu communiceert het
home via een nieuwe website, te bereiken via www.homethaleia.be (doorklikken naar gezonde levensstijl). De site is volledig geïllustreerd met studiofoto’s van de bewoners en begeleiders en vertelt
het achterliggende verhaal bij het project. Het home en zijn bewoners willen hiermee een inspiratie
zijn voor anderen.

© Foto’s : www.sophieslaats.com

Campagne Beldonor 2012
Orgaantransplantatie kan het leven redden van patiënten met een zeer ernstige ziekte.
Zij kunnen immers enkel genezen door het zieke orgaan te vervangen.
In dat geval is een orgaandonor van levensbelang.
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert dit jaar een nieuwe Beldonorcampagne. Niets te vroeg, want orgaandonatie blijkt nog steeds
broodnodig. Wekelijks overlijden er twee mensen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan hebben
kunnen krijgen.
Orgaandonatie bespreken binnen de familie is erg belangrijk. Wanneer men geconfronteerd wordt
met een plots overlijden, is het immers niet altijd gemakkelijk om pas dan voor het eerst over het idee
van orgaandonatie te spreken.
‘Stilzwijgende toestemming’ in België
In België geldt het principe van ‘stilzwijgende toestemming’ voor orgaandonatie. Dat betekent dat iedere Belg of inwoner die zes maanden
in het bevolkings- of vreemdelingenregister is ingeschreven wettelijk
gezien donor is, tenzij hij of zij verzet heeft aangetekend.

Als mijn leven stopt, kan een ander verder…

V.U. : Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Hoe registreert u zich als orgaandonor?
U kunt uw wil laten registeren bij het Nationaal Register. Het registratieformulier daarvoor kunt u krijgen via www.beldonor.be of bij de dienst
Burgerzaken in het gemeentehuis. U geeft dit formulier persoonlijk af
in het gemeentehuis zodat u een bewijs van registratie krijgt. Ook via
Facebook kunt u zich sinds kort als donor kenbaar maken. Door u via
gebeurtenissen als orgaandonor op te geven, komt u terecht op www.
beldonor.be, waar u het registratieformulier kunt invullen.

Orgaandonatie
Orgaandonatie

Spreken over orgaandonatie is niet langer taboe.
Ik informeer me, praat er over met mijn familie,…
Ik beslis!
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Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2012
In 2009 werd de algemene gemeentebelasting voor gezinnen afgeschaft. Als gevolg daarvan verviel
ook de sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Op dit moment kunnen bepaalde
gezinnen toch nog genieten van het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen.
Komt ook uw gezin in aanmerking voor het ontvangen van deze toelage?
De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen (minimaal drie kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden. De grenzen van deze inkomens
zijn die van het middenbarema van het Woningfonds van de Gezinsbond, zoals ze van toepassing
zijn op 1 januari van het jaar van toekenning.
Hier volgen de voorgestelde bedragen
50 euro met 3 kinderen ten laste (inkomen tot 59 280,00 euro)
60 euro met 4 kinderen ten laste (inkomen tot 62 570,00 euro)
70 euro met 5 kinderen ten laste (inkomen tot 65 860,00 euro)
80 euro met 6 kinderen ten laste (inkomen tot 69 150,00 euro)
Richtlijnen
 Om in aanmerking te komen voor het sociaal restorno, bent u op 1 januari van het jaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van gemeente De Pinte.
Voor het bekomen van het sociaal restorno vult u een aanvraagformulier in.
Dat formulier stuurt u op of geeft u af in het Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte.
U steekt de volgende stukken bij het aanvraagformulier:
o een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010)
oh
 et bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop
de aanvraag betrekking heeft (= januari 2012).
 Wat betreft het aantal kinderen ten laste: zij zijn effectief ten laste van de aanvrager/het
gezinshoofd op 1 januari van het jaar waarvoor u de aanvraag indient. Voor gehandicapten gelden dezelfde regels als bij de personenbelasting, namelijk + een persoon vanaf
een invaliditeit van 66 %.
Homes met een vestigingsplaats op het grondgebied van de gemeente die instaan voor
de opvoeding of begeleiding van gehandicapten of minderbedeelden krijgen een forfaitair
bedrag van 100,00 euro.
 Let wel: de opgegeven tegemoetkomingen zijn maximumbedragen. Is het begrotingskrediet ontoereikend om aan alle aanvragen te voldoen, dan worden de tegemoetkomingen
verhoudingsgewijs verminderd om binnen de begrotingsperken te blijven.
U bezorgt uw aanvraag ten laatste op 30 november 2012 aan het Sociaal Huis.

32

www.depinte.be

Aanvraagformulier
Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2012
=============================================
Ondergetekende (naam + voornaam) ..........................................................................................
wonende (straat + nummer) .........................................................................................................
rekeningnummer (waarop het bedrag gestort mag worden) .........................................................
vraagt hierbij het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen aan.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2012: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het bekomen van het
sociaal restorno voor nutsvoorzieningen:
O met 3 kinderen ten laste
O met 4 kinderen ten laste
O met 5 kinderen ten laste
O met 6 kinderen ten laste

(inkomen tot 59 280,00 euro)
(inkomen tot 62 570,00 euro)
(inkomen tot 65 860,00 euro)
(inkomen tot 69 150,00 euro)

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

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

Handtekening ............................................................................

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

Handtekening ............................................................................
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Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
Voor het jaar 2012 kunt u nog steeds een verwarmingstoelage aanvragen in het Sociaal Huis. Let wel: die
aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om deze
toelage te genieten?
1.U behoort tot één van de volgende categorieën
• Categorie 1: personen met recht op een
verhoogde tegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW’s).
• Categorie 2: personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het
huishouden mag niet hoger zijn dan 16 306,33 euro, verhoogd met 3 018,74 euro per persoon
ten laste. Er wordt ook rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3)
van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
    • Categorie 3: personen met een schuldenoverlast (personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling).

2. EN u maakt gebruik van één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
• Huisbrandolie
• Verwarmingspetroleum
• Bulkpropaangas
Vragen? Nood aan bijkomende info?
Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69, 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be.
Iedere voormiddag open van 9 tot 12 uur of in de namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen Sociaal Huis
• 1 november 2012
• 2 november 2012
• 24 december 2012
• 25 december 2012
• 26 december 2012
• 31 december 2012
• 4 januari 2013

Ontmoeting met Wendy Peerlings - ‘stress bij kinderen’
Op deze vormingsavond geeft Wendy Peerlings
je tips om je kind opnieuw in balans te krijgen!
Wie is Wendy Peerlings?
Wendy Peerlings is als psychomotorisch therapeute, leerkracht basisonderwijs, zorgcoördinator,
auteur en spreker, een veelgevraagd deskundige
op het vlak van ervaringsgericht en het al doende
aanpakken van leer- en ontwikkelingsproblemen
bij kinderen.
Onze maatschappij is veel te prestatiegericht
Onze kinderen krijgen niet meer de kans om onbezorgd kind te zijn. Als je in de klas de leerstof niet van de eerste keer beet hebt, dan heb je
eigenlijk al pech. De school organiseert enorm veel en de kinderen moeten overal naartoe. Al die
nevenactiviteiten gaan echter af van de tijd dat er kan gewerkt of geoefend worden.
Heel wat kinderen bezwijken dan ook onder de druk van school of hobby’s. Prestaties zoals inzet,
spitsvondigheid, creativiteit of plezier in het leren zijn niet meer belangrijk. De nadruk wordt gelegd
op snelheid, punten en de capaciteit om letterlijk te herhalen. Kinderen met stress, angsten, spierpijn, nek- en buikpijnklachten, slapeloosheid, een laag zelfbeeld en hopeloze ouders ... Dat kan geen
toeval zijn. De druk wordt soms gewoon te groot!
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Oproep aan iedereen die met kinderen te maken heeft – ouders, grootouders, leerkrachten … Mis
deze ontmoeting niet!
Organisatie?
Wanneer?
Waar?
Prijs?

Gezinsbond De Pinte, Gezinsbond Zevergem en de ouderraden van Vrije basisschool Zevergem, Vrije basisschool De Pinte, Gemeenschapsschool De Pinte,
Gemeentelijke basisschool De Pinte
Dinsdag 27 november om 20 uur
OCP, Polderbos
5 euro

Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de volgende contactpersonen
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens, 09 282 58 37
Gezinsbond Zevergem
Marijke Nevejans, 09 281 02 36
Sandra Verbeken, 09 221 72 24
Vrije basisschool Zevergem
Vrije basisschool De Pinte
Frédéric J. Verhaeghe, 0476 98 37 24
Gemeenschapsschool De Pinte
Sabine Lagache, 0499 43 37 27
Gemeentelijke basisschool De Pinte
Jan Huylebroek, 09 281 02 60

Zet je schouders onder het dementieonderzoek
Studio Brussel wil met haar actie ‘Music for Life’ het taboe rond dementie doorbreken. Helaas plant StuBru daarbij geen geldinzamelactie om het
onderzoek te financieren. In onderzoek investeren is nochtans van vitaal
belang: alleen onderzoekers hebben de sleutel in handen tot een wereld
zonder Alzheimer. Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO) start dan ook zijn
eigen Kom op … of liever ‘Vecht mee tegen Alzheimer’ op.

www.depinte.be

Enkele hallucinante cijfers
Momenteel telt België 130 000 gediagnosticeerde Alzheimerpatiënten. Volgens Prof. Dr. Christine
Van Broeckhoven is dit echter slechts het topje van de ijsberg want in realiteit zijn het er minstens
driemaal zoveel of zo’n kleine 400 000!
De discrepantie tussen de officiële cijfers en het werkelijk aantal Alzheimerpatiënten die thuis in alle
‘stilte’ opgevangen en verzorgd worden, is te wijten aan het taboe dat nog steeds rust op dementie
en Alzheimer. De omgeving van de patiënt hanteert nog dikwijls een ‘genante stilte’.
Oproep tot actie
SAO vraagt expliciet aan alle plaatselijke groepen, verenigingen en organisaties in De Pinte om zelf
een actie op het getouw te zetten. Dat kan gaan van een wafelenbak over auto’s wassen, het organiseren van een dansavond tot eventueel grotere acties en/of evenementen. Alle ideeën en acties
zijn welkom. SAO helpt met het toezenden van informatiemateriaal over de ziekte van Alzheimer en
stelt een speciaal rekeningnummer ter beschikking waarop alle ingezamelde gelden kunnen worden
overgemaakt. De stand van zaken wordt dagelijks aangepast op hun website.
Op de laatste dag van de ‘Music for Life’-uitzending zal SAO het totaal verzamelde bedrag officieel
bekendmaken samen met het publiceren van alle initiatieven en schenkers die daaraan hebben
meegewerkt.
Wat gebeurt er met het ingezamelde geld?
De ingezamelde fondsen worden verdeeld over nieuwe beloftevolle onderzoeksprojecten van Belgische onderzoekers (aan Belgische universiteiten).
Meer info?
sao.frma@gmail.com
02 42 40 204
www.alzh.org

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers voor haar telefoonlijn (106)
De vrijwilligers van Tele-Onthaal vormen het kloppende hart van de organisatie.
Zij luisteren dag en nacht aan de telefoon (106) en dagelijks online (chat)
naar mensen die het moeilijk hebben in hun leven en die daar graag in
alle anonimiteit en vertrouwen willen over praten.
• Wil jij tijd maken voor wat écht telt in het leven?
• Schrikt de pijn van het leven jou niet af?
• Ben je geboeid door mensen?
• Luister je graag?
• Beschik je over een gezonde dosis openheid en leerbereidheid?
• Wil je je hoofd en hart vrijmaken voor wie het moeilijk heeft?
Ja? Dan is Tele-Onthaal iets voor jou!
Belangstelling?
Bel 09 220 82 92 of mail oost-vlaanderen@tele-onthaal.be
Kandidaat-vrijwilligers volgen een opleiding en genieten blijvende ondersteuning.

Strijd tegen het overmatig beoefenen van kansspelen
44 000 pathologische kansspelspelers, zeg maar gokkers, wonen er in België.
Daarnaast hebben 176 000 personen spelgerelateerde problemen. Sommigen vertonen volgende symptomen: angstgevoelens, slapeloosheid, hoofd- of
buikpijn, misselijkheid, depressiviteit, echtscheiding, schuldenlast, verlies van
werk, zelfmoordgedachten … Slechts een kleine minderheid zoekt professionele hulp.
Hulp van buitenaf is nochtans broodnodig
De Kansspelcommissie wil deze kwetsbare personen beschermen tegen kansspelen. Tegelijk wil de
commissie het publiek informeren over de negatieve gevolgen van overmatig gokken.
Sinds kort nieuwe wet van kracht
De wet op kansspelen van 7 mei 1999 werd onlangs uitgebreid naar weddenschappen, kansspelen op internet en mediaspelen. De nieuwe wet voorziet onder meer in de mogelijkheid om een
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Vraag hulp

De Kansspelcommissie beschermt de spelers.

Verantwoordelijke uitgever : E. Marique - Kansspelcommissie - Cantersteen 47 - 1000 Brussel

als kansspelen
te boeiend worden…

belanghebbende derde te betrekken die het spelen
kan verbieden. Verder worden personen bij wie het
verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard is,
automatisch van het gokken uitgesloten in casino’s,
speelautomatenhallen en internetspelen. Een hele
stap vooruit.

Bel gratis 0800 35 777 of bezoek www.gokhulp.be
Het gratis nummer ‘SOS gokken’ is dag en nacht bereikbaar, biedt een luisterend oor en verwijst u door
naar de bevoegde hulpdiensten voor juridische, administratieve en psychologische hulp. Op de hulpsite www.gokhulp.be vindt u een informatief deel, inclusief een aantal autodiagnosetests en een
zelfhulpprogramma om de spelpraktijk te verminderen of zelfs stop te zetten.

SOS GOKKEN - 0800/35.777 - 24/24u
www.gamingcommission.be

nog meer info nodig?
Bezoek www.gamingcommission.be, of bel 02 504 00 40.

Middenstand
Middenstanders, zet uw gegevens op de gemeentelijke website
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“Ik was op zoek naar een restaurant in
onze gemeente. Tot mijn grote verbazing zijn er slechts vijf te zien op jullie
website, terwijl ik weet dat er meer zijn.
Kan hier een update gebeuren aub? Zodat ook de andere restaurants gezien
kunnen worden?“
Deze mail bereikte ons op 12 augustus
2012 via het contactformulier op www.
depinte.be. We hebben de man geantwoord dat wij voor de informatie op onze
website afhankelijk zijn van de input van
de middenstanders zelf. Want als wij
geen informatie krijgen, dan kunnen we
die ook niet communiceren aan de inwoners van De Pinte.
Gemiste inkomsten
De bovenstaande e-mail bewijst dat onze website meer dan eens wordt bezocht door mensen die op
zoek zijn naar een restaurant, een bloemist, een bepaalde winkel, een orthopedist, een tandarts …
Staat een onderneming niet op onze website, dan vergooit hij kansen op extra klanten en klandizie.
Zorg dat uw onderneming op onze website staat
Speel uw bedrijfsgegevens door aan communicatie@depinte.be. Laat ons meteen weten onder
welke rubriek u wilt staan. Bezorg uw gegevens en eventueel een logo of een illustratie, dat is altijd
mooi. Vermeld ook uw website en zorg voor een aantrekkelijk tekstje. We plaatsen dat dan meteen
op onze website.

www.depinte.be

Politie
Nieuwe openingsuren hoofdcommissariaat

Niet meer open op zon- en feestdagen
In het politiecollege werd besloten om het hoofdcommissariaat vanaf 1 oktober niet meer op zon- en
feestdagen open te houden. Dankzij het bezoekersregistratiesysteem merkte de politie immers op
dat het aantal bezoekers op deze dagen hiervoor te laag was.
Wel langer open op zaterdag
Anderzijds werden de openingsuren op zaterdag uitgebreid van 10 tot 18 uur. Voordien was dit van
14 tot 20 uur, maar ook deze uren werden aangepast aan de noden van de inwoners van de politiezone.
Het registratiesysteem voor bezoekers werkt!
Het bezoekersregistratiesysteem registreert:
wie zich aan het loket aanmeldt
op welk moment
de wachttijden
de tijd die nodig is om een bezoek af te handelen …  
De politie ontwikkelde deze computertoepassing in huis en voerden die in begin 2012. Het registratiesysteem geeft een duidelijk beeld van de piek- en dalmomenten aan het onthaal. In maart besliste
de politie bijvoorbeeld al aan de hand van de bezoekerscijfers om de wijkcommissariaten in De
Pinte, Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem op zaterdag te sluiten.

Het laatste nieuws over politie Schelde-Leie in uw postvak
Uit de bevolkingsenquête van eind vorig jaar bleek dat slechts
35 % van de inwoners vond dat ze voldoende geïnformeerd
wordt over hun lokale politie. Daarom:
zijn ze sindsdien gestart met twitter,
wordt hun website zowat dagelijks aangevuld,
 werken ze nauw samen met de gemeentediensten
om nieuws over de politie te verspreiden (via gemeentebladen, website, affichering …).
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Nu komt daar een nieuwsbrief bij
Vanaf begin oktober gaat de politie nog een stapje verder met de lancering van hun nieuwsbrief.
Tweewekelijks maakt de politie voor u een selectie van de belangrijkste nieuwsberichten: resultaten
van acties, campagnes, wegenwerken … Daarnaast krijgt u in elke editie een aantal eenvoudige
preventietips en een overzicht van de geplande snelheidscontroles.
Abonneren op onze nieuwsbrief is kinderspel
Surf naar www.scheldeleie.be/nieuwsbrief en laat daar uw e-mailadres achter. Zodra de eerstvolgende nieuwsbrief wordt gepubliceerd, ontvangt u die in uw mailbox. De eerste nieuwsbrief werd
uitgestuurd op donderdag 4 oktober.

Openingsuren eindejaar
Hoofdcommissariaat:
maandagen 24/12 en 31/12: open van 8 tot 14 uur
dinsdagen 25/12 en 1/1: gesloten
Wijkcommissariaten:
maandag 24/12, dinsdag 25/12 en woensdag 26/12: gesloten
maandag 31/12 en dinsdag 1/1: gesloten
Op de andere dagen in de feestweken gelden de gewone openingsuren:
www.scheldeleie.be/commissariaten.

Nieuws uit de raden
Gemeenteraad van 2 juli 2012
De nieuwe verkaveling in de Bommelstraat krijgt de naam Eksterhof.
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  Onderwijs: vanaf 1 september 2012 wordt voor elke basisschool een maximum aantal leerlingen vastgelegd. Het maximum voor de gemeentelijke basisschool is: 175
kleuters en 350 leerlingen. Het nieuwe inschrijvingsdecreet legt ook de regels vast.
Er zijn twee inschrijvingsperiodes: voor voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen
van personeel): 1ste schooldag van september tot de laatste schooldag van februari.
Voor alle anderen: vanaf de eerste schooldag van maart.
  De vraag om een foetusweide te voorzien op de gemeentelijke begraafplaats wordt voor
het einde van het jaar 2012 verder uitgewerkt.

www.depinte.be

Meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending
mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
Onveilige verkeerssituatie
Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of
via www.straatlampen.be.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:............................................................................................................................................
Nummer:........................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats:............................................................................................................ 39
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).

De slimste gemeente van
Vlaanderen
Preselectie
In het voorjaar van 2013 organiseert ‘VIER’ een nieuwe tv-quiz. Ze gaan daarin op
zoek naar de slimste gemeente van Vlaanderen! Elke gemeente mag een team afvaardigen voor de Vlaamse selectieronde.*
De gemeente De Pinte wil die prijs maar al te graag in de wacht slepen! Daarom organiseren we, in samenwerking met Quizconcept, een lokale preselectie in de refter
van de gemeentelijke basisschool. In deze quiz gaan we op zoek naar de slimste
man en vrouw van De Pinte.
Wanneer?

Vrijdag 9 november 2012 vanaf 20.30 uur.

Wil je De Pinte vertegenwoordigen?
Schrijf je dan in voor 5 november!
Voorwaarden
Je woont in De Pinte of Zevergem
Je bent 18 jaar of ouder
Je houdt je vrij op zaterdag 1 december*
Je kunt je in het voorjaar van 2013 vrijmaken voor de opnames**
Inschrijven

Meer info

Je schrijft je individueel in, voor 5 november, via
cultuurbeleid@depinte.be
Je vermeldt je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
www.depinte.be

* Op zaterdag 1 december organiseert Woestijnvis
de selectieronde. De beste teams gaan door naar
de tv-opnames en worden vanaf dan bijgestaan
door de burgemeester.
** De opnames vinden plaats in het voorjaar van
2013, telkens vanaf 18 uur ’s avonds. Exacte data
zijn nog niet gekend.

