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Uitslagen verkiezing Sportman, Sportvrouw ... van het jaar

Verslag Sportgala 2012 met de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Laureaat Sportverdienste en huldiging deelnemers Special Olympics | zie pag. 18

Hoe 2013 goed inzetten?

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achtercover
Gratis openbaar vervoer van De Lijn op oudejaarsnacht | zie pag. 4
 Voornemens voor het nieuwe jaar? Misschien zet de voordracht over ontwikkelingssamenwerking u aan het denken | zie pag. 26
Vuurwerk afsteken mag enkel op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur. Het oplaten van wensballonnen is niet toegestaan (reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Centralisatie diensten voor kinderen in ‘t Bommeltje

Landelijke Kinderopang Stekelbees, dienst Opvanggezinnen, Opvoedingspunt en Kind &
Gezin gecentraliseerd op Bommelstraat 33 | zie pag. 24

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
24, 25 en 26 december 2012
Geen avonddienst op 31 december 2012
1 januari 2013
Op 3 januari kunt u in het gemeentehuis terecht van 8.30 tot 11 uur (in plaats van 12 uur).
Bibliotheek
24, 25, 26 en 31 december 2012
1 en 3 januari 2013
Sluiting containerpark op donderdag 3 januari 2013
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag, op wettelijke feestdagen en ook op donderdag 3 januari 2013. | zie pag. 6

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

Infokrant
januari-februari 2013

agenda
Agenda januari - februari 2013

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 27 januari 2013 via www.UiTdatabank.be.

januari
vr.
4/1

Nieuwjaarsreceptie parochie
om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis
Parochie De Pinte en Zevergem
www.parochiedepintezevergem.be

za.
5/1

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42
Driekoningenstoet met Pintse
reuzen Jan en Trees | zie pag. 9
om 14.30 uur - Polderbos
De Kleine Kantorij
Johan Naessens: 09 282 58 23

2

Knutselnamiddag voor kinderen
vanaf 6 jaar
om 14 uur - Bondslokaal - € 3
(leden) / € 5
Gezinsbond De Pinte
Ann Vigoureux:
Vigoureux.ann@telenet.be

| zie pag. 10

om 18.30 uur - Moerkensheide gratis
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
zo.
13/1

zo. 6/1

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie | zie pag. 36
van 11 tot 13 uur - Dorp Zevergem
- gratis
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89

JV De Pinte - Oudenhove
(eerste elftal)
om 14.30 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di.
8/1

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

Tentoonstelling “HUIS - dieren”

vr.
11/1

za.
12/1

Ophaling kerstbomen

| zie pag. 10

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

Leesgroep Geloofsgesprekken
(31/1 en 7/2) van 14 tot 16 uur Pastorie De Pinte, Kerkplein 1 €4
Werkgroep Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be
Kookles: de klassiekers uit het
kookboek van KVLV
van 19 tot 21.30 uur - feestzaal
Boldershof (onder voorbehoud)
KVLV Zevergem: 09 245 03 09

vr.
25/1

om 15 uur - De Veldblomme
ART-I-CHOQUE: 0478 79 04 90
ma.
14/1

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

di.
15/1

Geloofsgesprekken met Daniel
Vanrysselberghe over kunst in
de kerk van Zevergem
om 20 uur - Kerk Zevergem  - € 4
Werkgroep Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be

vr.
18/1

Opluisteren mis
van 10 tot 10.45 uur - Home
Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor: 09 385 57 77

Wandelen
om 14 uur - OCP - gratis
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Winterweekend in Nieuwpoort
(t.e.m. 27/1) om 18 uur - lokaal
De Havik, Sportwegel 7 - ca. € 70
(2 overnachtingen in bivakhuis
+ maaltijden, eigen vervoer) inschrijven vóór 15/1, voorschot
€ 25
Eenheidscomité DE HAVIK
Wim Dotselaer: 0473 58 12 85

| zie pag. 12

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

www.depinte.be

do.
24/1

Nieuwjaarsreceptie Scouts &
Gidsen
om 11 uur - Nieuwstraat 78B
Scouts & Gidsen De Pinte Zevergem
grl@scoutsengidsendepinte.be
Nieuwjaarsdrink Eekbulk
Vanaf 11.30 uur - Eekbulk t.h.v. de
pijpekop
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

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

Toast literair ‘Eentsje mee
suiker. Het Gentse dialect’ door
Freek Neirynck, vice-prezedent
van de Gentsche Sosseteit
om 10 uur - raadzaal - € 7 / € 5
(DF-leden en houders culturele
kaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Kerstboomverbranding met
fakkeltocht

Nieuwjaarsreceptie De Havik
om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Eenheidscomité DE HAVIK
Wim Dotselaer: 0473 58 12 85

Vrouwenpraatcafé: De kunst
verlegt haar grenzen door
Angelica Overwater
om 20 uur - Begonia - € 3
Curieus DPZ: 09 282 60 98

zo.
20/1

zo.
27/1

JV De Pinte - Ardennen (eerste
elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 29/1

Start lezingenreeks over Karel
de Grote | zie pag. 10
om 14 uur - OCP - € 53 (leden) /
€ 59
Davidsfonds
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00

wo.
30/1

’Cultureel en culinair grenzeloos
genieten’: Schotland en de
whisky’s, voordracht met
degustatie door Fernand Dacquin
om 20 uur - raadzaal - € 10 / € 7
(DF-leden en houders culturele kaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Kinderzegen: samen met alle
gedoopten van het voorbije jaar
vieren we Lichtmis.
om 11 uur - Kerk De Pinte
Werkgroep doopbegeleiding
parochie De Pinte en Zevergem
www.parochiedepintezevergem.be

februari
vr.
1/2

za.
2/2

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

wo. 6/2

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42
Bezoek aan Wilgenbroek
‘Helleboruskwekerij’ met gids
om 15 uur (carpooling) - € 5
(leden) / € 7
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06,
roland.deblauwer@skynet.be
Balletjes in tomatensaus
om 17.30 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - € 10 / € 8 (kind)
Eenheidscomité DE HAVIK
Wim Dotselaer: 0473 58 12 85

do.
7/2

vr.
8/2

pag. 25

om 19.30 uur - refter
gemeenteschool - € 16
Oudervereniging GBS De Pinte:
vanderstraeten.karen@telenet.be

zo.
10/2

Allerliefdeviering
om 9.30 uur - Kerk Zevergem
Liturgische werkgroep Zevergem
www.parochiedepintezevergem.be

di.
12/2

Vastenavond - zangavond | zie

Voordracht
ontwikkelingssamenwerking

| zie pag. 26

Startvergadering KVLV met
ontbijt
van 8 tot 11 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50
KVLV Zevergem:
marianne@zevergem.org
Aperitiefgesprek
om 11 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Curieus DPZ: 09 282 75 15

Reeks ‘Zingen in volle aandacht
en boventoonzang’ | zie pag. 13
(zie art. voor andere data) om
9.30 uur- Leeuwerikstraat  1 - € 98
Cantavita: 0476 383 051

Start cursus wijnen leren
proeven | zie pag. 11
- € 62 / € 70
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

om 20 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
zo. 3/2

Bloemschikken
van 19.30 tot 22 uur - De
Veldblomme, Veldstraat 50
KVLV Zevergem: 09 220 84 51

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

6de Kaas- en Wijnavond | zie

za. 2/2

’Cultureel en culinair
grenzeloos genieten’: Portugal
en de porto’s, voordracht met
degustatie door Márcia - Vila
Nova, gespecialiseerd invoerder
Portugese porto
om 20 uur - raadzaal - € 10 / € 7
(DF-leden en houders culturele
kaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

wo.
13/2

vr.
15/2

Eerste 2 lessen ‘stoomcursus
biologisch tuinieren’ door
Herman Dewaele
(en 1/3) om 20 uur - De
Veldblomme, Veldstraat 50 - € 16
(leden) / € 41 (lidmaatschap Velt
inbegrepen), overschrijving op BE
93 0010 5822 8267  
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06,
roland.deblauwer@skynet.be
zo.
17/2

JV De Pinte - Meerbeke (eerste
elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di.
19/2

Start cursus Italiaans voor
beginners

’Cultureel en culinair
grenzeloos genieten’: De
champagnestreek en zijn drank,
voordracht met degustatie
door Jean Marie De Baene,
sommelier en wijnlesgever
om 20 uur - raadzaal - € 10 / € 7
(DF-leden en houders culturele
kaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

| zie pag. 11

om 19.30 uur - Bondslokaal - € 25
/ € 30
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
wo.
20/2

Geloofsgesprekken: ‘(Atrium)
over glasramen, de kunst van
licht en donker’ met Mieke
Verwaetermeulen
om 20 uur - Kerk Zevergem - € 4
Werkgroep Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be

vr.
22/2

Wandelen
om 14 uur - OCP - gratis
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
JV De Pinte - Lebeke-Aalst (2de
3
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

pag. 9

van 20 tot 23 uur - Vrije
basisschool Zevergem, Dorp 32 € 5 (zangboekje inbegrepen)
Parochiaal zangkoor Suverlike
i.s.m. KVLV en oudercomité Vrije
basisschool Zevergem
daniel.vanrysselberghe@pandora.be

Opluisteren mis
van 10 tot 10.45 uur - Home
Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor: 09 385 57 77

za.
23/2

Mosselfeest (of kip of
vegetarische spaghetti)
van 19 tot 21 uur - gemeentelijke
basisschool, Polderbos 1 - € 16 /
€ 8 (t.e.m. 12 jaar)
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle 0476 28 55 07

zo.
24/2

Pioniersfuif met bodega
van 21 tot 4.45 uur - OCP,
Polderbos 20 - € 4 (voorverkoop)
Scouts & Gidsen DP-Z
www.pioniersfuif.be
Winterse wandeling | zie pag. 12
Kerkplein - € 1,5 (leden) / € 2
Pasar De Pinte-Zevergem
pasar.depinte@hotmail.com

Leven & Wonen
Sneeuw- en ijzelbestrijding 2012-2013
De bestrijding van sneeuw en ijzel
in de gemeente De Pinte gebeurt
met strooizout, door onze technische
diensten verspreid volgens een bepaald schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer,
scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten
Dit betekent dat volgende straten
deels of volledig worden gestrooid:
Baron de Gieylaan, Bommelstraat,
Breughellaan, Den Beer,
Deurlestraat, Florastraat,
Groenstraat, Grote Steenweg,
Heirweg, Kasteellaan, Keistraat,
Klossestraat, Koning Albertlaan,
’t Kruisken, Langevelddreef,
Leeuwerikstraat, Nazarethstraat,
Nieuwstraat, Pintestraat, Polderbos, Polderdreef, Pont Noord, Stationsstraat, Veldstraat,
Vredestraat en Zevergem Dorp.
Het principe is dat andere straten niet worden gestrooid, omdat dit ook geen zin heeft bij gebrek
aan voldoende verkeer om het zout met sneeuw/ijs te laten versmelten. Omdat dit ook het geval is
op fietspaden worden deze, bij sneeuwval, machinaal vrijgemaakt met een veegwagen. Fietspaden
ijsvrij maken is in deze omstandigheden echter niet mogelijk.
Er wordt geen zout meegegeven aan inwoners.
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Sneeuwvrij maken van voetpaden
Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn inwoners verplicht om de voet- en fietspaden voor hun huizen
vrij te maken. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
Ga de sneeuw te lijf met borstel en sneeuwschep. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij?
Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout (enkel op plaatsen waarover gelopen
of gereden wordt).

Oudejaarsnacht: gratis feestbussen
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de
feestbussen en -trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reist
u zelfs gratis mee dankzij het provinciebestuur.
De Pinte wordt bediend door de volgende feestbussen:
De Pinte: F2 Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation De Pinte - Eke - Nazareth
Zevergem: F5 Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem Eke Landuit
Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht met welke
grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vindt u terug
in de online folder op www.delijn.be/oudejaar.
Gratis folders in het gemeentehuis.

www.depinte.be

IS
GRATOER
VEdRaVnkzij

Beste wensen voor 2013

Onze chauffeurs
brengen je veilig thuis
op oudejaar!
Info www.delijn.be/oudejaar

Goed geregeld = geld gespaard
VMM lanceert handige website met rechten,
plichten en tips rond water
Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw algemeen
waterverkoopreglement. Een nuttig document
dat alle rechten en plichten van gebruikers en
watermaatschappijen op een rijtje zet. Maar het
is niet voor iedereen eenvoudig te lezen of te begrijpen. Daarom bundelde de VMM (de Vlaamse
Milieumaatschappij) de belangrijkste rechten en
plichten rond kraantjeswater in eenvoudige taal
op een website www.vmm.be/waterloket en in
een brochure. Heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met veel praktische tips en weetjes.
Het opzet van zowel website als brochure gaat
uit van vragen over water(gebruik). We vatten
alvast een aantal van die vragen en antwoorden
samen.
Wat kost water eigenlijk?
Op je waterfactuur rekent de watermaatschappij
je het abonnementsgeld en een bedrag voor je
waterverbruik aan.
Het tarief voor je waterverbruik per kubieke
meter bestaat uit drie delen:
de levering van het water;
het vervoer van het afvalwater via de riolering;
de zuivering van het afvalwater.
In Vlaanderen betaal je ongeveer 3,7 euro voor 1 kubieke meter (m3) of 1 000 liter water.
Voor de prijs van 1 liter flessenwater, koop je 300 liter kraantjeswater!
Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen voor het vervoeren en zuiveren van het afvalwater. Zo kunnen bejaarden, leefloners en mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden
een vrijstelling krijgen. Deze mensen nemen best contact op met hun OCMW of watermaatschappij.
Op www.vmm.be/waterloket staan heel wat handige tips om water te besparen. Goed voor het milieu
én voor de portemonnee.

Bent u geboren in 1938?
Oproep comité Halfeeuwelingen

Op zaterdag 25 mei 2013 viert het Halfeeuwelingencomité zijn 25-jarig bestaan en de 75ste verjaardag van de halfeeuwelingen van het geboortejaar 1938.
Om dit feest te kunnen organiseren wensen zij alle inwoners van De Pinte - Zevergem te bereiken
die in 1988 Abraham of Sara hebben gezien.
Op dit ogenblik beschikken zij alleen over adresgegevens van de personen die de laatste jaren aan
de culturele activiteiten hebben deelgenomen.
Via deze oproep wil het comité zijn adressenbestand optimaliseren zodanig dat ze alle
75-jarigen van De Pinte - Zevergem persoonlijk kunnen uitnodigen voor een gezellige samenkomst op
25 mei 2013 vanaf 13 uur.
Overzicht activiteiten:
boottocht
receptie gemeentehuis
feestmaaltijd
Interesse? Laat iets weten aan het Halfeeuwelingencomité via:
brief: Comité Halfeeuwelingen 1938, p/a Memlinglaan 14, 9840 De Pinte
e-mail: etienne.baetsleer@telenet.be met als onderwerp ‘Halfeeuwelingen 1938’
of door een belletje naar Andrea Leys (voorzitter), tel. 09 245 46 76 of 0473 44 01 25
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Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender

Ophaalkalender

Milieukalender

2013 De Pinte

De ophaalkalender 2013 verschijnt zoals vorig jaar als onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine.
Houd daarom gedurende de laatste dagen van december
uw brievenbus goed in de gaten.

Mocht u bij vergissing geen IVMMagazine ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de milieudienst.

Dit
IVMMagazine
bevat uw
ophaalkalender
2013!
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Bewaar het IVMMagazine van december dus het hele jaar
2013 zorgvuldig!

INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER
DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE
NR. 4/2012
DECEMBER 2012

V.u. IVMMagazine: Arsène Martens, voorzitter I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo
Lay-out kalender: Artoos - www.artoos.be / Graﬁsche vormgeving magazine: Nelson Inspires/www.de Zetterij.be (Eeklo)
Gedrukt door Drukkerij Artoos / Contacteer de I.V.M. op 09 377 82 11 of via ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be

De kalender wordt uitgegeven in brochurevorm en zal
onder meer een heuse kalender van twaalf pagina’s bevatten met op elke pagina de kalendergegevens van een
maand gekoppeld aan de juiste ophaalrondes. Naast de
informatie over de verschillende afvalfracties, bevat de kalender bijkomende informatie over het correct aanbieden
van de afvalfracties.

ivmmagazine
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EEN UITGAVE
UITGAV VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

VERSCHIJNT
VERSCHIJ
NT IN AALTER,
AALTER ASSENEDE,
ASSENEDE DEINZE,
DEINZE DE PINTE,
PINTE EEKLO,
EEKLO EVERGEM,
EVERGEM GAVERE
GAVERE, KAPRIJKE
KAPRIJKE, KN
KNESSELARE,
N ESSELARE
LOVENDEG
LOVENDEGEM, MALDEGEM, MERELBEKE, NAZARETH, NEVELE, SINT-LAUREINS, SINT-MARTENS-LATEM,
WAARSCH
WAARSCHOOT, ZOMERGEM EN ZULTE

ivm_ophaalmagazine covervarianten.indd 3

07-11-2012 14:30:19

Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag, op wettelijke feestdagen en ook op donderdag
3 januari 2013.
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 (13,5 euro *), compostbak (27 euro*) of wormenbak
(10 euro*)? Bestellen kan bij
de milieudienst (tel. 09 280 80
24,
milieudienst@depinte.be).
De compostvaten, -bakken en
wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.
* levering aan huis inbegrepen, een
beluchtingsstok kost 2 euro
Demonstraties composteren op
de demoplaats aan het containerpark:
op zaterdag 23 maart en zaterdag
15 juni van 14 tot 17 uur

www.depinte.be

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare goederen ook brengen
naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot
17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan
korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info op www.uwkringwinkel.be.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2013 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Meer info? Neem contact op met de milieudienst tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Cultuur & Vrije tijd
Kunstwerk op de strooiweide van De Pinte
Op 30 oktober 2012 werd aan de strooiweide van het
kerkhof in De Pinte het beeld ’In het licht’ onthuld.
Het beeld is van de hand van kunstenaar Gerard
Thienpont en symboliseert de overgang van het
aardse leven naar het eeuwige leven in de kosmos.
Kunst in de publieke ruimte
Jaarlijks wordt door het gemeentebestuur van De
Pinte een budget vrijgehouden om te investeren in
kunst in de publieke ruimte. Na de vogels van kunstenaar Belaen in Zevergem werd er dit jaar opnieuw
voldoende geld vrijgemaakt voor een nieuw project.
Een werkgroep uit de cultuurraad, aangevuld met geïnteresseerde burgers startte daarom in 2011 met de
zoektocht naar een funerair beeld: een beeld dat een
uiting is van het sterven, rouwen …
In het licht
Het werk is een abstracte uitbeelding van de eenheid 7
tussen mens, aarde en kosmos. De mens staat centraal in de verticale sculptuur. De menselijke figuren
staan geworteld in het aardse leven (wereldbol), met
opgeheven armen en hoofd, reikend naar het licht.
Hun handen raken elkaar en zijn op een punt gekomen om de overledene los te laten. Het kunstwerk
symboliseert de overgang van het aardse leven naar
het eeuwige leven in de kosmos. De handen van de figuren zijn verbonden, als zoeken ze steun en
troost bij elkaar.
Het kunstwerk kan dus enerzijds symbool staan voor het kunnen los laten van de overledene naar
het eeuwig licht en anderzijds voor de troost die mensen bij elkaar vinden in hun verdriet hier op
aarde.
De verticale, driedimensionale en vrijstaande sculptuur is langs alle kanten volledig afgewerkt, zodat
de bezoeker langs alle zijden het beeld kan bekijken en in zich opnemen.
Het kunstwerk heeft een louterend effect, door de herkenbare symboliek die ervan uitgaat en de
aaibare vormgeving. Het ademt kalmte, sereniteit en rust uit. Mensen kunnen op deze plek in alle
rust verpozen en tot bezinning komen.
“Ik hoop dat er veel mensen innerlijke rust en steun mogen vinden bij het beeld en het bijhorende
gedicht”, aldus de kunstenaar.
Meer foto’s?
De foto’s van de onthulling en de totstandkoming kan je vinden op: www.depinte.be/inhetlicht.aspx

Toneel voor scholen
Het gemeentebestuur richt in januari opnieuw een aantal toneelvoorstellingen in voor de kinderen van de Pintse scholen. Wat in
2011 voorzichtig begon met twee voorstellingen is ondertussen uitgegroeid tot een programmatie van vijf stukken.
Dit jaar werd gekozen voor:
Wolf, Hond en Kat (eerste en tweede leerjaar) op 9 januari
Uitgeroepen tot beste kindervoorstelling op het ‘Spekkenfestival’.
Raad eens hoeveel ik van je hou (tweede en derde kleuterklas) op 15 januari
Gebaseerd op de bestsellers van SAM MCBRATNEY.
Wasdief (eerste kleuterklas) op 18 januari
Dit muzikale, niet gesproken verhaal zit boordevol humor, fantasie en slapstick voor de allerkleinsten.
2019 (vierde, vijfde en zesde leerjaar) op 25 januari
Wat staat er ons te wachten als we er niet in slagen de opwarming van de aarde te stoppen?
Samen ben je nooit alleen (derde leerjaar) op 4 februari
Een gespeelde vertelling over pesten en eenzaamheid, maar
vooral over vriendschap.

Kunstenaar van de maand
Sinds een aantal jaren wordt aan een lokale kunstenaar de mogelijkheid geboden om zijn of haar werk een maand lang tentoon te
stellen in de inkomhal van het gemeentehuis.
Intussen passeerden meer dan 35 kunstenaars de revue. Om het
overzicht te bewaren en als herinnering aan al dat moois besloten
we een nieuwe pagina te maken op onze website. Surf naar www.
depinte.be/kvdm.aspx om al onze plaatselijke talenten te (her)ontdekken. Ook de kunstenaars van januari en februari werden al aan
dit lijstje toegevoegd. In januari kan je in de inkomhal van het gemeentehuis het werk bekijken van Nicole Pieters.

Preselectie ‘De Slimste Gemeente’
Op 9 november 2012 hielden we onze plaatselijke
preselectie voor de tv-quiz ‘De Slimste Gemeente
van Vlaanderen’. Meer dan 40 kandidaten schreven zich in met als enige doel: de Pintse kleuren te
verdedigen op tv.
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Na een eerste selectie hielden we vier mannen en
vier vrouwen over die in een aangename quiz uitmaakten wie De Pinte mocht afvaardigen.
Om zo dicht mogelijk bij het tv-concept van een quiz
aan te leunen, riepen we de hulp in van een professionele quizorganisator. Quizconcept (www.quizconcept.be) ontwierp een quiz op maat en zorgde
voor een spannende tweede ronde en finale. De quizorganisator zorgde voor spanning door onder
meer te werken met drukknoppen en tijdslimieten.
Na een leuke avond werden Maarten Herremans en Michéle Dedycker onze plaatselijke winnaars.
Zij streden op 1 december in Brussel voor een plaatsje bij de beste 80 gemeenten en zullen deelnemen aan de tv opnames. We duimen alvast voor hen.

Word lid van de Cultuurraad
Op 26 februari wordt de cultuurraad opnieuw samengesteld. De
cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en
kwalitatief cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de
gemeente. Ze doet dit ondermeer door:
 Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief
adviezen uitbrengen over het cultuurbeleidsplan en alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.
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 Steun te verlenen aan en samenwerken met de cultuurbeleidscoördinator die de activiteiten in
deze sector coördineert, overleg en samenwerking tot stand brengt tussen organisaties, verenigingen, diensten en instellingen die actief zijn in de culturele sector. Dit in de ruimste betekenis
van het woord cultuur.
Aan alle lokale socioculturele verenigingen werd gevraagd om een afgevaardigde aan te duiden die
kan zetelen in de Algemene Vergaderingen. Er is echter ook plaats voor individuele inwoners van
De Pinte en Zevergem. Wie niet bij een vereniging aangesloten is, kan zich kandidaat stellen om
als deskundige opgenomen te worden in de cultuurraad. Meer informatie daaromtrent kan je krijgen
bij de cultuurbeleidscoördinator, Degenhard De Smet, cultuurbeleid@depinte.be, tel. 09 280 98 50.
Overzicht cultuurraad 2012
Cultuurraad De Pinte kan terugblikken op een mooi 2012, met onder andere de succesvolle editie
van de 11-juliviering (Soetkin Collier) en het Festival van Vlaanderen (I Solisti del Vento).
Dankzij allerlei adviezen drukte de cultuurraad ook zijn stempel op het lokale cultuur- en erfgoedbeleid:
Advies 1:
Erfgoed in nood
Advies 2:
Bouw- en sloopaanvragen
Advies 3:
Huishoudelijk reglement erfgoedraad De Pinte
Advies 4:
Actieplan en werkingsverslag Cultuur
Advies 5:
Aankoop funerair beeld strooiweide kerkhof De Pinte
Straatbenaming: Eksterhof
Advies 6:
Advies 7:
Boomzaagkunstwerken in Park Viteux
Cultuurprijs 2012 - Harmonieorkest De Pinte
Advies 8:
Advies 9:
Verzelfstandiging gemeentelijke vzw’s
Advies 10:
Toekenning projectsubsidies aan Fotoclub De Spiegel
Advies 11:
Werkingssubsidies 2011
Advies 12:
Bouwaanvraag Dorp Zevergem
Wijziging reglement projectsubsidies
Advies 13:
Advies 14:
Benamingen voor 50 trage wegen in De Pinte en Zevergem
Inrichten foetusweides in De Pinte en Zevergem
Advies 15:
Projectsubsidies 2013
Advies 16:

Vastenavond - zangavond
Op vastenavond, dinsdag 12 februari 2013, kan er opnieuw een hele avond meegezongen worden met volkse en andere bekende liedjes en traditionals onder leiding van koorleider Daniël
Vanrysselberghe en organist Piet Bogaert van het parochiaal zangkoor Suverlike.
Het oudercomité van de Vrije Basisschool houdt de bar open en het KVLV zorgt voor pannenkoeken.
Voor 5 euro krijgt u een tekstboekje en een hele avond zangplezier. De avond start om 20 uur. Betalen kan aan de inkom (Vrije Basisschool Zevergem).
Info: daniel.vanrysselberghe@pandora.be

Driekoningenstoet op 5 januari 2013
Op zaterdag 5 januari 2013 organiseert
De Kleine Kantorij, in samenwerking met verschillende andere Pintse
verenigingen en burgers, een Driekoningenstoet.
Jaren geleden was het gebruikelijk dat
vooral kinderen maar ook volwassenen tussen kerstdag en 6 januari van
deur tot deur liepen om liedjes te zingen, verkleed als de drie koningen uit
het kerstverhaal. Daarvoor kregen de
kindjes een snoep of een centje. Als
het ‘grote mensen’ waren kregen die
natuurlijk ‘nen dreupel’.
Bedoeling is om het stilaan in onbruik geraakte ‘sterzingen’ nieuw leven in te blazen. Sterzingen zogenoemd omdat een van de koningen een draaiende ster op een stok meedraagt - is folklore en
erfgoed die we niet verloren willen laten gaan.
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Tijdens de stoet wordt geld ingezameld ten voordele van een sociaal project in Home Thaleia. De bewoners van Home Thaleia lopen trouwens ook mee in de stoet. En natuurlijk stappen Jan en Trees,
onze Pintse reuzen, ook mee!
Parcours
De stoet start om 14.30 uur aan de Gemeentelijke Basisschool en gaat via Polderbos, Bommelstraat, Pintestraat, Baron De Gieylaan, Kasteellaan, kasteel Scheldevelde (halfweg rond 15.25 uur),
Borluutlaan, Begonialaan, Julien Antierenslaan, Baron De Gieylaan, Pintestraat, Domein Begonia en
Polderbos waar de stoet wordt ontbonden rond 16.50 uur.

Art@De Pinte
Op woensdag 9 januari 2013 starten de leden van Art@
De Pinte met een GROOT individueel WERK, ter
voorbereiding van de WAK (Week van de Amateurkunsten). Er zal gewerkt worden op een doek van 80
op 80 cm met als medium acryl- of olieverf. Het onderwerp is ‘Naturel’.
Niet-leden die interesse hebben om zich aan te sluiten, kunnen dit alsnog doen. Wie zich engageert
tot en met 30 juni 2012 betaalt 60 euro lidgeld voor alle lessen van 9 januari tot en met 26 juni 2013,
verzekering inbegrepen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via irene.demeurechy@skynet.be (voorzitter),
karina.alisch@skynet.be, 0473 93 48 33 of (secretaris).

Karel de Grote, een keizer tussen twee werelden
Historische ontwikkelingen in het rijk van Karel de Grote
Persoonlijke aspecten van het leven van de keizer
Het onderscheid tussen feit en fictie
Een lezingenreeks door Prof. dr. Raoul Bauer
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Iedereen kent Karel de Grote: de koning der Franken die in de 8ste eeuw over Europa heerste. Het is
dan ook gemeengoed geworden om hem te zien als de vader van Europa. Maar is dat beeld correct?
De betekenis van zijn bewind, dat de overgang vormt tussen de antieke tijd en de middeleeuwen, is
alleszins veel complexer dan we denken.
Raoul Bauer gaat samen met u op zoek naar de feiten en de fabels over Karel de Grote. Hij gaat
zowel in op persoonlijke aspecten van het leven van de keizer als op de historische ontwikkelingen
in zijn keizerrijk. Ook de Karolingische renaissance komt in woord en beeld aan bod. Een uiterst
interessante zoektocht naar de waarheid achter een mythische figuur.
Prof. Raoul Bauer, historicus en doctor in de letteren, is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement architectuur, Sint-Lucas Brussel-Gent. Hij is
erkend navorser van de KU Leuven.
Plaats:
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data:
dinsdagnamiddag 29 januari, 5, 19 en 26 februari van 14 tot 16.30 uur
Prijs:
€ 59, € 53 (DF-leden), koffie en syllabus inbegrepen
Inschrijven 	door storting van het vereiste bedrag op rekening
BE51 7350 2299 6462 (BIC-code KREDBEBB) van Universiteit Vrije Tijd
Davidsfonds met vermelding van de code PI-13A-KG
Inlichtingen 	bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00 en
Katleen Vandermeersch, Willemsdorp 1, tel. 09 282 96 69
Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be.

13de kerstboomverbranding Gezinsbond De Pinte
Op zaterdag 12 januari 2013 organiseert Gezinsbond De Pinte de traditionele kerstboomverbranding
op de terreinen van Moerkensheide, voorafgegaan door een fakkeltocht, die om 18 uur start aan het
Bondslokaal, Sportwegel.
Bij deze gelegenheid zijn ter plaatse allerlei hapjes en drankjes te krijgen in een verwarmde tent.
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Bovendien komt de Gezinsbond op zaterdag 12 januari
vanaf 9 uur uw oude kerstboom ophalen, indien u vóór
10 januari een seintje geeft aan een van de hierna vermelde contactpersonen.
Voor deze dienst vraagt de Gezinsbond 1 euro (rekening BE21 7370 1254 7803), waarvoor je zelfs een
gratis glühwein krijgt tijdens de kerstboomverbranding.
Afspraak op zaterdag 12 januari 2013 vanaf 18.30 uur
op de terreinen van Moerkensheide (of vanaf 18 uur aan
het Bondslokaal) voor de dertiende kerstboomverbranding van de Gezinsbond.
Een leuke, gezellige en keitoffe avond, die je niet mag missen!
Frans Naessens
Piet Dhaenens

Florastraat 3
H. Verriestlaan 43

09 282 58 37
09 282 76 17

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

Wijnen (leren) proeven
door Gezinsbond De Pinte

Onder de deskundige leiding van Meester-Vinoloog Georges De Smaele, houder
van het diploma van ‘Advanced certificate in Wines and Spirits’ (London), bespreekt
Gezinsbond De Pinte gedurende vier avonden volgende thema’s:
Bordeaux-wijnen, specifiek Médoc en Graves
Bordeaux, specifiek Libournais, waar de Merlot heerst
De Fermentatie van wijn: degustatie van wijnen van dezelfde most maar telkens met een andere
gistcultuur
Door te kijken, te ruiken en vooral te proeven leert u de verscheidenheid van de verschillende soorten wijnen kennen en waarderen. Zowel de ‘oude’ wijnproevers als ’beginners’ zijn van harte welkom
op:
vrijdag 8 februari 2013
vrijdag 22 februari 2013
vrijdag 8 maart 2013
vrijdag 15 maart 2013
telkens om 20 uur, in het Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte.
Inschrijven (na een voorafgaandelijk seintje, frans.naessens@skynet.be) - maximum 26 deelnemers! – door cash te betalen of door
overschrijven op rekeningnummer BE21 7370 1254 7803 van Frans
Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37 met vermelding
van: je naam, ‘wijncursus GEZINSBOND’ en aantal personen.
Prijs: € 62 (leden) / € 70, de inschrijving is geldig vanaf de betalingsdatum!
Mee te brengen: minstens zes wijn(proef)glazen
Wij schaffen zelf onze wijnen anoniem aan. Er is dus geen sprake van enige aankoopverplichting of
andere verplichtingen!
Wij voorzien ook spuugkommen ... hoewel ze zelden gebruikt worden …!

nieuwe lessenreeks Italiaans voor Beginners
door Gezinsbond De Pinte

Italië is zonder twijfel de bakermat van onze cultuur. Firenze, Venetië, Pisa, Siena,
Rome, Napels, Milaan, allemaal plaatsen die onder oogpunt kunst en cultuur tot de
verbeelding van de toerist spreken. Ook de natuur heeft er heel wat te bieden: kust,
bergen, vulkanen, wijnstreken. Kortom alles wat een toerist op zijn verlanglijstje
staan heeft, is er te vinden.
Alleen is er het probleem ‘hoe zeg ik dat nu in het Italiaans’, dat ons misschien weerhoudt om dit
paradijselijke land te ontdekken.
Via deze lessen wil Gezinsbond De Pinte geïnteresseerden helpen om iets meer te weten te komen
over de onuitputtelijke mogelijkheden die Italië te bieden heeft. En vooral om bij de volgende vakantie in Italië minder lang te moeten nadenken over “hoe zeg je dat nu in het Italiaans”.
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De lessen zullen vooral praktijkgericht zijn om je zo snel mogelijk vertrouwd te maken met dagdagelijkse uitdrukkingen en terminologie in verband met reizen, hotel, restaurant, winkelen, musea ...
Kandidaten, die echt weinig of helemaal geen noties van Italiaans hebben, zullen ongetwijfeld aan
hun trekken komen tijdens deze cyclus van acht lessen, die start op dinsdagavond vanaf 19 februari
van 19.30 tot 21.15 uur in het Bondslokaal, Sportwegel.
Data van de lessen:
Lesgeefster:
Prijs:
Inschrijven en betalen

19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 16/4 en 23/4
Martine Deckmyn
€ 25 (leden) /€ 30
(rekening BE21 7370 1254 7803) vóór 13 februari bij Frans Naessens,
Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

Een gouden raad: een woordje Italiaans kan geen kwaad!

ART-I-CHOQUE stelt voor ...
Tentoonstelling “HUIS - dieren”

Ik zag een pinguïn met een schoorsteentje op zijn kop,
zes raampjes en een deurtje in z’n buik.
Wat zeg je?
Je gelooft het niet?
Nu ja, het kan ook wel een huisje geweest zijn.
Een huisje met pinguïnvleugels
en een kromme bek
uit het zolderraam.
ART-I-CHOQUE stelt voor ...
Tentoonstelling
“HUIS - dieren”
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op zondag 13 januari om 15 uur
De Veldblomme, Zevergem
Allen welkom!
Start nieuwe cyclus op woensdag
9 januari om 15 uur in De Veldblomme
Meer weten: annart@hotmail.be of 0478 79 04 90

Winterse wandeling op zondag 24 februari 2013
Pasar De Pinte

We halen een frisse neus tijdens een winterwandeling vanuit De Pinte, langs rustige landelijke wegen richting Hooglatem. Nadien kan je genieten van een drankje.
Start: 			
Afstand:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Info:
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Kerkplein De Pinte om 14 uur
Ongeveer 7 tot 8 km
€ 1,5 (leden), € 2 (niet-leden), een drankje en verzekering inbegrepen
Stevige wandelschoenen
Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, ericdedapper@skynet.be

Zingen in volle aandacht en boventoonzang
Zingen in volle aandacht: boventonen, klinkerliederen, wereldliederen ...
Boventonen zingen brengt je een stapje dichter bij het subtiele. Het is een verkennen van de eigenheid van een klank en zijn boventoon. De fijne trilling is deugddoend, ze laat energie stromen, zowel
bij de zanger als bij de luisteraar. Boventonen zingen is mediteren op een actief luisterende manier.
Het brengt vreugde en maakt fijne humor wakker.
Wereldliederen zingen laat de verbondenheid tussen de zangers groeien. Het wekt solidariteit en is
zoveel sterker dan woorden.
Iedereen is welkom. Er is zeker geen zangervaring vereist!
Meer weten? 		
Kijk op www.cantavita.be.
Wanneer? 		Vrijdagochtend 9.30 tot 11.30 uur op 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 19
april, 3 en 17 mei 2013
Waar:
‘Ademruimte’, Leeuwerikstraat 1, 9840 De Pinte
Inschrijven:
0476 38 30 51, katelijnvanhoutte@cantavita.be
Bijdrage:
€ 98 voor een reeks van zeven lessen
Meebrengen:
Losse kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje, matje

Radioamateurs verhuizen
Amateurradioclub De Pinte heeft met de medewerking van de gemeente een nieuwe
thuishaven gevonden: het vroegere boogschutterslokaal aan de Sportwegel. Daardoor komt er
een einde aan de onveilig geworden toestand in
de lokalen boven De Veldblomme in Zevergem.
Het lokaal aan de Sportwegel zal – na lichte
restauratiewerken – begin 2013 in gebruik
genomen worden. Belangstellenden kunnen
altijd contact opnemen met Luc Smet
(Smetluc@skynet.be).

Pintenaars schrijven …

in het 41e jaarboek van Heemkring Scheldeveld
Herbergen te Nazareth: Het Dorp (Albert Le Clercq en Johan Van Twembeke)
In deze bijdrage behandelen de auteurs de beknopte geschiedenis van de achttien herbergen die
er ooit op het Dorp van Nazareth geweest zijn. Naast een kaartsituering worden de opeenvolgende 13
uitbaters en eigenaars opgespoord, geïllustreerd met foto’s van cafés en cafébazen.
Wegbegeleidende hoge bomenrijen. Een bijdrage tot het kleinschalig landschappelijk
erfgoed in het werkgebied van de Heemkring
Scheldeveld (Walter Vlassenbroeck)
De auteur begint het artikel met een aantal
begripsomschrijvingen in verband met het landelijk landschappelijk erfgoed. Enkel de Kleine
Landschapselementen en meer specifiek de
wegbegeleidende bomenrijen komen aan bod.
Deze bomenrijen zijn dominant structurerende
elementen in een kouterlandschap. Een zeer
goed voorbeeld is de Kortrijksesteenweg zoals
hij in de 18e eeuw werd aangelegd en waarvan
nu nog een stukje overblijft. De auteur bestudeert
de aanwezigheid van dergelijke bomenrijen en
vat zijn bevindingen samen in een vergelijkend
overzicht van alle gemeenten behorend tot het
werkgebied van de Heemkring Scheldeveld.
Daarna bespreekt hij elke gemeente apart en illustreert zijn visie met situatiekaarten en foto’s.
Ten slotte verwijst hij naar de zorgplicht die de
behandelde gemeenten hebben.

Oorlogsherinneringen van Hugo Van Den Abeele (deel 3) (Johan Van Twembeke)
In dit deel komt 1944 aan de beurt. Ook nu weer vertelt Hugo Van Den Abeele de kleine details uit
het dagelijkse leven tijdens de oorlog te Sint-Martens-Latem met bijzondere aandacht voor voedselprijzen, voor problemen om eten te kopen ... Meer dan vorige jaren komt het probleem van de
verwarming aan bod. Hij heeft oog voor het verloop van de oorlog als hij schrijft: “De Duitse pap
begint te kabbelen”. Bij de bevrijding blijft hij kritisch bij de acties van de Witte Brigade.
Crimineel Nazareth en De Pinte? (Johan Van Twembeke)
Aan de hand van een boek met processen-verbaal van de veldwachter van de eerste helft van de
negentiende eeuw, werden alle delicten gegroepeerd volgens aard. De Pinte maakte toen nog deel
uit van Nazareth, zodat de gebeurtenissen zich zowel in Nazareth als De Pinte voordeden. Grafische
overzichten geven een realistisch beeld over het dagelijkse leven van de kleine man in een Vlaamse
plattelandsgemeente. De directe taal van de pv’s geven voldoende plastische details om het geheel
zeer leesbaar te maken.

Bibliotheek
CinéBib
Van midden december tot midden maart
worden opnieuw twintig nieuwe CinéBibdvd’s aangeboden. Deze keer is het
thema ‘animatie’ waarbij ook volwassenen de wondere wereld van de tekenfilm
kunnen ontdekken zoals onder andere
‘Persepolis’, ‘Princess’, Ghost in the Shell’
…
Natuurlijk zijn er ook animatiefilms die
voor alle leeftijden geschikt zijn zoals onder andere ‘Howl’s Moving Castle’, ‘The
Iron Giant’, ‘Coraline’, ‘Fantastic Mister
Fox’ …
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Makkelijk lezen
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De boeken voor kinderen bij wie het lezen niet zo vlot verloopt, staan vanaf nu in
een apart rek opgesteld, het zijn onder meer boekjes uit de reeksen ‘Zoeklicht’,
‘Zoeklicht informatief’ en ‘Ik ben niet bom’. Deze boeken zijn herkenbaar aan het
oranje etiket dat boven het rugetiket is gekleefd.
Ook de Daisyboeken voor kinderen met dyslexie staan hierbij.

Nieuwe lenerskaarten
Het heeft eventjes geduurd maar de nieuwe lenerskaarten zijn eindelijk aangekomen! Leners die
zich inschreven, maar nog geen kaart kregen, kunnen deze nu komen ophalen in de bib.

Gedichtendag: donderdag 31 januari 2013
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Dit
jaar wordt hier een hele poëzieweek aan gekoppeld.
Het thema is ‘muziek’. Het Poëziegeschenk, de opvolger van de
Gedichtendagbundel, is van de hand van Anna Enquist en kreeg
als titel ‘Een kooi van klank’.
De Gedichtendagbundel is de speciale bundel die traditioneel ter
gelegenheid van Gedichtendag verscheen.
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De bib vertelt

Enkele activiteiten van de voorbije maanden in de kijker

Lezing Antarctica

Samen met het Davidsfonds
organiseerde de bibliotheek
van De Pinte een lezing
over Antarctica door Johan
Lambrechts en Hilde Vander
Linden. Na een interessante
uiteenzetting aangevuld met
talrijke anekdotes en mooie
audiovisuele effecten, werd
ook praktische info gegeven over het reizen naar
Antarctica.
Het boek ‘Antarctica: het verhaal van de Belgen op de pool’ kan ook in de bib uitgeleend worden.

Malus

In oktober vond de theatervoorstelling ‘Malus’ plaats in
het OCP. Deze voorstelling
naar het gelijknamige boek
van Marc De Bel, werd bijgewoond door de leerlingen van
alle derde en vierde leerjaren
uit De Pinte en Zevergem.
Ook de workshops vielen in de
smaak. De kinderen maakten
in ‘Knutselfun’ zelf een appel
van papier-maché en leerden
in ‘Samen sterk’ aan de hand
van allerlei leuke spelletjes
de voordelen van het samenwerken en om de handen in
elkaar te slaan om oplossingen te vinden.

Bo

Geert De Kockere kwam op
bezoek. Via een verteltheater kwam hij zijn nieuwe
prentenboekenreeks
rond
het varkentje Bo voorstellen
aan de oudste kleuters. Samen met de illustrator Tineke
Van Hemeldonck en de pop
Bo maakten de kinderen een
reusachtige tekening die ze
dan mochten meenemen naar
de klas.
Als aandenken kreeg iedereen een sleutelhanger van Bo mee!
De boekjes van Bo zijn ook in de bib te krijgen.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag 		
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag 		
zaterdag 		

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

De bib is gesloten op:
24, 25, 26 en 31 december 2012
1 en 3 januari 2013
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Sport
Sportkampen
Krokus- en paasvakantie
Kamp krokusvakantie: van maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 februari 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 15 januari
Kamp paasvakantie: van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 april 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 12 maart
Zomer 2013
Kamp 1: Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 7 mei
Kamp 2: Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2013 (geen kamp op 11 juli)
 Inschrijven kan op woensdag 8 mei
Kamp 3: Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 22 augustus 2013
 Inschrijven kan op dinsdag 14 mei
Kamp 4: Van maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2013
 Inschrijven kan op woensdag 15 mei
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kunt u vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden via
sportpromotie@depinte.be of zie www.depinte.be.
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Sportacademie
Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie.
Kinderen van peuter (2,5 jaar) tot en met het zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren
lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier in contact
komen met sport en beweging.
Voor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag van 16 tot 17 uur. Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er de Kriebeltuin op
zaterdagnamiddag van 15 tot 16 uur. Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede
leerjaar kunnen deelnemen aan de Bewegingsschool. Deze lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op dinsdag 22 januari.
Voor jongeren van het derde tot zesde leerjaar is er de Balschool en de Sportspelschool. Hiervoor
is er geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan via 09 280 98 40. De lessen starten op woensdag
30 januari en op zaterdag 2 februari.
Meer informatie over deze lessen kunt u vinden in de folders die verdeeld zullen worden in de verschillende scholen. Deze kunnen ook geraadpleegd worden via www.depinte.be of aangevraagd
worden via sportpromotie@depinte.be.

www.depinte.be

Leven(s)lang Sportelen
Activiteiten voor 55-plussers

Seniorenturnen
Donderdagavond 17 - 18 uur
Onze nieuwe lessenreeks zal starten op donderdag 17 januari. Voor meer informatie over deze
lessenreeks kunt u altijd terecht bij de sportdienst.
Curve bowl
Dinsdagnamiddag 14 - 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP (vergaderzaal 1). Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat
van ongeveer veertien meter lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men het eerst vijftien
punten te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen!
Iedereen welkom!

Seniorensportdag 20 november 2012
In het kader van de seniorenweek van 19 tot en met 23 november
2012 organiseerde de sportdienst op dinsdag 20 november een
sportdag voor senioren.
Naast de fysieke testen en de wandeltest, georganiseerd door het
Sportelteam van Bloso, kregen de Sportelaars ook de kans om
kennis te maken met een uitgebreid sportaanbod. Zo kon men
deelnemen aan initiatielessen tai chi, line dance, curve bowl, badminton, yoga en nordic walking. Tot slot stond er nog een fietstocht
op het programma en was er een les onderhoudsgymnastiek met
Leona Dumon (gekend van Belgium’s got talent).
Na de testen kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting
over hun resultaten. Elke deelnemer ontving bij inschrijving een
gadget geschonken door het Bloso-Sportelteam.
Wegens de talrijke opkomst overwegen we nu al een vierde editie
op dinsdag 19 november 2013. Ook dan zult u opnieuw uw conditie kunnen laten testen en uw vorderingen kunnen vaststellen. Wij
hopen alvast dat deze sportdag voor sommige een aanzet mag
zijn om blijvend te gaan sporten.
Voor meer info over het sportaanbod voor 55-plussers kunt u terecht bij de gemeentelijke sportdienst.
Surf ook eens naar www.sportelen.be.
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Start to run
U denkt al langer dat het dringend tijd wordt voor meer beweging, maar u komt er nog altijd niet aan
toe? Geef uzelf een nieuwe kans met een start to run!
Het concept is intussen bekend: ongeacht uw leeftijd, leert u op slechts tien weken een goede én
gezonde conditie opbouwen en kunt u een afstand van vijf kilometer lopen.
Graag willen we met de sportdienst en een aantal sportverenigingen een nieuwe lessenreeks start
to run organiseren. Maar om dit te kunnen doen, moeten we zeker zijn van voldoende geïnteresseerden. We geven iedereen de kans om zijn gegevens aan ons door te geven. Nadien nemen we
contact op met de groep die zich heeft aangemeld. Ook Sportelaars (55-plussers) kunnen zich hiervoor opgeven. Voor hen kan een aparte lessenreeks georganiseerd worden.
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via sportpromotie@depinte.be of 09 280 98 40.

Tijd voor winterse mountainbiketochten
In tegenstelling tot wat de meesten misschien zouden verwachten, is de winter het ideale
seizoen om met de mountainbike van de mooie oost-Vlaamse natuur te genieten. Mountainbiken is immers dé ideale sport om uw conditie in de winter op peil te houden en de lente fit
en gezond aan te vatten.

Daarom heeft de Provincie Oost-Vlaanderen naar jaarlijkse
gewoonte de Oost-Vlaamse Mountainbikekalender Winter gepubliceerd. Alle éénmalige toertochten werden verzameld in een klein
handig boekje. U vindt er alle details van de vele toertochten die
tussen 1 oktober 2012 en 28 februari 2013 op een professionele
wijze georganiseerd worden.
De toertochten zijn dan ook een echte aanrader, vooral omdat u er
op verrassend mooie plaatsen komt die slechts eenmalig opengesteld worden.
De Oost-Vlaamse Mountainbikekalender ligt ter beschikking in alle
sporthallen (onder andere in de folderrekken van het OCP en het
gemeentehuis), bij toeristische diensten en fietshandelaars.
U kunt de kalender ook bestellen bij de dienst Sport van de provincie, tel. 09 243 12 44, e-mail: via sport@oost-vlaanderen.be of u
kunt het downloaden op www.oost-vlaanderen.be.
Nieuw en uiterst handig is de digitale zoekmodule om jouw eigen tocht op te zoeken op basis van
verschillende criteria (datum, gemeente ...).

Sporterfgoed gezocht

Sport is een oud fenomeen. Denk bijvoorbeeld aan de oorsprong van de Olympische Spelen in
Griekenland. Het is in de loop van de tijd een prominentere rol gaan spelen in de maatschappij.
In de negentiende en vooral de twintigste eeuw schoten verenigingen, clubs en koepels als paddenstoelen uit de grond. Ook in onze huidige samenleving is sport een niet weg te denken factor.
Sporterfgoed behoort tot het collectieve sociale geheugen. Toch blijven er niet veel verenigingsdocumenten bewaard. Dit komt onder andere omdat er weinig wordt opgetekend op papier en omdat
de nalatenschap van een vereniging vaak verspreid bewaard wordt bij privépersonen waar het uiteindelijk verloren gaat.
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Welk sporterfgoed is nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank Vlaanderen wil ervoor
zorgen dat zo weinig mogelijk over het roemrijke Vlaamse sportverleden verloren gaat voor volgende generaties. In de Archiefbank wordt daarom informatie opgeslagen over elders bewaard
sporterfgoed, zoals diploma’s, clubverslagen, foto’s, trofeeën, films, wedstrijdverslagen, medailles,
enzovoort. Het erfgoed zelf, blijft ter plaatse.
Bewaart u thuis of in het lokaal van de vereniging nog oude documenten en beeldmateriaal? Geef
dan informatie hierover door via info@archiefbank.be. Daarnaast kan Archiefbank u meer informatie
geven over de juiste bewaarwijze van het erfgoed, zodat ook de volgende generaties kunnen snuisteren in de foto’s en verhalen van vroeger. Op de website www.archiefbank.be zijn voorbeelden van
bewaarde sportarchieven en artikels over bekend sporterfgoed verzameld. Klik door op het logo
Sporterfgoed.

Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u terecht bij Sportdienst De Pinte, OCP,
Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be.

Verslag Sportgala 2 december 2012
Op zondag 2 december 2012 zat de sporthal van het OCP afgeladen vol voor de uitreiking van
de sporttrofeeën 2012. Een jury bestudeerde de ingediende kandidaturen, die dit jaar extra werden geïllustreerd met een filmfragment, uiterst grondig en selecteerde volgende kandidaten voor de
sporttrofeeën 2012.

www.depinte.be

Jorn Steinbach werd verkozen tot Sportman van het jaar 2012
Hij is al drie jaar volledig prof en was als speler met Okapi Aalstar bekerwinnaar. Jorn is ook de winnaar van de individuele prijs ‘beste Belgische speler van de competitie’. Al deze topsportprestaties
combineerde hij met zijn studies (LO en bewegingsrecreatie). Als speler van de nationale ploeg nam
hij deel aan het Europese kampioenschap en sleepte hij een heel aantal welverdiende titels in de
wacht:
Rookie of the year in 2010
3de beste Belgische speler in 2011
Beste Belgische speler in 2012
Deelname Europees Kampioenschap met België
Momenteel speelt Jorn bij de club in Charleroi.
De Pinte is eigenlijk wel fier met een inwoner als Steinbach!
De titel van Sportvrouw 2012 gaat naar Angelina Tumbas - De Munck
Angelina werd op 10 maart Vlaams Kampioen Kunstschaatsrijden in de categorie miniemen (leeftijd zes tot tien jaar) en klopte tijdens de wedstrijd de Belgische regerende kampioene Amber De
Maerschalck uit Merelbeke.
Angelina is amper 2,5 jaar met deze sport bezig en werkt zich momenteel op tot de absolute top in
haar leeftijdscategorie. Deze minder bekende sport, vergt van de deelnemers heel wat training, zo
traint Angelina in haar thuisbasis Kristalijn in Gent, ongeveer 20 uur per week, een hele investering
en een drukke bedoening, naast de schoolse activiteiten. Haar coach is Sylvie De Rycke, tevens
coach van ‘s lands nationale trots Kevin Van De Perre.
Hoewel het verre van zeker is dat ze ooit de prestaties van Kevin kan evenaren, moeten we vaststellen dat er heel wat talent in deze jonge belofte schuilt. Potentieel is er zeker aanwezig, en coach en
club kunnen alvast tevreden terugblikken op een succesvol seizoen.
Prestaties 2011-2012 Angelina Tumbas - De Munck:
1ste wedstrijd van Angelina, 16 april 2011, skate challenge Wilrijk, 2de plaats
2011-05-07 Beker van stad Leuven, 1ste plaats
2011-10-08 Pirouette Skating, 1ste plaats
2011-10-22 Antarctica cup, 1ste plaats
2011-11-19 International Finlandia cup Gullegem, 1ste plaats
2011-11-26 Belgische kampioenschap, 2de plaats
2011-12-03 International Leuven, 4de plaats
2012-01-14 Beker Liedekerke, 4de plaats
2012-02-11 Miniemcup Lommel, 4de plaats
2012-02-25 Beker Meetjesland Eeklo, 4de plaats
2012-03-09 Vlaams Kampioenschap, 1ste plaats
Vice Belgische Kampioenschap 2011, 2de plaats
Vlaams Kampioenschap 2012, 1ste plaats
Verkozen door Bloso voor toekomst top talent
De trofee voor de Laureaat Sportverdienste gaat dit jaar naar Antoine Mathys
Antoine: “Mijn doelstelling is het bevorderen van de recreatieve sportbeoefening en mensen in be- 19
weging brengen”.
Hij is/was ook …
 voorzitter van het feestcomité Zevergem-Dorp gedurende de periode 1972-1983. Hij organiseerde tal van sportieve evenementen tijdens zijn voorzitterschap en bracht leven in
de brouwerij in Zevergem tijdens deze periode.
• organisator van 21 wielerwedstrijden (nieuwelingen 16, WAOD 3, corporatieve 2)
• organisator van 7 succesvolle visprijskampen voor inwoners van De Pinte en
Zevergem
• organisator van 3 tapbiljart prijskampen, van 17 oefenveldlopen ‘Jonge crosser’ in
deelgemeente Zevergem met telkens reeksen voor parochianen
• pionier, bedenker en organisator van de avondjogging in Zevergem. Bij de eerste
inrichting in 1984 op wijk Den Beer werden 96 deelnemers geteld.
 Sindsdien is deze organisatie onder de begeestering van Antoine uitgegroeid tot een
massa-evenement waar jaarlijks meer dan 500 deelnemers op afkomen.
• medeorganisator in 1981, samen met de vzw sport & recreatie van de eerste en
de volgende estafettelopen van Zevergem naar De Pinte
• medeorganisator van de eerste scholenveldlopen op de atletiekpiste in Polderbos
in 1982. Hij is dan ook tot op vandaag onafgebroken actief medewerker aan deze
scholenveldloop op Moerkensheide
• medeoprichter vanaf 1977, opeenvolgend bestuurslid, voorzitter en erevoorzitter
van de onderafdeling van KAAG-Atletiek De Pinte
• actief lid van Joggingclub De Pinte sinds 1985
• actief lid van de Postwandelclub (PWC) Merelbeke sinds 2006, neemt jaarlijks
deel aan ongeveer 50 wandelingen

• sinds de leeftijd van twaalf jaar actief bezig met atletiek, joggen, fietsen en wandelen
• jarenlang deelnemer aan talrijke veldlopen en heeft meer dan 570 halve marathons achter de rug
• deelnemer aan de Marathon van Gent op 29 september 2002 met als eindtijd 3 h
58 min 45 sec
• gevierd in Evergem op 5 september 2009 voor zijn succesvolle deelname aan zijn
500ste halve marathon
• jaarlijkse deelnemer aan ongeveer 100 joggings waarvan 16 maal aan de 20 km
van Brussel. Hij wordt dan ook onder de joggers ‘de Keizer der joggings’ genoemd.
• jaarlijkse deelnemer aan de Gordel rond De Pinte en Zevergem (22 km)
De Sportploeg van het jaar 2012 is Indiana Hockey – junioren meisjes
Zij zijn Kampioen van België geworden in de Zaalhockeycompetitie in 2012. Tevens behaalden zij
de titel Vice-kampioen van België in mei 2012 in de Veldhockeycompetitie 2011-2012. Te vermelden
waard is dat vier speelsters van de Junioren Meisjes 1 in de Nationale selectie van hun leeftijdsniveau spelen. Tot slot ook felicitaties met het behalen van de eerste titel in de geschiedenis van THC
Indiana bij de jeugd.

20

Huldiging deelnemers Special Olympics 2012
De 31ste editie van de Nationale Special Olympics Spelen voor atleten met een verstandelijke
handicap had plaats van 16 tot en met 19 mei 2012 in de Provincie Luik. 3 250 atleten, 1 400 vrijwilligers en 1 200 coaches waren tijdens het Hemelvaartweekend betrokken bij de organisatie van dit
evenement waar zo’n negentien sporttakken op het programma stonden. Ook in De Pinte wonen
verschillende deelnemers en die wil het gemeentebestuur lauweren met een aandenken.
De Vierklaver Landegem
• Stefan Thienpont (deelname aan 7 proeven)
Herinneringsmedaille aangepaste fysieke activiteiten
• Peter De Wilde
Wielrennen 500m
1ste plaats
Wielrennen 1 km		
2de plaats
Home Thaleia De Pinte
• Jimmy De Brueker
1 km wielrennen		
3 km 				
15 km
• Frederik De Blauwe
1 km wielrennen		
3 km 				
15 km
• Inge Laureys
66 m rugslag
99 m schoolslag		
198 m schoolslag		
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2de plaats
1ste plaats
3de plaats
4de plaats
3de plaats
6de plaats
1ste plaats
3de plaats
4de plaats

• Chantal De Mulder
66 m schoolslag
2de plaats
99 m schoolslag		
3de plaats
198 m schoolslag
5de plaats
• Sandrina Vandevelde
badminton			4de plaats
• Vicky Verdonck
badminton			2de plaats
Home Ebergiste De Rank
• Jos de Munck, Willy Vandenbriele, Geert Van Eeghem, Danny De Backer, Kevin
Stevens
			 Deelname Sportspelen en fysiek aangepaste spelen
• Ronan Jochmans en Martin De Bruycker (netbal)
4de plaats en winnaar fair play beker
• Davy Gentbrugge (atletiek)
Verspringen: 3de plaats 100 m en 200 m
• Mike De schepper (atletiek)
Verspringen: 3de plaats 100 m en 200 m
Home Zonnehoeve Nazareth
• Griet De Keukeleire
2de plaats verspringen
4de plaats 50 m lopen
5de plaats balgooien
Deze mooie show met demonstraties hockey, dans en
turnen werd aan elkaar gepraat door sportjournalist
Tom Boudeweel. We mochten afronden met een demonstratie sportieve acrobatie van de bovenste plank
en een gezellige drink aan geboden door Gemeente
De Pinte.
Een organisatie van de gemeentelijke sportraad,
vzw Sportbeheer en Gemeente De Pinte.
Proficiat aan alle laureaten!
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Zumba en Techniek Stretching Uitstraling
Nieuwe dansactiviteit: Techniek Stretching Uitstraling
Dit is een technische activiteit. Je warmt op, je stretcht en je werkt met korte technische oefeningen
om je techniek te verbeteren.
Wanneer?

Voor wie? 		
danservaring
Inschrijven
Deelname

 aandag 17 december 2012 tot eind mei 2013 telkens
M
van 18 tot 18.50 uur
Start definitieve reeks na de kerstvakantie op maandag
7 januari om 18 uur
4e, 5e, 6e leerjaar en 1e, 2e, 3e middelbare school met
Voor 25 december via info@dancereaction.be
50 euro (leden) / 70 euro (niet-leden), te betalen voor
25 december

ZUMBA® - Nieuwe start!
Gratis proefles op dinsdag 8 januari 2013 van 20.15 tot 21.05 uur. Indien er voldoende belangstelling
is komt er vanaf 15 januari tijdelijk een les bij van 19 tot 19.50 uur.
Voor wie? 		
Inschrijven
Deelname

Volwassenen en tieners vanaf de middelbare school
Via INFO AANVRAAG op de website
Uw beurtenkaart blijft vier maanden geldig. Een beurtenkaart is niet persoonlijk en mag door verschillende personen tegelijk gebruikt worden.
Vanaf 5 euro per les, 8 euro per individuele les

Vereniging 		
DanceReaction
Locatie
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Info			www.DanceReaction.be
Verantwoordelijke
Rita Termote 0475 944 291

J.k.A. Shotokan Karate Club – Tasseikan
U zoekt naar een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar een martiale
gevechtskunst om zichzelf te leren verdedigen? U zoekt naar de ideale manier om u te ontspannen?
U zoekt een sport om met het hele gezin te beoefenen? ...
Voor elk van bovenstaande kunt u terecht bij onze club. Jong en oud krijgen er de mogelijkheid om
karate te beoefenen volgens zijn / haar persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding van
ervaren en gediplomeerde lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
Korting vanaf het tweede gezinslid.
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Trainingsuren:		
			
			

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

			Volwassenen
			
Zaterdag van 17.30 tot 19.00 uur
Alle trainingen vinden plaats in het OCP (Polderbos 20).
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be of bel
0476 98 64 66 of 0487 75 11 59.
U bent van harte welkom op een van onze trainingen. Onze sport wordt beoefend door jong en oud
en dit zowel recreatief als competitief volgens eigen keuze.

www.depinte.be

Jeugd
Werking 2013 Speelplein Amigos
Veel ouders maken vooraf plannen voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes. Daarom willen we
u alvast de data meegeven van Speelpleinwerking Amigos voor 2013.
Uw kind kan in 2013 terecht op het speelplein op de volgende momenten:
tijdens de eerste week van de paasvakantie:
• van dinsdag 2 tot vrijdag 5 april 2013
tijdens de zomervakantie:
• van maandag 15 tot vrijdag 19 juli 2013
• van maandag 22 tot vrijdag 26 juli 2013
• van maandag  29 juli tot vrijdag 2 augustus 2013
• van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus 2013
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en de
kinderopvang Stekelbees.
Voor meer informatie over de werking, de prijzen … kunt u terecht bij de jeugddienst van De Pinte,
tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be.

Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald
Terugbetaling kadervorming voor jongeren

Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en
toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.”
Met andere woorden de leiding / medewerkers (of jongeren die leiding willen geven) volgen cursussen die verband houden met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken die wonen in De Pinte of Zevergem.
Terugbetaling?
De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2012
en 31 augustus 2013, uitbetaling in februari 2014
Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde bedrag
Maximum 100 euro per persoon
Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen
2. Daarna breng je het deelname-attest en betalingsbewijs binnen bij de jeugddienst
Meer info?
Contacteer de jeugddienst, tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be
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Consultaties Kind & Gezin voortaan in ‘t Bommeltje
Centralisatie diensten voor kinderen en jonge ouders in Huis van het kind
Kind & Gezin in ’t Bommeltje vanaf 13 november
De buitenschoolse kinderopvang, Landelijke kinderopvang Stekelbees, nam als eerste het nieuwe
gebouw in de Bommelstraat nummer 33 bus 22 in gebruik. Sinds dinsdag 13 november 2012 vinden
ook de consultaties van Kind & Gezin hier plaats. De lokalen voor Kind & Gezin zijn voorzien op de
eerste verdieping. Bezoekers kunnen gebruik maken van een ruime lift.
Bij de geboorte nemen de verpleegkundigen van Kind & Gezin contact op met de kersverse ouders
om hen uit te nodigen voor een bezoek. De werking gaat gewoon verder zoals voorheen. Voor
het vlot verloop van de zittingen worden er vooraf afspraken gemaakt met de regioverpleegkundige op het nummer 09 242 93 44 (nieuw nummer vanaf 13 november) of op het centrale nummer
078 150 100 (zonaal tarief, bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Op het centrale nummer kunnen
ouders terecht voor een afspraak en voor praktische informatie.
Het team van het consultatiebureau bestaat uit drie dokters, twee verpleegkundigen en zeventiental
vrijwilligers die zorgen voor een vlot verloop van de consultaties en een goede dienstverlening.
Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken, dan kunt u met al uw vragen terecht bij
Marleen Schelstraete, OCMW De Pinte, tel. 09 282 32 54,
e-mail: marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be.
Zitdagen consultatiebureau:
iedere dinsdag 					
iedere woensdag				
iedere derde dinsdag van de maand		

van 17.00 tot 19.30 uur
van 08.30 tot 11.30 uur
van 08.30 tot 11.30 uur

Verhuis dienst Opvanggezinnen en Opvoedingspunt naar ’t Bommeltje
Sinds half december 2012 zal ook de dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte een plaats
krijgen in ’t Bommeltje. Wie op zoek is naar kinderopvang bij een onthaalouder of bij de samenwerkingsinitiatieven ’t Vlindertje, ’t Knuffeltje, Blijpoel en Zazou kan hier op weekdagen terecht van 9 tot
12 uur en op afspraak.
De diensten zijn te vinden op de eerste verdieping, tel. 09 242 93 40,
e-mail: leen.desmet@ocmwdepinte.be en karolien.claes@ocmwdepinte.be.
Opvoedingspunt is er voor iedere ouder en opvoeder van kinderen en jongeren. Je kunt
er terecht voor advies en informatie over opvoeding; gratis en anoniem. Liefst via afspraak:
depinte@opvoedingspunt.be of 09 242 93 42. Opvoedingspunt is ook te vinden op de eerste verdieping in ’t Bommeltje, naast het consultatiebureau van Kind en Gezin.
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Voor alle activiteiten en vormingen van Opvoedingspunt kunt u terecht op www.opvoedingspunt.be.
Er is ook een Opvoedingspunt in Deinze, Nazareth en Nevele. Er is permanentie in het Sociaal Huis
van De Pinte (Pintestraat 69) op woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

Nieuw jeugdhuis
Jeugdhuis Impuls is aan vernieuwing toe! Gedurende de maanden die volgen zal
Jeugdhuis Impuls verschillende stappen ondernemen om zichzelf van een nieuwe
look te voorzien. Het interieur heeft zijn beste tijd gehad en zal een flinke opfrisbeurt
krijgen.
Bij een lange sluiting hoort uiteraard ook een grote heropening. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar
van 2013; waarover later meer.
Voel je de drang om hier deel van uit te maken? Dat kan! Wie ouder is dan vijftien jaar kan een
mailtje sturen naar bestuur@jhimpuls.be, en dan kan je zelf helpen aan de opbouw van het nieuwe
jeugdhuis!

Studeren en medicatie gaan niet hand in hand
Examens en geneesmiddelen
Examenperiodes zijn voor iedereen stresserend. Prestatie- en tijdsdruk kunnen erg uitputtend zijn.
Nogal wat studenten grijpen naar cola, chocolade, energiedranken of voedingssupplementen om
deze periode door te komen. Nog anderen nemen hun toevlucht tot stimulerende medicatie om beter
te presteren of slaap- en kalmeermiddelen om rustig te blijven of goed te kunnen slapen.

www.depinte.be

Niet zonder risico
De effecten van geneesmiddelen kunnen verleidelijk zijn. Toch houdt het ongeoorloofd
gebruiken van geneesmiddelen risico’s in.
Pillen maken je niet slimmer. Stimulerende
middelen kunnen je uitputten en slaapmedicatie kan de activiteiten in je hersenen vertragen.
Effecten die je niet zoekt tijdens examens dus.
Meer informatie
Bij ieder medicatiegebruik is het belangrijk te
rade te gaan bij je huisarts. Hij of zij kan je alles
vertellen over de positieve en negatieve effecten van medicijnen.
In de brochure ‘Studeren en medicatie gaan
niet hand in hand’ vind je tips om de examenperiode zonder medicatie door te komen. Je
kunt de brochure gratis krijgen in de bibliotheek
en in het gemeentehuis. Een digitale versie is
te vinden op www.drugpunt.be.
Heb je nog vragen of ervaar je problemen met
medicatiegebruik, dan kan je vertrouwelijk en
gratis terecht bij Drugpunt voor informatie, advies en begeleiding.
Contact
Drugpunt
Tineke Wancour en Filip Claeys
JC Brieljant, Mouterijdreef 20, 9800 Deinze
tel. 09 381 86 63
tineke.wancour@drugpunt.be, filip.claeys@drugpunt.be
www.drugpunt.be

6de Kaas- en Wijnavond Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
De Pinte
Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd op de traditionele Kaas– en Wijnavond die zal plaatsvinden op zaterdag 2 februari 2013. Onder andere hierdoor werft de oudervereniging fondsen om alle kinderen en
het schoolteam te steunen bij speelleermateriaal en uitstappen.
Het wordt opnieuw een bruisende avond met:
Aperitief van het huis, kaasbuffet (of vleesschotel), broodjes … voor de prijs van € 16
Aangepaste wijnen en biertjes … aan  democratische prijzen
Reuzetombola met prachtige prijzen
Swingavond … om alle overtollige kilootjes eraf te swingen
Waar?
Wanneer? 		
Meer info: 		

Refter Gemeentelijke Basisschool De Pinte
2 februari 2013 vanaf 19.30 uur
www.ovgbsdepinte.be of vanderstraeten.karen@telenet.be

Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen? Dit zou ons enorm plezieren!
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Welzijn
Wachtlijsten
Zie www.depinte.be/wachtlijsten.aspx voor de dokter, tandarts en apotheker van wacht. Ook de
contactgegevens van thuisverpleegkundigen vindt u hier.
De nieuwe wachtlijsten worden gepubliceerd van zodra ze ter beschikking gesteld worden.

Voordracht ontwikkelingssamenwerking

‘Transities en hun invloed op het ontwikkelingsdenken’
Yves Kluyskens is een sociaal geëngageerd Gentenaar, lokaal en
internationaal. Hij is cardioloog,
bezieler van het Memisa-project
dat AZ Maria-Middelares – SintJozef verbindt met het hospitaal in
Katako Kombe, in de Kasaï in Congo. Hij is adviseur bij de WGO en
tevens gastdocent aan de faculteit
geneeskunde en gezondheidswetenschappen UGent. Sinds 1993
is hij actief in Afrika: in Tsjaad,
Burundi en Guinée, maar vooral
in Congo. Hij werkte hierbij voor
de Belgische, Duitse en Europese
ontwikkelingssamenwerking.
In zijn lezing geeft hij een vernieuwende kijk op de evolutie van het concept ontwikkelingssamenwerking. Hij vergelijkt de basale bevolkings- en gezondheidscijfers van het rijke westen, het arme
zuiden en de nieuwe economieën. Hij zet uitroeptekens en doet ons nadenken. In een toegankelijke
stijl toont hij ons dat ontwikkelingssamenwerking een gecompliceerde zaak is.
Wanneer?		
Waar?

Zaterdag 2 februari 2013 om 20 uur
Cultuurzaal OCP

De toegang is gratis.
Inschrijven kan bij Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar, mariska.samyn@depinte.be.
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Word vrijwilliger voor 11.11.11
Een 11.groep bestaat uit bruisende vrijwilligers, elk met hun specifieke ideeën, creativiteit en hun
portie aan vrije tijd.
11.groepen zetten heel diverse activiteiten op touw:
deur-aan-deur-acties tijdens de campagne
 de inwoners van de gemeente onderdompelen in de Noord-Zuidthematiek tijdens een
quiz, solidariteitsmaaltijd ...
 politieke Noord-Zuidhangijzers uitdiepen tijdens gespreksavonden en debatten, met specialisten ter zake ...
 het Noord-Zuidbeleid in hun gemeente opvolgen
...
De 11.groep van De Pinte-Zevergem is op zoek naar helpende handen en creatieve geesten om het
lokale team te versterken. Voel je je hiervoor geroepen? Neem dan contact op met Sien Vanboven,
sien.vanboven@scarlet.be.
Voor meer info over 11.11.11: www.11.be

www.depinte.be

Leerlingen Erasmusatheneum werken voor onderwijs voor jongeren
in Venezuela
De leerlingen van 5 Humane Wetenschappen van het
Erasmusatheneum De Pinte namen deel aan de Zuiddag op
donderdag 18 oktober 2012. Ze verlieten voor een dag de
schoolbanken om te gaan werken voor het Zuiden als kleuterjuf, klusjesman, onderzoeker in een labo, verkoopster,
drukker, leerkracht LO …
Hun loon werd rechtstreeks doorgestort naar de Belgische vzw
‘Bello Belgo’ die dit jaar een jongerenproject rond kwaliteitsonderwijs in de sloppenwijken van Caracas (Venezuela) steunde.
De leerlingen vonden het een leuke ervaring en voor herhaling vatbaar. Ze waren blij dat ze hebben kunnen bijdragen
aan een goed project.

De mooiste start begint met een stop

Wat men ook zegt ...
door niet te drinken,
niet te roken en
geen drugs te gebruiken,
geef je je kind zonder twijfel
de beste start.

De mooiste
start begint
met een
stop

V.U.: Frieda Matthys – Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw - Vanderlindenstraat 15 – 1030 Brussel | Vrij van zegel – KB 02 03 1927 Art. 198 par. 5&7

Gebruik helemaal geen alcohol, tabak of andere drugs tijdens de zwangerschap
Mag je een glas drinken, een sigaret roken of een joint
opsteken tijdens de zwangerschap? De meeste zwangere vrouwen stellen zich minstens één van die vragen,
maar krijgen daar eigenlijk geen eenduidig antwoord op.
Nochtans kunnen zelfs kleine hoeveelheden tabak, alcohol en andere drugs een risico inhouden. Er bestaat
dus maar één juist advies: niet drinken, roken of andere
drugs gebruiken tijdens de zwangerschap.
Er bestaan nog veel misverstanden over de risico’s van
alcohol, tabak en andere drugs tijdens de zwangerschap. De meest bizarre, hardnekkige fabels kan je zo
van de internetfora voor zwangere vrouwen plukken.
Een glaasje schuimwijn zou minder kwaad kunnen dan
andere drank, stoppen met roken zou zoveel stress veroorzaken dat je maar beter niet stopt, en na de bevalling
zou een trappist goed zijn voor de borstvoeding. Niets
van dit alles klopt. Divers wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat alcohol, tabak en andere drugs
altijd een risico voor het kind kunnen inhouden. De veiligste optie is tijdens de zwangerschap helemaal niet te
gebruiken en ook tijdens de borstvoedingsperiode heel
voorzichtig te zijn.
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ongerust? Praat er dan over
Sommige vrouwen beseffen pas na een tijdje dat ze zwanger zijn, waardoor ze nog een paar weken
alcohol, tabak of andere drugs zijn blijven gebruiken. In zo’n gevallen weet de huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw raad. Hij kan het beste inschatten wat de risico’s zijn en welke opvolging er
eventueel nodig is. Voor sommige andere vrouwen is stoppen helemaal niet evident. Van een hardnekkige gewoonte tot een zware verslaving, afkicken is vaak een zware opdracht. In die gevallen
is begeleiding nodig bij het stoppen. Wie hiervoor hulp zoekt, kan voor roken terecht bij Tabakstop
(0800 111 00, www.tabakstop.be), en voor alcohol en andere drugs
bij De DrugLijn (078 15 10 20, www.druglijn.be). Ook de huisarts of
gynaecoloog kan raad geven.

nieuwe portaalsite ‘Vlaanderen stopt met roken’ gelanceerd
Hoe werk je rond stoppen met roken op school, op het werk, in de gemeente of in de zorgsector?
Welk aanbod van rookstopbegeleiding bestaat al in de eigen gemeente? Wil je zelf graag stoppen
met roken, maar je weet niet wat de mogelijkheden zijn? De gloednieuwe portaalsite www.vlaanderenstoptmetroken.be biedt een antwoord op al deze vragen.
Het is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
en de Vlaamse Logo’s, met steun van de Vlaamse overheid. De portaalsite richt zich in de eerste
plaats naar professionelen en komt hiermee tegemoet aan een reële behoefte. Maar ook rokers zelf,
onder andere jongeren, vinden hier alle nuttige informatie op maat.

Jongeren: een belangrijke aandachtsgroep
Omdat het belangrijk is om jongeren te bereiken, biedt de portaalsite ook voor hen nuttige informatie.
Zo kunnen jongeren er aankloppen met vragen over roken, hun eigen verhalen delen en tips vinden
om van die sigaret af te raken. Op de site staan ook tests, filmpjes en een plan om te stoppen met
roken.
Voor meer informatie:
www.vlaanderenstoptmetroken.be
www.tabakstop.be

Blijf als jong slachtoffer van seksueel misbruik niet in de kou
Chat met Child Focus via www.nupraatikerover.be

In de loop van 2011 behandelde Child Focus 513 nieuwe gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen. Slechts enkele
zaken werden door een minderjarige zelf aangemeld. De weinige jonge slachtoffers die ertoe komen Child Focus zelf te
contacteren via de traditionele toegangskanalen geven aan
dat telefonisch contact opnemen voor hen een grote drempel
inhoudt.

28

Uit onderzoek en ook uit de dagelijkse praktijk van andere hulporganisaties blijkt dat jongeren met
vragen over delicate of intieme onderwerpen makkelijker contact leggen met hulpverleners via online
communicatiemiddelen zoals chat.  
Met het lanceren van dit initiatief wil Child Focus een communicatiekanaal aanbieden ‘op maat’ van
jongeren: een one-to-one chat (instant messaging-applicatie) die de naam ‘Nu praat ik erover’ kreeg.
Het is een onderdeel van childfocus.be en rechtstreeks bereikbaar op nupraatikerover.be.
Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child
Focus die naar hen zullen luisteren, hen informeren, ondersteunen en indien gewenst doorverwijzen.
Deze chat is geopend op maandag (17 tot 21 uur), woensdag (14 tot 19 uur) en donderdag (16 tot 19
uur). De consulenten zullen met de jongeren in dialoog gaan om samen te bekijken waar en hoe het
slachtoffer in zijn of haar omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij
of zij via gerechtelijke weg opvolging kan zoeken. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid en desgewenst
kan de jongere anoniem blijven. Daarbij zal de consulent hem of haar tegelijkertijd aanmoedigen en
ondersteunen om de nodige stappen te zetten om herhaling van het misbruik te voorkomen en om
te gaan met de gevolgen ervan.
Daarnaast kan je ook nog steeds terecht op het gratis telefoonnummer 116 000.

Geluk zit in een klein geitje
Geven maakt gelukkig, wist u dat? Daarom is een geitje van Oxfam Pakt
Uit het ideale cadeau. En wat is er mooier dan de lach van uw moeder of
vriendin als ze een geit in een pakje vindt? Bovendien: wat geeft er meer
voldoening dan te weten dat u tegelijk families in nood helpt?
1 cadeau = 3 keer gelukkig
Beter dan medicatie, is Oxfam Pakt Uit de ideale remedie tegen sikkeneurigheid. U geeft een cadeautje van Oxfam Pakt Uit en maakt uw naasten,
families in het Zuiden én uzelf gelukkig. Niet alleen verbaast u met een origineel cadeau, u helpt
tegelijk Oxfam-projecten vooruit. De cadeautjes passen dus perfect in de sfeer van solidariteit, gezelligheid en gedeeld geluk.

www.depinte.be

Geluk is besmettelijk
U ontvangt uw cadeautje van Oxfam
Pakt Uit in de vorm van een wenskaart
met foto van het cadeau. Als bewijs
voor uw bijdrage aan het BBG (Bruto
Binnenlands Geluk), krijgt u bij elke
wenskaart van Oxfam Pakt Uit een
badge die u samen met de wenskaart
afgeeft. Ook u krijgt een exemplaar.
Zo kunnen jullie aan de buitenwereld
jullie engagement en levensplezier laten zien ... en doorgeven. Want wist u
dat geluk net als een lach erg besmettelijk is?
Uw geschenken helpen
Met de opbrengst van de geschenkjes geeft Oxfam partners en projecten
een duwtje in de rug, landbouwprojecten in Mali bijvoorbeeld. Goundo
Kamissoko uit Kayes, Mali, is een
landbouwster en heeft zes kinderen.
Ze kreeg via Oxfam-partner URCAK
(l’Union Régionale des Coopératives
Agricoles de Kayes) steun om een
kleine geitenmelkerij te starten:
“Ik kreeg een bok en vijf geiten van
URCAK. Vandaag, anderhalf jaar later, heb ik al twaalf geiten. Tijdens het
regenseizoen geeft elke geit met kleintjes een liter melk ’s ochtends en ’s avonds, terwijl ze nog
voldoende melk heeft voor haar lammetjes. Dankzij de geitjes heb ik dus melk voor mijn kinderen.”
Geluk in vele vormen
Het geschenk ‘geitje’ is de mascotte van de cadeautjescollectie, maar tussen de geschenken staan
ook pakjes voor mensen die niet van gemekker houden:
voor groene vingers: boompjes, groenten, een biokraam …
 voor zorgende handen: een babykit, een noodhulppakket …
 voor wijsneuzen: een schoolbord, boekjes, een opleiding over water …
Er zijn geschenkjes voor ieders budget, want er zijn al cadeautjes vanaf 6 euro.
-> De hele collectie is te bestellen op www.oxfampaktuit.be.
-> Een kleine selectie cadeautjes is tevens koop in uw Oxfam-Wereldwinkel.
Hoe gaat u te werk?
1. Kies uw cadeautjes op www.oxfampaktuit.be, er liggen meer dan 30 geschenken op u te wachten,
zoals een geitje, fiets, groentetuin, kip, babykit of boompjes. (U kunt ook een papieren catalogus 29
met bestelformulier aanvragen via oxfampaktuit(at)oxfamsol.be, 02 501 67 33 of een exemplaar
downloaden van www.oxfampaktuit.be).
2. U krijgt een enveloppe thuis gestuurd met daarin een wenskaart met foto van het gekozen cadeau,
een groene enveloppe en de badges.
3. Op de kaart is plaats voorzien om een persoonlijke boodschap te schrijven. Nadien bezorgt u de
wenskaart en badge zelf of met de post aan de gelukkige als cadeautje.
4. Uw gift gaat naar Oxfam-projecten, met uw cadeau steunt u families die uw hulp goed kunnen
gebruiken.
5. Als u meer dan 40 euro schenkt, ontvangt u in maart 2013 een fiscaal attest voor uw gift.
Late beslissers of mensen die geen papieren cadeautje willen ontvangen, kunnen een pdf-versie
van hun cadeautje(s) afdrukken. Wie online een cadeautje koopt, krijgt in zijn bevestigingsmail immers een link naar de pdf van zijn cadeautje(s). Die kan hij afdrukken, een persoonlijke toets geven
en meteen afgeven.
Geef een geitje en start een golf van geluk!
Meer weten?
www.oxfampaktuit.be
02 501 67 34
oxfampaktuit@oxfamsol.be

Kaos zoekt pleeggezinnen
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van Kaos.
Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de info-avonden op:
 Dinsdag 8 januari 2013 om 20 uur in Sporthal (kleine vergaderzaal),
   Dendermondestraat 25, 1785 Merchtem
 Dinsdag 5 februari 2013 om 20 uur in Campus Sint-Annaplein,
   Sint-Annaplein 31, 9000 Gent
Voor meer informatie kunt u elke dag (van 9 tot 17 uur) bellen naar 053 77 30 30.

Zonnebanken? Nee, dank je!
Dat het IARC* zonnebanken nu even
kankerverwekkend als tabak en asbest vindt, is niet verwonderlijk. Als
zonnebankgebruiker loop je namelijk
gemiddeld 20 procent meer risico op
huidkanker. Mensen die onder de 35 al
zonnebanken gebruiken, verhogen hun
risico op melanoom in grote mate. Er is
een duidelijk verband tussen het aantal
zonnebanksessies en je risico op huidkanker: hoe meer je gaat, hoe hoger je
risico, en dat vanaf de eerste beurt! Dat
zijn enkele van de weinig prettige conclusies van een recente wetenschappelijke
studie (ARPANSA 2011). Voor Stichting
tegen Kanker zijn zonnebanken dus taboe als je huidkanker zo weinig mogelijk
kans wil geven.
Meer info vind je op www.kanker.be.
* IARC: International Agency for Research on Cancer, een dochterorganisatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Bron: Stichting tegen kanker
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Maak vrijheid van meningsuiting overal even vrij!

V.U.: Amnesty International Vlaanderen vzw, Karen Moeskops, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen

Amnesty International voert campagne voor het vrije woord

MAAK VRIJHEID VAN MENINGSUITING OVERAL EVEN VRIJ
MET UW VRIJE BIJDRAGE OP BE25 0000 0000 8282

www.amnesty.be

www.depinte.be

In 2005 kreeg de Chinese journalist Shi Tao tien jaar
gevangenisstraf omdat hij een e-mail naar een vriend
stuurde over de studentenopstanden op het Tiananmen-plein in 1989. Eerder dit jaar werden drie leden
van de Russische punkgroep Pussy Riot veroordeeld
tot twee jaar strafkamp omdat ze een protestlied
zongen. En in Bahrein kreeg mensenrechtenactivist
Nabeel Rajab afgelopen zomer drie jaar cel voor zijn
deelname aan antiregeringsprotesten.
Wat is het misdrijf van deze mensen? Niks. Ze hebben enkel op een geweldloze manier een mening
geuit. Het recht op vrije meningsuiting wordt uitdrukkelijk gegarandeerd door het internationaal recht,
maar vele overheden nemen een loopje met dit fundamenteel mensenrecht. Overal ter wereld worden
journalisten, advocaten, opposanten en activisten
bedreigd, opgesloten en zelfs vermoord.

Amnesty International vindt dit onaanvaardbaar en strijdt al meer dan een halve eeuw voor het vrije
woord. De mensenrechtenorganisatie verzamelt informatie over gewetensgevangenen en voert wereldwijd actie voor hun vrijlating. Amnesty zet zich niet alleen in voor individuele dossiers. Een groot
deel van haar werk bestaat uit het overtuigen van nationale en internationale overheden om hun
wetgeving en beleid in regel te brengen met mensenrechten.
Amnesty International rekent op uw steun om haar opdracht tot een goed einde te brengen. Help
mee vrije meningsuiting te realiseren voor iedereen. Koop een kaars of doe een gift.
Maak vrijheid van meningsuiting overal even vrij
met uw vrije bijdrage op BE25 0000 0000 8282.
www.amnesty.be

Brandpreventie eindejaar
Tijdens het eindejaar is gezelligheid troef. De
verwarming draait op volle toeren, overal staan
kerstbomen en kaarsen zorgen voor sfeervolle
verlichting. Reden te meer om in die periode
aandacht te hebben voor brandpreventie.
Tips voor een gezellig én veilig eindejaar:
Brandpreventie voor de kerstboom en kerstversiering
■ Heb je liever een echte kerstboom? Koop dan
liefst een exemplaar met wortel. Geef de boom ook regelmatig water, zodat de boom niet uitdroogt
en het brandgevaar verkleint.
■ Hang geen brandbare spullen in de kerstboom (zoals papieren versieringen).
■ Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een ‘echte’ kerstboom.
■ Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in de buurt van een boom.
■ Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen.
■ Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op beschadigingen.
■ Gebruik liever LED-verlichting: ze geeft minder warmte af en verbruikt bovendien minder.
■ Doe de verlichting uit als je gaat slapen of het huis verlaat.
■ Hang geen brandbare slingers of takken aan de muur of het plafond.
Kaarsen
■ Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
■ Gebruik nooit een kandelaar die gemaakt is van brandbaar materiaal zoals hout of plastic.
■ Steek de kaarsen in een kerststukje liefst niet aan, of laat ze niet te ver opbranden.
■ Laat kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor heel even.
■ Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek die je altijd kunt zien. Zet ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals de gordijnen.
Fondue en gourmet
■ Gebruik liefst een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Plaats dit zo dicht mogelijk bij het
stopcontact, dan kan niemand over de draad struikelen en het fonduestel meesleuren.
■ Gebruik je brandspiritus? Vul dan nooit de brander in de nabijheid van vuur. Wacht tot deze helemaal afgekoeld is en vul niet bij op tafel.
■ Zorg dat het fondue- of gourmetstel tijdens gebruik op een onbrandbare ondergrond staat.
■ Leg een blusdeken klaar zodat je een beginnende brand onmiddellijk kunt blussen.
■ Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit kan een steekvlam veroorzaken.

Opgelet:
Vuurwerk afsteken
mag enkel op
1 januari tussen
0.00 en 0.30 uur

Vuurwerk: laat je vuur niet het werk van de brandweer worden
■ Koop enkel vuurwerk met een gebruiksaanwijzing in je taal en lees ze vooraf.
■ Gebruik nooit lucifers of een aansteker, maar gebruik een sigaret of een aansteeklont.
■ Gaat je vuurwerk niet af? Steek een ‘weigeraar’ dan niet opnieuw aan, ook niet ’s anderendaags.
■ Steek vuurwerk af op een veilige plaats, houd voldoende afstand van mensen, huizen, auto’s
enzovoort.
■ Koop liever geen voetzoekers. Het gedrag van dit vuurwerk is onvoorspelbaar en dus gevaarlijk.
Kies liever siervuurwerk.
■ Zoek een nuchtere ‘Bob’ om het vuurwerk aan te steken.
Toch brand. Wat nu?
Neem volgende stappen in acht:
■ Voer het evacuatieplan uit
■ Bel 112
■ Als de rook het zicht niet belemmert, kan je 1 bluspoging wagen
■ Vlucht tijdig!
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OCMW
Verhuis dienst Opvanggezinnen, Kind & Gezin en Opvoedingspunt
naar ‘t Bommeltje
| zie pag. 24

Politie
Inbraakpreventie tijdens donkere dagen
Donkere dagen = extra aandacht voor inbraakpreventie
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Maak het inbrekers niet te makkelijk
Nu het deze dagen vroeger donker wordt, is extra
aandacht voor inbraakpreventie geen overbodige
luxe. Inbrekers breken immers in wanneer het hen
het makkelijkst gemaakt wordt. Ze slaan hun slag
meestal als er niemand thuis is, vaak in de vooravond, als de meeste mensen nog op het werk
zijn en de woning een onbewoonde indruk geeft.
Net op die momenten vergeet men de juiste maatregelen te treffen.
Nochtans, eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
 Laat geen ladders of klein gereedschap in de tuin slingeren. Berg ze veilig en slotvast op.
 Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen makkelijker op de eerste verdieping geraken door ze op te stapelen.
 Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
 Laat lampen branden met een timer zodat de woning bij het vallen van de avond een bewoonde indruk geeft.
Wat kan je nog doen?
Zie je iets verdacht? Aarzel nooit en bel 101! Dit noodnummer staat rechtstreeks in contact met
onze ploegen op het terrein. Het is de snelste weg om verdachte of probleemsituaties aan de politie
te melden. Drempelvrees is helemaal niet nodig, wij zijn blij met alle hulp!
Maak vandaag nog een afspraak voor gratis nazicht van uw woning bij politie Schelde-Leie. Met
deze dienst word je geadviseerd rond de mogelijke maatregelen om uw woning tegen inbraken te
beveiligen en eventuele schade te beperken. Contacteer hiervoor onze diefstalpreventieadviseur, inspecteur Melissa Beulens, op het nummer 09 321 76 97 of via melissa.beulens@pzschelde-leie.be.

www.depinte.be

Trek je er tijdens de kerst- of krokusvakantie op uit? Vraag dan gratis woningtoezicht aan bij politie
Schelde-Leie. Onze politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid. Een aanvraag voor woningtoezicht kan je indienen via onze website, in onze commissariaten
of op het nummer 09 321 76 60.
Sluit je aan bij één van de 27 BIN’s in onze zone. Deze buurtinformatienetwerken worden
voornamelijk opgestart bij het opmerken van verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan
geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn.
Meer info vind je op www.scheldeleie.be of bij je wijkagent.

Premie inbraakbeveiliging
De gemeente De Pinte geeft een premie voor het beveiligen van uw woning tegen inbraak. De subsidie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten met een maximum van 175 euro per woning. Is de
aanvrager ouder dan 60 jaar, dan bedraagt het maximumbedrag 350 euro.
Voor de premie komen alleen gebouwen in aanmerking waar maatregelen zijn uitgevoerd die bij een
voorafgaand diefstalpreventieadvies van de lokale politie zijn aanbevolen. (De aanpassingswerken moeten dus na het bezoek van de politie gebeuren.)
U kunt dit advies (bij voorkeur telefonisch) aanvragen bij Melissa Beulens van de Politiezone
Schelde-Leie, tel. 09 321 76 60, e-mail: melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Het volledige reglement vindt u op: www.depinte.be/inbraakpreventie.aspx

Aanvragen diefstalpreventieadvies explosief toegenomen

De inwoners van onze politiezone vinden meer en meer de weg naar de diefstalpreventiedienst en
dat is schitterend nieuws! Zo werden er vorig jaar 196 aanvragen ingediend en zitten we dit jaar nu
al ruim over de 300 dossiers!
Het gevolg is echter dat de wachttijd om een advies af te handelen groter geworden is. Daarom dit
ter info:
•
Houd in ieder geval rekening met een doorlooptijd van ongeveer vier weken tussen de aanvraag en de afhandeling van je diefstalpreventieadvies. In die tijd komt onze preventieadviseur aan
huis, wordt een advies geformuleerd, vraagt zij een eventuele premie aan bij de gemeente en wordt
alle nodige administratie verzorgd. Na eventuele werken komt de preventieadviseur opnieuw aan
huis voor een nacontrole en wordt er een verslag opgemaakt voor de gemeente. Op basis daarvan
wordt - in het eerstvolgende schepencollege - de premie wel of niet toegestaan.
•
Aanvragen na een inbraak en de nacontroles (na verbouwing of verbeterwerken) krijgen
voorrang op nieuwe aanvragen.
Info diefstalpreventieadvies van politie Schelde-Leie: www.scheldeleie.be/inbraakpreventie

Politie Schelde-Leie gestart met controleactie fietsverlichting
Sinds november houdt politie Schelde-Leie regelmatig controles op fietsverlichting. Immers, de dagen zijn donkerder
en dan ben je als fietser nog kwetsbaarder dan anders.
Neem nu dus even de tijd om te checken of je fiets tiptop
in orde is. Zorg ervoor dat je goed ziet én gezien wordt
in het verkeer: draag een fluovestje en zorg voor de juiste verlichting. Twijfel je of je fiets 100 % oké is? Op www.
scheldeleie.be kan je een fietscontrolekaart downloaden
met een checklist van wettelijk verplichte en aan te raden
fietsuitrusting.
De controleacties zullen door de politie op geregelde tijdstippen gehouden worden en dit tot februari 2013. Fietsers
die met een slechte of niet-verlichte fiets op pad gaan, riskeren een boete. Een gewaarschuwd fietser is er dus twee
waard!
Uw veiligheid, daar gaan wij voor!
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Nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 27 augustus 2012
 Goedkeuring ontwerp, bestek en raming parking Julien Anthierenslaan. Gunning via openbare
aanbesteding.
 Goedkeuring offerte Imewo (3 693,44 euro) voor het plaatsen van vier lichtpunten aan parking
Julien Anthierenslaan.
 Ondergronds brengen van leidingen en plaatsen van nieuwe openbare verlichting Bommelstraat Breughellaan, goedkeuring voorstel Imewo (64 278,13 euro).
Aanvaarding voorstel tot stedenbouwkundige voorschriften voor De Pinte.
Goedkeuring actieprogramma (semi-)publieke bouwgronden.
Goedkeuring motiveringsnota ‘Inspanningen die de gemeente levert om het bindend sociaal objectief te bereiken’. De nota toont aan dat de gemeente inspanningen levert om de deeldoelstellingen
te bereiken.
 e gemeenteraad beslist de gemeenteraadscommissie ‘Tarifering gebruik gemeentelijke infraD
structuur’ op te richten.
 Subsidiëring culturele verenigingen voor een bedrag van 20 000 euro. Verdeling onder de verenigingen op basis van het subsidiereglement en naar rato van de werking 2011.
Kennisname goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening over boekjaar 2011
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Zevergem.
 Goedkeuring leningen voor de financiering van de thesauriebehoefte 2012-2013.
 Goedkeuring nieuw retributiereglement Gemeentelijke Basisschool.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Avenant-1 tussen Veneco2 en gemeente.
 Goedkeuring tijdelijk politiereglement lokale en provinciale verkiezingen.
 Hulpverleningszone Centrum Oost-Vlaanderen: goedkeuring overeenkomst zonale uitrukprocedure in het kader van de snelste adequate hulp (SAH).
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 Aanpassing beslissing opstalovereenkomst tussen stad Gent en gemeente De Pinte inzake het
creëren van bijkomende parkeerplaatsen aan het station (Stationsstraat - Julien Anthierenslaan):
perceelnummer 579/W wordt vervangen door het correcte perceelnummer 579/Z.
Punten aangevraagd door raadsleden:
 Invoering project ‘doorlopende straten’: opstart actiepakket van ‘Steunpunt Straten’ en de Internationale Voetgangersfederatie (IFP).

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Gecoro 2012-02-23:
 Bespreking Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht
Gecoro 2012-06-21:
 Wijziging RUP Zevergem Scheldedorp

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:............................................................................................................ 35
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).

Zondag 6 januari 2013:
nieuwjaarsreceptie
Gemeente De Pinte
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris en het gemeentepersoneel
bieden u hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2013!
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 6 januari 2013 van 11 tot 13 uur
Dorp Zevergem

Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van
De Pinte - Zevergem.

Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

