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Nieuw bestuur
Voorstelling nieuw college van burgemeester
en schepenen, gemeenteraad en 2C0W-raad
| zie pag. 6
2proep kandidaten voor gemeentelijke adviesraden | zie pag. 34, 35 en 36

Huis en tuin
+akselen van 1 maart tot 1 april 2013 | zie pag. 11
Energiepremies bij (ver)bouwen blijven interessant in 2013 | zie pag. 12

Op de agenda

Openingsuren gemeentehuis
 Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
 0aandagavond
van 17 tot 19.30 uur
 Woensdag
van 13.30 tot 1 uur

zo. 10/3
wo. 27/3
do. 11/4
di. 16/4
wo. 17/4
za. 20/4
zo. 21/4
di. 23/4
za. 27/4

0aak Kabaal met ge]ellig samen]ijn, mu]iekgroep en afterpart\ | zie pag. 27
%uitenspeeldag | zie pag. 25
Avonturensportdag Kriebelmania | zie pag. 23
1ieuwe lessenreeks linedance | zie pag. 23
Infoavond digitale fotogra¿e | zie pag. 21
Tweedehandsbeurs kindermateriaal | zie pag. 27
Erfgoeddag met tentoonstelling over %enoni %ehe\t, µEeuwig duurt De
5onde¶ door Geert Vandenbon en retrospectieve tentoonstelling Kunstkring Centaura | zie pag. 16
Demo nieuwe media | zie pag. 21
0et de 0ilieuboot op de %oven-6chelde | zie pag. 13

Sluitingsdagen
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Sluitingsdag gemeentelijke diensten
maandag 1 april (paasmaandag)

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

INFOkrant
maart-april 2013

Agenda maart - april 2013
0eer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.8iTindepinte.be, ]ie ook
www.uitinvlaanderen.be. -ouw eigen activiteiten in de]e 8iTagenda (voor mei juni 2013)" Voer ]e ten laatste op 17 maart in via www.8iTdatabank.be.

maart
vr.
13

]a.
23

Start kookcursus voor mannen
om 19 uur - %ondslokaal - ¼ 70 
¼ 7
Ge]insbond DP
P. Dhaenens: 0473 22 21 9

]o.
33

vr.
83

Poppentheater Pedrolino:
klassiek poppentheater met
Pierke in de hoofdrol, voor het
hele gezin
om 14.30 uur - Vrije basisschool
Zevegem, Dorp 32
V%6 Zevergem
www.vbs]evergem.be
Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 1 
9810 1a]areth - gratis
+eemkring 6cheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

]a. 93

2

]o.
103

]o.
33

.of¿estop t.v.v. Broederlijk
Delen
om 10.30 uur - Kerk
Zevergem
Parochie De Pinte en
Zevergem
www.parochiedepinte]evergem.be

Kof¿estop t.v.v. Broederlijk
Delen
om 12 uur - Kerk De Pinte
Parochie De Pinte en
Zevergem
www.parochiedepinte]evergem.be
Maak Kabaal | zie pag. 27
vanaf 13.30 uur - gemeenteplein
en %ar-2n - gratis
-eugddienst: 09 280 98 40

Basiscursus naaien met de
naaimachine
om 19.30 uur - De Veldblomme
KV/V Zevergem: 09 220 17 38
HipHop | zie pag. 24
(en volgende) - 2CP - ¼ 40 (leden)
 ¼ 0
Dance5eaction
www.dancereaction.be

vr.
13

Fietsen ± 25 km
om 14 uur - 2CP
2kra DP
Arnold +anssens: 09 281 10 7
Toneelvoorstelling ‘Oud Papier’
om 20 uur - 2CP - ¼ 9
Teater 2000: 0471 0 88 47
JV De Pinte - Windeke (2de
reserven B)
om 20 uur - 6portwegel - gratis
Voetbalclub -ong Vlug DP
www.jvdepinte.be

Snoeiles klein fruit
om 9.30 uur - %auwerwaan 2 
Zomergem - ¼ 2 (leden)  ¼ 4
Velt 6cheldevallei
/uc De ClercT: 09 384 9 23

Z i e w w w. 8 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

wo.
133

Wereldwinkel trakteert

Eetfestijn JV De Pinte
vanaf 18.30 uur (en ]o. 103 vanaf
12 uur) - )eest]aal 0ieregoed,
0ieregoedstraat, De Pinte - ¼ 18 
¼ 10 (- 12 j.)
Voetbalclub -ong Vlug DP
www.jvdepinte.be

Kookles: Brazilië, bom apetite
om 19 uur - De Veldblomme
KV/V Zevergem: 09 24 03 09
Vrouwenpraatcafé: het verhaal
van onze landsgrenzen en van
België door Maartje van der
Laak
om 20 uur - %egonia - ¼ 3
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 0 98

| zie pag. 31
vanaf 10 uur - Polderbos 2
2[fam-Wereldwinkel DP
www.oww.bedepinte

]o.
103

di.
123

Fietsen ± 35 km
om 14 uur - 2CP
2kra DP
Arnold +anssens: 09 281 10 7
Voordracht ‘Bessen het jaar
rond’ door Marc Geens
om 19.30 uur - CC De Zwaan 
1a]areth - ¼ 1 (leden)  ¼ 3
Velt 6cheldevallei
5oland De %lauwer: 09 384 3 0

Pizza Buffet Jins
om 18 en 20 uur - 6coutslokaal,
1ieuwstraat 79 - ¼ 9  ¼ 7 (tot
12 j.) - inschrijven via e-mail
6couts Gidsen DP-Z
jin@scoutsengidsendepinte.be
Russische volksmuziek, ‘Trio
Zolotoj Plyos’: 3 Russische
muzikanten zingen en bespelen
meer dan 30 Russische
muziekinstrumenten en de
Russische klokken
om 20 uur - 2CP - ¼ 12  ¼ 10
(voorverkoop)
Davidsfonds DP-Z
%art /aure\s: 09 282 8 43

JV De Pinte - Kerksken (1ste
elftal)
om 1 uur - 6portwegel - ¼ 
Voetbalclub -ong Vlug DP
www.jvdepinte.be

Stoomcursus biologisch
tuinieren in de moestuin met
Herman De Waele
(en 293 «)
Velt 6cheldevallei
5oland De %lauwer: 09 384 3 0
]a.
13

Boekenfeest | zie pag. 19
van 12 tot 18 uur (en ]o. 173 van
11 tot 18 uur) - sport]aal V%6 gratis
Vrije %asisschool DP
Delphine Vanhove: 0479 29 1 29
Viering 35 jaar De Havik:
scouts/sneukel/wandeltocht
en ‘s avonds scoutsmaaltijd,
concertjes en ‘was het nu 70, 80
of 90’-fuif
vanaf 14.30 uur - scoutslokaal De
Havik, 6portwegel 7
Eenheidscomité De Havik
%runo Van Wilder: 047 41 89 19

za.
16/3

Toneelvoorstelling ‘Oud Papier’
om 20 uur - OCP - € 9
Teater 2000: 0471 60 88 47

zo.
17/3

Mossel- en braadkipfestijn
van 11 tot 15 uur - VBS Zevergem,
Dorp 32
Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem
schoolzevergem@scarlet.be

di.
19/3

wo.
20/3

Bloemendorp De Pinte:
verleden, heden en toekomst
door Johan van Twembeke en
Adrien Saverwyns
om 20 uur - raadzaal - € 5 /
€ 3 (Davidsfondsleden) / gratis
(houders culturele kaart en
jongeren)
Davidsfonds DP-Z i.s.m.
Heemking Scheldeveld en
Erfgoedraad DP
laureys.b@telenet.be
Voordracht ‘Van bloesemhaag
tot speelbosje’ door Roger Van
der Maelen
om 19.30 uur - parochiaal centrum
Melsen (einde kerkwegel) - € 1
(leden) / € 3
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

do.
21/3

Bloemschikken met thema
Groen verbindt		
om 19.30 uur - De Veldblomme
KVLV Zevergem: 09 220 84 51

vr.
22/3

Toneelvoorstelling ‘Oud Papier’
om 20 uur - OCP - € 9
Teater 2000: 0471 60 88 47

za.
23/3

Paasactie: tekenwedstrijd (- 12
jaar) en paaseierenzoektocht
om 10 uur - wijk Eekbulk - gratis
(kinderen uit de wijk) / € 0,50
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

zo.
24/3

JV De Pinte - Eine (1ste elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
di.
26/3

wo.
27/3

do.
28/3

vr.
29/3

55+: Bezoek tentoonstelling
‘Nerveuze vrouwen’
om 14 uur - Guislain / Gent - € 3
(leden) / € 5
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

Buitenspeeldag | zie pag. 25
om 13 uur - De Pinte - gratis
Jeugddienst en Sportdienst:
09 280 98 40
Filmavond Geloofsgesprekken:
filmvoorstelling ‘Des hommes
et des dieux’.
om 20 uur - Kerk Zevergem
Werkgroep
Geloofsgesprekken
www.parochiedepintezevergem.be
Fietsen ± 35 km
om 14 uur - OCP
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
9810 Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

zo.
7/4

100 jaar Wereldtentoonstelling
in Gent | zie pag. 18
om 10 uur - Sint-Pietersstation € 4 (leden) / € 5
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

ma.
8/4

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

do.
11/4

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

zo.
14/4

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

di.
16/4

wo.
17/4

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

di.
2/4

Demo composteren | zie pag. 10
van 14 tot 17 uur - containerpark
Nieuwstraat - gratis
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

wo.
3/4

Info-avond ‘Einde loopbaan en
pensioen’ | zie pag. 9
om 19 uur - OCP - gratis
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

vr.
5/4

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

Avonturensportdag
Kriebelmania | zie pag. 23
om 8.15 uur - OCP - € 5
Sportdienst: 09 280 98 40

vr.
12/4

april

Paasfeest
om 14.30 uur - OCP, Spiegelzaal
-€5
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

Solidariteitsbrunch t.v.v.
Broederlijk Delen | zie pag. 31
om 9.30 en 13 uur - VBS DP - € 8
/ € 5 (kind) / € 22 (gezin)		
Broederlijk Delen DP
An Defloor: 09 282 80 27

za.
6/4

van 11 tot 18 uur - GBS
Gemeentelijke Basisschool DP
www.gemeenschooldepinte.be
Gent knipoogdag: stadsfestival
van cultuur en erfgoed
van 12 tot 18 uur - Bijlokesite - € 7
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

Toneelvoorstelling ‘Oud Papier’
om 20 uur - OCP - € 9
Teater 2000: 0471 60 88 47

zo.
24/3

Opendeurdag ‘Is beter nog ver?’

| zie pag. 28

Start lessenreeks linedance

| zie pag. 23

om 9.30 - OCP - € 45 (inwoners,
10 lessen) / € 60
Sportdienst: 09 280 98 40
Workshop minimoestuin voor
beginners met Anita Exelmans
(en 22/5) om 19.30 uur - CC De
Brouwerij Stationstraat 3 b / Eke
€ 15 (leden) / € 20 - inschrijving
vereist
Velt Scheldevallei i.s.m.
Gezinsbond Nazareth
Luc De Clercq: 09 384 59 23
Infoavond digitale fotografie

| zie pag. 21

om 20 uur - raadzaal - gratis inschrijven nodig
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32
do.
18/4

Kookles: Pizza, zoveel meer
om 19 uur - ‘t Boldershof, Dorp 7
KVLV Zevergem: 09 245 03 09
Infoavond: ‘Geocoaching’

| zie pag. 20

om 20 uur - Bondslokaal - € 5
(leden) / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

3

vr.
19/4

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

zo.
21/4

JV De Pinte - J. Zulte (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
za.
20/4

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal | zie pag. 27
van 13.30 tot 16.30 uur ’t Bommeltje
OCMW, dienst Opvanggezinnen:
09 242 93 40

(tot 5/5)
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50
zo.
21/4

di.
23/4

do.
25/4

om 10 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Inge Temmerman: 0477 62 60 59
(na 17 uur)

Kof¿etafel en dansnamiddag
om 13.30 uur - Domein Begonia
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
REVA, beurs zonder
beperkingen | zie pag. 31
(tot 27/4) - Flanders Expo - gratis
toegangskaart op pagina x
www.reva.be

vr.
26/4

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

Milieuboottocht op de BovenSchelde | zie pag. 13
om 10 uur (en 4/5, 15/5 om 13
uur) - Merelbeke - € 5 / € 2 (tot 18
jaar) - inschrijven nodig
De Milieuboot
www.milieuboot.be
Garageverkoop | zie pag. 17
van 10 tot 17 uur - De Pinte
Lieve Deneef: 09 282 91 79
Lenteconcert | zie pag. 20
om 20 uur - De Veldblomme - € 5
(voorverkoop) / € 7
Harmonie Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03

55+: Kookdag
om 12 uur - Bondslokaal
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
Demo nieuwe media | zie pag. 21
om 20 uur - raadzaal - gratis inschrijven nodig
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32

Workshop knuffelturnen

| zie pag. 28

| zie pag. 16

za.
27/4

Celtic Fever | zie pag. 19
om 14.30 uur - OCP - € 12 / € 10
(voorverkoop)
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

Celtic Fever | zie pag. 19
om 20 uur - OCP - € 12 / € 10
(voorverkoop)
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09
zo.
21/4

Erfgoeddag: ‘Eeuwig duurt De
Ronde’ door Geert Vandenbon
om 19 uur - OCP - gratis reserven nodig
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

| zie pag. 16

4

Folklorestoet Vrije Basisschool
Zevergem
om 15.30 uur - VBS Zevergem
Vrije Basisschool Zevergem:
09 385 47 13
Week van de Amateurkunsten

Retrospectieve tentoonstelling
om 20 uur (ook op 21, 27 en
28/4 van 10-12 en 14-18 uur) raadzaal - gratis
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

vr.
26/4

| zie pag. 15

Bezoek aan de tentoonstelling
Voorbij de Horizon,
Samenleving in Kanaal en
Noordzee
om 14 uur - Pan Ename,
Lotharingenstraat
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
Clubkampioenschap
gymnastiekclub TK Olympia DP
om 14 uur - Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - gratis
TK Olympia De Pinte
www.tkodepinte.be

Erfgoeddag: Tentoonstelling
over Benoni Beheyt | zie pag. 16
vanaf 14 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
zo.
28/4

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

di.
30/4

Alles over kruiden: tips voor
eigen kruidentuin, gebruik
van kruiden vroeger en nu,
proevertjes tussendoor
om 20 uur - lokaal Gezinsbond,
Sportwegel 1
Markant De Pinte: 09 282 85 29

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

Herinrichting De Sterre
In april 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met Stad Gent en
TMVW met de heraanleg van De Sterre: dit gevaarlijke verkeersknooppunt wordt een vlot en veilig
verkeersplein voor alle weggebruikers. In het voorjaar van 2014 zal niet alleen een nieuwe rotonde,
maar ook een aangepaste omliggende verkeersinfrastructuur in gebruik zijn.
Infomarkt op 21 maart
Tijdens een infomarkt op donderdag 21 maart om 18 uur in de Hogeschool Gent (Voskenslaan 362,
Blok B) wordt er toegelicht hoe De Sterre er in de nabije toekomst zal uitzien en wordt er dieper ingegaan op de werkzaamheden, timing en omleidingen.

www.depinte.be

Ruimtelijke ordening &
Werken
Gemeente in de weer tegen sneeuw en wateroverlast
Sneeuw- en ijzelbestrijding
Een tijdje geleden zette de dooi
in, het sneeuwtapijt verdween. We
weten allemaal dat dit romantische
beeld ook een keerzijde heeft voor
de weggebruikers. Daar proberen
we als gemeente een zo passend
mogelijk antwoord op te geven.
De wegen, voet- en ¿etspaden
worden in De Pinte en Zevergem
gestrooid 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, 1azarethstraat, 1ieuwstraat, Pintestraat, Polderbos, Polderdreef, Pont 1oord,
Stationsstraat, Veldstraat, Vredestraat en Zevergem Dorp.
Het principe is dat andere straten niet worden gestrooid. 1iet omdat de nood daar kleiner is, maar
omdat het geen zin heeft bij gebrek aan voldoende verkeer om het zout met sneeuw/ijs te laten
versmelten.
Op donderdag 17 januari werd er, omwille van de aanhoudende vorstperiode, een uitzondering
gemaakt en werden alle wegen in de gemeente gestrooid. Hierbij hebben we echter vastgesteld dat
dit slechts een zeer beperkt effect had omwille van eerder vernoemde reden.
Dat geldt ook voor de ¿etspaden. Deze worden machinaal vrijgemaakt met een veegwagen. IJsvrij
maken is in deze omstandigheden echter niet mogelijk. Hierbij worden steeds de volgende straten
aangepakt:
vanaf kerkplein naar OCP / school en dan terug naar kerkplein
- vanaf kerkplein naar rotonde De Post en dan terug naar kerkplein
- Polderdreef heen en weer
- Baron de Gieylaan tot aan de Klossestraat
- Den Beer en Grote Steenweg
- 1ieuwstraat en Pintestraat
Langevelddreef
Stationsstraat
Keistraat (deel De Pinte)
Door de forse sneeuwval (ongeveer tien cm) was het echter niet mogelijk om op alle ¿etspaden een
even goed resultaat te bekomen.
We willen onze diensten danken voor het werk dat vaak ook tijdens weekends en nachten geleverd
werd.
U danken we voor uw begrip.
Uiteraard wordt er een evaluatie gemaakt en zullen de strooiplannen waar mogelijk bijgestuurd
worden.

Wateroverlast
Bij hevige regenval kunt u in noodsituaties terecht bij de dienst Grondzaken (tel. 09 280 80 20,
grondzaken@depinte.be). Indien nodig, kunnen er zandzakjes ter beschikking gesteld worden.

5

Leven & Wonen
Een nieuw bestuur voor Gemeente De Pinte
Op woensdag 2 januari 2013 tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werd het nieuwe
gemeente- en OCMW-bestuur verkozen. Tijdens het eerstvolgende schepencollege op maandag 7
januari 2013 werden de bevoegdheden van de schepenen vastgelegd.


Burgemeester

Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemene co|rdinatie, bevolking, burgerlijke stand, dorps- en
wijkversterking, erediensten en politie
Spreekuren: na afspraak


Schepenen

Ferry Comhair
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
tel. 0479 65 86 24
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en erfgoed, informatie en
communicatie, intercommunales
Spreekuren: na afspraak
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken, ¿nancisn en begroting, lokale economie
en middenstand, gemeentelijk patrimonium
Spreekuren: na afspraak

6

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis of doorschakeling naar gsm)
Bevoegdheden: personeel,
gezinsbeleid, gelijke kansen
Spreekuren: na afspraak

onderwijs,

buitenschoolse

kinderopvang,

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport, landbouw
Spreekuren: na afspraak
Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis of doorschakeling naar gsm)
Bevoegdheden: jeugd, juridische
ontwikkelingssamenwerking
Spreekuren: na afspraak

www.depinte.be

zaken,

leefmilieu,

duurzaamheid,

Eva De Schryver
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Bevoegdheden: sociale zaken,
informatica, OCMW-voorzitter
Spreekuren: na afspraak

welzijn,

seniorenbeleid,

huisvesting,

Gemeenteraadsleden
Samenstelling op 18 februari 2013:
(in alfabetische volgorde):
Hilde Claeys (Ruimte), Berkenlaan 4 A, 09 280 80 81,
burgemeester@depinte.be
Ferry Comhair (N-VA), Wilgenstraat 11, 0479 65 86 24,
ferry.comhair@depinte.be
Jeanine De Poorter - Maes (N-VA), Dryhoek 16, 09 282 44 00,
jeanine.maes@depinte.be
Dieter De Vos (CD&V), Nazarethstraat 22, 0485 34 60 03,
dieter.devos@depinte.be
Chantal De Vriese (Open VLD), Baron de Gieylaan 145, 09 282 49 83,
chantal.devriese@depinte.be
Trudo Dejonghe (Ruimte), Keistraat 105, 09 282 93 65,
trudo.dejonghe@depinte.be
Benedikte Demunck (N-VA), Hageland 1, 09 222 09 00,
benedikte.demunck@depinte.be
Marijke Eeckhout (Open VLD) Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21,
marijke.eeckhout@depinte.be
(Marijke Eeckhout vervangt Roxane De Giey tijdelijk om studieredenen)
Lieven Lekens (CD&V), Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51,
lieven.lekens@depinte.be
Frans Naessens (CD&V), Florastraat 3, 09 282 58 37,
frans.naessens@depinte.be
Annemie Nijs (N-VA), Nieuwstraat 9 2, 0475 77 26 93,
annemie.nijs@depinte.be
Laure Reyntjens (CD&V), Jasmijnstraat 1, 0479 42 45 39,
laure.reyntjens@depinte.be
Willem Rombaut (CD&V), Ginstbulken 5, 09 282 05 03,
willem.rombaut@depinte.be
Gilbert Strumane (Open VLD), Mieregoed 33, 09 222 73 31,
gilbert.strumane@depinte.be
Simon Suys (Ruimte), Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45,
simon.suys@depinte.be
Lieve Van Lancker (CD&V), Mieregoed 15, 09 221 46 96,
lieve.vanlancker@depinte.be
Mark Van Neste (Open VLD), Goudvinkenlaan 6, 09 282 68 80,
mark.vanneste@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V), Bosstraat 20, 09 385 49 36,
antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Vincent Van Peteghem (CD&V), Polderdreef 1 8, 0479 42 71 00,
vincent.vanpeteghem@depinte.be
Wim Vanbiervliet (Ruimte), Klossestraat 31, 09 280 80 85,
wim.vanbiervliet@depinte.be
Lutgard Vermeyen (Ruimte), Reevijver 67, 0472 36 33 10,
lutgard.vermeyen@depinte.be
Eva De Schryver blijft als OCMW-voorzitter / schepen lid van de gemeenteraad, maar zonder
stemrecht.
Wim Vanbiervliet werd aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad.
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Op de foto van links naar rechts: Hans Vlieghe (N-VA), Guy Blomme (CD&V), Eva De Schryver (Open VLD), Hilde
Boelaert (OCMW-secretaris, hoofd van het personeel), Lieve Strybos (N-VA), Marleen Minoodt (Open VLD), Odette
Pieters (CD&V), Jan Turf (Ruimte), Kathleen Ghyselinck (CD&V) en Peter Dick (Open VLD).

Samenstelling OCMW - Raad
Eva De Schryver (OCMW-voorzitter), Keistraat 135, 0496 02 67 08, eva.de.schryver@telenet.be
Guy Blomme, Heirweg 39, 09 385 58 29, guyblomme@telenet.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Marleen Minoodt, Het Wijngaardeke 44, 09 385 70 78, minoodt.marleen@skynet.be
Odette Pieters, Baron de Gieylaan 1 bus 3, 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be
Godelieve Strybos, Langevelddreef 59, 09 282 70 94, lieve.strybos@skynet.be
Jan Turf, Borluutlaan 4, 0478 80 98 09, jan.turf@aboutsociety.be
Hans Vlieghe, Langevelddreef 43, 0474 63 24 05, hans.vlieghe@bpost.be
Peter Dick, Eekbulk 10, 09 281 12 41, peter.dick@skynet.be

Kids-ID tijdig aanvragen
Binnenkort komt met de paasvakantie er weer een
verlofperiode aan. Een periode waarin u als ouder vaak naar
het buitenland trekt met uw kinderen.
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Reist u met uw kinderen binnen Europa, dan heeft u voor
uw kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig. Het Kids-ID is drie
jaar geldig en heeft een leveringstermijn van drie weken
(maximum zes weken).
Als u echter te lang wacht met het aanvragen van deze
kaart, bestaat de kans dat u het Kids-ID via de dure spoedprocedure moet aanvragen om ze tijdig
te ontvangen.
Het lijkt ons dus een goed moment om u als ouder eraan te herinneren het Kids-ID tijdig aan te vragen.

Graag betalen met kaart bij de dienst Burgerzaken
De dienst Burgerzaken doet een oproep aan de inwoners van De Pinte om
zoveel mogelijk betalingen via Bancontact te doen. Ook kleine bedragen
kunt u bij ons via uw bankkaart betalen.
Dit vergemakkelijkt de betalingen en de administratieve verwerking achteraf.
Op die manier kunnen wij u een vlottere dienstverlening verzekeren.

Aanpassing prijzen documenten dienst Burgerzaken
Op 1 april 2013 wordt een prijsaanpassing doorgevoerd voor de elektronische identiteitskaart,
het kids-ID, het rijbewijs ... naar aanleiding van de prijsstijgingen doorgevoerd door de federale
overheidsdiensten.
Ook de prijs van een reispas zal wellicht dit jaar nog wijzigen.
De meest recente prijzen kunt u vinden op de gemeentelijke website www.depinte.be.

www.depinte.be

Gemeente De Pinte biedt kaartlezers te koop aan
De Gemeente De Pinte biedt kaartlezers aan voor het gebruik van de
elektronische identiteitskaart bij toepassingen als het gemeentelijke
e-loket, Tax-on-web « Via de e-ID en de kaartlezer kunt u als inwoner
gebruik maken van het elektronisch loket op www.depinte.be. Door het te
koop aanbieden van kaartlezers tegen voordeelprijs wenst de gemeente
het gebruik van het gemeentelijke e-loket te stimuleren.
Inwoners die een kaartlezer wensen, betalen een bijdrage van 4 euro.
De bijdrage voor de kaartlezer kan betaald kunnen worden aan de balie van de dienst Burgerzaken.
Voor de installatie van de kaartlezer kunt u terecht op http://eid.belgium.be/nl/HoeBinstalleerBjeBdeB
eID/. De gemeente kan geen verdere technische ondersteuning bieden.

Vraag uw documenten aan via het e-loket
Surf naar www.depinte.be en klik in de linkerkolom op µHet e-loket’.
Volgende documenten kunnen aangevraagd worden via het e-loket:
Afschriften en uittreksels akte geboorte, adoptie, erkenning
Afschriften en uittreksels akte huwelijk
(voor een huwelijk voltrokken in De Pinte)
Afschriften en uittreksels akte overlijden
(voor een overlijden in De Pinte)
Afschriften en uittreksels akte nationaliteit en naamswijziging
Aangifte van verhuis
Aangifte wijziging beroep
Getuigschrift van woonst
Bewijs van leven
Samenstelling gezin
Uittreksel uit het strafregister
Afschrift akte echtscheiding
Afschrift akte geslachtsverandering

Wat hebt u nodig?
een elektronische identiteitskaart én een kaartlezer
of
een token van de federale overheid (een token aanvragen kan gratis via www.belgium.be)
De documenten die u aanvraagt via het e-loket worden na verwerking opgestuurd of doorgemaild.

Gratis info-avond ‘Einde loopbaan en pensioen’
Door het optrekken van de pensioenleeftijd en het wijzigen van de wetgeving op tijdskrediet voor 9
50-plussers wil ACV De Pinte - Zevergem u informeren. U bent daarom van harte welkom op de
info-avond µEinde loopbaan en pensioen’ op woensdag 3 april 2013 om 19 uur in zaal 1 van het
OCP, Polderbos 20.
Gastspreker is Stefaan Vercamer, nationaal volksvertegenwoordiger, lid van de parlementaire
commissie sociale zaken.
Er is gratis toegang. Iedereen van harte welkom.
Voor inlichtingen: Antoine Van Nieuwenhuyze, tel.09 385 49 36

Met Belgerinkel naar de Winkel 2013
Fiets je kerngezond in De Pinte

Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel
in een gezonde gemeente. Dat is het doel van Met Belgerinkel naar de
Winkel 2013.
Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee Met Belgerinkel naar de Winkel in De Pinte en maak kans op de
stijlvolle Belgerinkel-¿ets van Achielle. Voor meer informatie kan je surfen naar www.belgerinkel.be.
Kijk ook in de volgende Infokrant en - binnenkort - op www.depinte.be.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.

Composteren
Demonstraties
composteren
op
de
demoplaats aan het containerpark (op het
niet-betalende gedeelte): op zaterdag 23
maart en zaterdag 15 juni van 14 tot 17 uur.
 Demonstratie
van
de
verschillende
composteersystemen door de Compostmeesters.
 Compostwormen (voor een goede opstart van
het composteringsproces) kunnen afgehaald
worden.
 Brochures over composteren en kringlooptuinieren liggen ter beschikking.
 Er kan gratis compost meegenomen worden.
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro
Compostbak: 27 euro
Wormenbak: 10 euro
levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
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Retrobeurs
De Kringwinkel
op zaterdag
16 maart in
Flanders Expo

De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare
goederen op (elektro mag defect zijn). 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 de¿nitieve afspraak
te maken. Meer info op www.uwkringwinkel.be
(zie ook Nieuws: binnenkort lente-actie, leve
moeder, leve vader «)

Textielinzameling
Op dinsdag 26 maart wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
Meer info vindt u in de Àyer van De Kringwinkel - Ateljee, die huis-aan-huis bedeeld wordt. In de
envelop vindt u ook een paarse zak waarin u de kleren kunt aanbieden. Past niet alles in deze zak,
dan kunt u gerust een andere zak ernaast zetten.

www.depinte.be

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 15 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 16 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van
het gemeentehuis.
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.
Indien u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar krijgen
bij de milieudienst. De ophaalkalender 2013 is verschenen als onderdeel van het decembernummer
van het IVMMagazine.

Hakselen voorjaar 2013 vanaf 1 maart tot 15 april
De retributie wordt als volgt vastgesteld:

voor het hakselen:

- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden)
- aanrekening per kwartier ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd

voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt

Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke ef¿cisntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
 door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
 door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter
(samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
 de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg

ґ

Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te
brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar: koen.
debleeckere@depinte.be.


Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2013

Ondergetekende, «««««««««««««««««««««««««««««««...........
verzoekt de gemeente van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden gesteld door
de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
««««««««««««««««««««««««««««««« (straat), ««. (nummer)
Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)
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Verbijsterende bijen – gratis bloemenzaad
Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om
nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel
met zich mee waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen
groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen.
Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en
botanische biodiversiteit.
De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijker.
Een belangrijk knelpunt voor zowel honingbijen als solitaire bijen is het
tekort aan nectar en stuifmeel, voornamelijk in het najaar. Een extra
aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer
welkom.
De Provincie Oost-Vlaanderen wil hier iets aan doen door bloemen en planten in te zaaien die bijen
en andere nectarminnende insecten verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel.
Je kunt een zakje bloemenzaad komen afhalen bij duurzaamheidsambtenaar Mariska Samyn in het
gemeentehuis op:
woensdag 3 april tussen 8.30 en 12 uur
maandag 8 april tussen 17 en 18.30 uur

De energiepremies blijven interessant in 2013
Zowel voor nieuwbouw als renovatie
Premies van de netbeheerder in bestaande woningen:
premie tussen 3 en 8 euro per m² bij plaatsing van dakisolatie
premie van 6 euro per m² bij de na-isolatie van een bestaande spouwmuur (door aannemer)
premie van 15 euro per m² bij de na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde
(door aannemer)
premie van 6 euro bij de plaatsing van vloerisolatie (door aannemer)
premie van 12 euro per m² bij de vervanging van enkel glas door 1,1 glas of beter
premie van 15 euro per m² bij de vervanging van enkel of dubbel glas door 0,8 glas of beter
premie bij de plaatsing van een zonneboiler van 550 euro per m² (maximum 2 750 euro, maximum
50  van de factuur)
premie bij de plaatsing van een warmtepomp (maximum 1 700 euro)
Deze premies worden met 50  verhoogd voor beschermde afnemers. Beschermde afnemers
krijgen tevens een premie van 800 euro bij de vervanging van een verouderde verwarmingsketel
door een individuele condensatieketel op aardgas of stookolie.
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Premies van de netbeheerder in nieuwbouwwoningen
Premie voor woningen met een laag E-peil. Voor woningen met een bouwaanvraag vanaf 2012 mag
het E-peil maximaal E50 bedragen om in aanmerking te komen voor een premie. Hoe lager het
E-peil, hoe hoger de premie. De premie bedraagt minstens 1 400 euro.
Korting onroerende voorhef¿ng voor verlaagd E-peil
Behaalt uw nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijgt u gedurende tien jaar een korting van 20 
op de jaarlijkse onroerende voorhef¿ng. Behaalt uw woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot
40 . Voor bouwaanvragen vanaf 2013 wijzigen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de
korting op de onroerende voorhef¿ng. De korting loopt op tot 50  op de onroerende voorhef¿ng bij
een E-peil van maximum E50 (en maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014) en dit gedurende
vijf jaar. De korting bedraagt 100  op de onroerende voorhef¿ng bij een E-peil van maximum E30
en dit gedurende vijf jaar.
Belastingvermindering
Voor dakisolatie: van de ¿scus kunt u een ¿scaal voordeel krijgen voor de plaatsing van dakisolatie in
bestaande woningen (via aannemer). Het ¿scaal voordeel bedraagt 30  van de uitgaven. Opgelet:
vanaf 1 januari 2013 werd het belastingkrediet afgeschaft. Wie weinig of geen belastingen betaalt,
kan dus niet van deze maatregel genieten.
Surf naar www.energiesparen.be/subsidies voor een
volledig overzicht en alle voorwaarden van de premies voor
energiebesparing in uw gemeente of bel gratis naar 1700.
De brochure µPremies en goedkope leningen voor
energiebesparing in 2013’ kunt u gratis krijgen in het
gemeentehuis. U kunt de brochure ook bestellen of downloaden
op de website www.energiesparen.be (rubriek publicaties) of
via het gratis nummer 1700.

www.depinte.be

Nieuwe brochure Energiepremies 2013
Het Vlaams Energieagentschap publiceert een nieuwe brochure over
premies en goedkope leningen voor energiezuinige renovaties aan uw
woning.
De brochure bevat een overzicht van de premies, de ¿scale voordelen
en de goedkope leningen die u in 2013 kunt krijgen bij de uitvoering van
energiebesparende maatregelen.
Lees de brochure online of bestel gratis uw papieren exemplaar op
www.vlaanderen.be/publicaties.

Herbruikbare bekers
De gemeente ontleent herbruikbare bekers waarmee evenementen duurzaam kunnen worden
georganiseerd. Dit is gratis voor verenigingen of instellingen gelegen op het grondgebied van
De Pinte. Er zijn 650 frisdrankbekers en 160 bierbekers beschikbaar.
Het reglement en aanvraagformulier kan je vinden op
www.depinte.be/herbruikbare-bekers.aspx of bij de duurzaamheidsambtenaar.
Grotere aantallen (vanaf een 800-tal stuks) kunnen uitgeleend worden via IVM, depot in Merelbeke
of Deinze.

Verken met de milieuboot de Boven-Schelde vanuit Merelbeke!
In het voorjaar 2013 organiseert De Milieuboot van 15 april tot 24 mei Educatieve Milieuboottochten
op de Boven-Schelde, een boeiende en leerrijke verkenning van een prachtige rivier.
De milieuboot vaart maar om de vier jaar op de Boven-Schelde. Meevaren is dus een buitenkans om
deze rivier op een aparte manier te ervaren
In de week zijn er Educatieve Milieuboottochten voor scholen. In het weekend en op woensdagnamiddag vertrekt de milieuboot vanuit Merelbeke, vaart tot Asper om terug te eindigen in Merelbeke.
Iedereen is dan welkom: milieuraden, gezinnen, vriendengroepen, families, verenigingen «
Zo kan je meevaren op zaterdagvoormiddag 27 april, zaterdagvoormiddag 4 mei en
woensdagnamiddag 15 mei met vertrek en aankomst aan de sluis in Merelbeke.
Een tocht duurt drie uren: van 10 tot 13 uur op zaterdag 27 april en 4 mei, van 13 tot 16 uur op
woensdag 15 mei. De milieuboot vaart uit vanaf 25 deelnemers.
Geïnteresseerd? Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt Jongeren tot achttien jaar 13
betalen 2 euro, volwassenen 5 euro. Inschrijven en meer info op www.milieuboot.be of op het nummer
053 72 94 20.
Tijdens een tocht met de milieuboot gebeurt er veel meer dan wat varen. Zo maak je kennis met alle
aspecten van de Boven-Schelde, het landschap in de omgeving en het leven op, om en in het water.
De milieuboot is bovendien uitgerust met een laboratorium waar je kunt helpen bij het bepalen van
de waterkwaliteit van de Boven-Schelde.
In de tentoonstellingsruimte wordt dieper ingegaan op de invloed van onze leefwijze op de waterloop
en zoeken we samen naar een meer milieubewuste omgang met water.
De Schelde van haar bron in Frankrijk tot aan de sluis van Merelbeke bij Gent heet de BovenSchelde. De inrichting en het beheer van de rivier gebeurde in het verleden vooral in functie van
de scheepvaart en de afvoer van oppervlaktewater (om overstromingen te voorkomen). In functie
van de waterbeheersing worden de stuwen op de Boven-Schelde
vernieuwd. Tegelijk worden vispassages aangelegd. Voor de steeds
groter wordende vrachtschepen staat ook een aanpak van de
verouderde sluizen op het programma. Maar deze multifunctionele
waterweg is ook landschappelijk en recreatief van groot belang. De
waterkwaliteit kan wel nog beter.
µEducatieve Milieuboottochten’ is een project in opdracht van en in
samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
afdeling Milieu-integratie en -subsidisringen van de Vlaamse
overheid.

Ook in 2013 goedkoop lenen om je woning energiezuiniger te maken!
Leen aan 2 % voor energiebesparende investeringen in je
woning! Renteloos voor de doelgroep.
Wie nu aan de slag gaat, heeft recht op allerhande premies en
subsidies. Bovendien kunt u via een FRGE-lening onmiddellijke
¿nancisle steun krijgen voor de energiebesparende
investering. Deze lening kunt u dankzij uw gemeente afsluiten
bij Veneco2 en dit aan 2 %, een interestvoet die nog een stuk
lager ligt dan de voormalige groene lening. Voor personen die
behoren tot de doelgroep is deze lening renteloos.
Hiernaast blijven er premies behouden via uw netbeheerder. Tenslotte is er voor het plaatsen van
dakisolatie nog een ¿scaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30 % op
uw factuur. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor
energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.
Sinds de opstart in 2011 sloten al heel wat particulieren een dergelijke lening af.
Contact
FRGE-lening: voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij
Veneco2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel. 09 218 99 12, blomme@veneco.be, contactpersoon:
Valerie Blomme.
Let op! Geld lenen kost ook geld. Het jaarlijkse kostenpercentage en de debetrente bedragen 2 %.

Het Belbos
Geef uw oude gsm een nieuw, groen leven
Actie inzamelen oude gsm-toestellen
Wereldwijd wordt maar een procent van alle gsm’s gerecycleerd. Veel niet-gebruikte gsm’s liggen in
Vlaamse huiskamers.
Er bestaat een commercieel inzamel circuit, maar vaak worden die verouderde toestellen gedumpt
op markten in Senegal, Congo, Benin …
Curieus wil de opbrengst van de ingezamelde gsm’s terug geven aan de burgers, in de vorm van een
groen project, een bos. De nog bruikbare toestellen krijgen een nieuw leven in de Kringloopwinkel na
toetsing van de OVAM-herbruikbaarheidscriteria.

14

Alle afgekeurde telefoons worden helemaal ontmanteld en tot op het bot gerecycleerd bij Umicore;
dit is een Belgisch bedrijf dat alle kostbare ertsen uit jouw mobieltje een nieuw proper leven schenkt.
Umicore schenkt Curieus een euro per gsm. Met de opbrengst worden er vijf unieke Belbossen
gecreserd.
In Oost-Vlaanderen mag Curieus een stukje van het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
herbebossen met ruimte voor een vogel- en vlinderkijkwand; dit in samenwerking met Pro Nature,
een bedrijf uit de sociale economie in Eeklo.
Voor de bossen gaat Curieus in zee met BOS+, de vereniging voor bos in Vlaanderen en de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Curieus streeft ernaar om 20 000 gsm’s in te zamelen voor de aanplant van een Belbos per
provincie.
De actie loopt van maart tot eind mei 2013. Op de dag van de natuur in november worden de bossen
aangeplant.

De inzamelbox staat op de volgende plaatsen:
van 4 tot 8 maart in het Koninklijk Atheneum Erasmus
op 12 maart om 20 uur in het Vrouwenpraatcafé zaal Begonia
van 18 tot 22 maart in het gemeentehuis
van 25 tot 29 maart in de Boomhut
van 15 tot 19 april in de Vrije Basisschool
van 22 tot 26 april in de Vrije Basisschool van Zevergem
op 6 en 7 mei in De Kleine Prins
van 13 tot 16 mei in de Gemeentelijke Basisschool
op 14 mei om 20 uur in het Vrouwenpraatcafé zaal Begonia
Gedurende de hele periode:
in de postbus van het secretariaat van Curieus, Rembrandtstraat 7.

www.depinte.be

Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
Conny Roels
Sinds twee jaar is Conny lid van
Art@De Pinte. Als kunstschilder is ze
hoofdzakelijk een autodidact. Ze schildert om
even te ontsnappen aan de realiteit, om op
te laden, maar evengoed om te µontladen’.
Als toeschouwer kan je haar werken op
verschillende manieren benaderen. Louter
esthetisch, wanneer je aandacht hebt voor
de vorm en kleur. Maar ook meer theoretisch
wanneer je het onderwerp of de gebruikte
technieken interpreteert. Het werk van Conny
was nooit eerder tentoongesteld!
Elly De Vriendt
Elly is lid van Kunstkring Centaura. Het ³betoverende idee dat ik eens wou
schilderen kwam vanuit mijn hart”.
Elly: ³Ik wou er het stille gelaat van mijn ziel en de roep naar het mooie inleggen;
ook het liefdevolle en het glansrijke dat het leven kan evoceren. Als ik schilder kom
ik tot rust en vanuit die rust kunnen al mijn wonden helen en wordt mijn batterij
terug opgeladen.”

Week van de Amateurkunsten (26 april tot 5 mei)
Natuurtalent
Met als thema µNatuurtalent’ gaan we met de achttiende Week van de
Amateurkunsten voor een groene editie. Kunst in, met en door de natuur,
precies dit willen we naar boven halen tijdens de WAK. Niet zelden staat
de puurheid, frisheid of grootsheid van de natuur centraal in het werk van
grote kunstenaars, denk maar aan Van Gogh, Monet, Vivaldi, Rousseau
… Ook jij kunt je laten inspireren door de natuur. Ze ligt immers volledig
binnen handbereik.
Oproep aan individuele kunstenaars
Initiatieven van individuele amateurkunstenaars kunnen uiteraard ook
in het WAK-programma opgenomen worden. Graag een seintje aan de
cultuurbeleidsco|rdinator voor 9 maart via cultuurbeleid@depinte.be of
09 280 98 50.
Het volledige programma van de WAK in De Pinte zal meegedeeld worden in de volgende Infokrant,
een speciale Àyer en op de website www.depinte.be.
Dus, doe mee! Natuurlijk!

En de winnaar is …
Wie verdient de Cultuurprijs 2013?
In het kader van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan
wordt door het gemeentebestuur jaarlijks een
cultuurprijs uitgereikt. De Cultuurprijs beoogt de
verdiensten te waarderen voor een waardvolle inzet
ten bate van culturele, sociale, geestelijke, vormende
activiteiten of kunstbeoefening binnen de Pintse
gemeenschap.
In 2012 ontving het Harmonieorkest De Pinte deze prijs. Ook wijlen Rudi Lekens, de Sneukeltoer,
Johan Van Twembeke, Tine Ruysschaert, Kunstkring Centaura, Piet Bogaert en Gezinsbond De
Pinte ontvingen in het verleden deze prijs ter waarde van 500 euro.
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Kandidatuur indienen
Iedereen kan een kandidatuur indienen of iemand voordragen. Alle kandidaturen worden ingezonden
bij de cultuurdienst, Polderbos 20 in 9840 De Pinte onder gesloten omslag, met vermelding van alle
gegevens die deze kandidatuur ondersteunen. Op de omslag mag enkel vermeld staan: Cultuurprijs
gemeente De Pinte, met andere woorden geen enkele verwijzing naar de naam van de betrokken
kandidaat.
De voorgestelde kandidaturen worden ingezonden voor 1 mei 2013.
Reglement
Het reglement voor de Cultuurprijs kan je vinden op www.depinte.be of aanvragen via
cultuurbeleid@depinte.be.

Erfgoeddag 2013
Tentoonstelling ‘Zondag 11 augustus 1963, Benoni Beheyt: z.t.’
Met deze tentoonstelling brengen we een van de meest spraakmakende
wereldkampioenschappen opnieuw tot leven! Vijftig jaar geleden werd
de jonge Pintenaar Benoni Beheyt wereldkampioen wielrennen door in
Ronse Rik Van Looy te kloppen in de spurt.
Naast de bestaande beelden laten we je onder meer kennis maken
met nooit eerder vertoonde opnames van de huldiging in De Pinte en
wielerattributen uit die tijd.
Wanneer?
Waar?
Prijs?

14 uur: opening tentoonstelling
14.30 uur: Luik-Bastenaken-Luik op groot scherm
OCP
gratis

Opgelet: Deze tentoonstelling is meerdere dagen open. Meer
info op www.depinte.be/erfgoeddag.aspx of telefonisch via
09 280 98 50 (cultuurdienst).

‘Eeuwig duurt De Ronde’
Geert Vandenbon graaft in de geschiedenis van de Ronde. Met
sprekende beelden, interessante illustraties en pakkende weetjes. Hij
is een bevoorrechte getuige, hij werkte beroepshalve 23 jaar mee aan
de organisatie van de mooiste wedstrijd van de wereld. Geholpen door
heerlijke archieffoto’s, spitse beeldmontages en unieke documenten,
spit hij gedurende een exposé van 90 minuten diep in het verre en het
recente verleden en kijkt hij naar de toekomst van de Ronde.
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Vandenbon spreekt vanuit zijn ervaring in de buik van de Ronde van
Vlaanderen. Hij werkte tussen 1987 en 2009 intens mee aan zowat
alle facetten van de organisatie, de uitbouw en de uitstraling van
Vlaanderens Mooiste. Hij is uitgever van wielerboeken (onder meer
over de Ronde en over stichter Karel van Wijnendaele) en oprichterbeheerder van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.
Wanneer?
Waar?
Prijs?

19.00 uur: deuren
19.30 uur: start lezing
OCP, cultuurzaal
gratis, reserveren via cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50

Erfgoed van Pintse kunstenaars en grondleggers van Kunstkring Centaura (1900 - 2010)
Van 20 tot en met 28 april 2013 richt Kunstkring Centaura een
retrospectieve tentoonstelling in met werk van overleden kunstenaars.
Met onder andere werken van Juul De Boos, Arthur Van Wassenhove,
Roger Deruyck, Roger Battiau, Georges Leroy, Julien Buysse, Germain
Lema, August Du Caju, Jef Vandenheede, Jaklien Moerman en andere.
Waar?
Wanneer?

www.depinte.be

raadzaal gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De Pinte
opening 20 april 2013 om 20 uur, de tentoonstelling
is open op 21, 27 en 28 april van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur

In memoriam: Rudi Lekens
Voor velen onverwacht, is op 13 januari
2013 Rudi Lekens overleden.
Sinds Rudi Lekens meer dan 35 jaar
geleden in De Pinte kwam wonen, was hij
onafgebroken actief in het socioculturele
leven van onze gemeente. In 1992
richtte hij samen met enkele vrienden
de toneelvereniging Teater 2000 op. Als
voorzitter van deze vereniging was hij
dag en nacht actief en zorgde er met zijn
gedrevenheid onder meer voor dat Teater
2000 nu tot ver buiten De Pinte bekend
is. Om ook jongeren kansen te geven
toneelspelen te ontdekken, richtte hij in
2000 de jongerenafdeling µJong Geweld’
op.
Ook het lokale cultuurbeleid lag hem nauw aan het hart. Gedurende bijna twintig jaar was hij
penningmeester van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (nu Cultuurraad). Rudi was een van
de voortrekkers om in het Ontmoetingscentrum Polderbos naast de sportzaal ook een cultuurzaal
te bouwen. Hij was ook voorzitter van BeSoC, het beheersorgaan van de gemeentelijke culturele
infrastructuur en de 50-jarigen - zijn Halfeeuwelingengroep met wie hij jaarlijks een culturele uitstap
plande.
In 2011 kreeg Rudi Lekens van het gemeentebestuur de Cultuurprijs voor zijn jarenlange inzet.
Het bestuur en de medewerkers van de gemeente De Pinte betreuren het verlies van deze betrokken
en goedhartige man en wensen zijn familie hun innige deelneming toe.

50-jarigen …!
1963 - 2013
Wij nodigen u uit!
Op 14 september 2013 vieren we feest!
Daar wilt u toch bij zijn"

Bent u geboren in 1963?
Woont u in De Pinte - Zevergem of hebt u in De Pinte - Zevergem gewoond?
Wij zijn op zoek naar u!
Maak u µvriend’ op de facebookpagina ’50-jarigen De Pinte - Zevergem 1963-2013’
Bezoek de website www.depinte1963.be of meldt u bij een van de leden van het feestcomité:
Chantal Dewaele: chantaldewaele@telenet.be
Bart Schaubroeck: bart.schaubroeck@telenet.be
Rita Cauwels: cauwelsrita@gmail.com
Carine Van Acker: carientjevanacker@msn.com
Leen Galle: leen.galle@hotmail.com
Filip Thienpont: thienpont.¿lip@voedershuys.be
Carine De Vrieze: carineBdevrieze@hotmail.com

Interesse in een garageverkoop in De Pinte?
Voor de vierde maal wordt er een garageverkoop gehouden in De Pinte,
op zaterdag 27 april 2013 van 10 tot 17 uur.

Wat is een garageverkoop? Wie kan er mee doen?
Iedereen heeft in zijn zolder, kelder, tuinhuis of garage wel wat dingen
- in de weg - staan die nog mooi genoeg zijn, maar niet meer gebruikt
worden. Wat kan je met die dingen doen? Verkopen voor een prikje!

Zo hou je een rommelmarkt vanuit jouw eigen garage
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin en wacht op eventuele kopers. Opgelet: het is (op
politiebevel) verboden om op de openbare weg te staan.
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Wat verkoop je?
Alles wat nog in orde is en netjes is: kleding, meubels, juwelen, textiel, huisgerief, servies, glazen,
plantjes, vazen, bloempotten, kinderspeelgoed, kinderkleding, jouw µverkeerde’ aankopen, cd’s …

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 10 april (TEN LAATSTE!). Er wordt een bijdrage van drie euro gevraagd
om de kosten te dekken (papier, af¿ches, reclame …). Uw inschrijving is de¿nitief als u uw bijdrage
betaald hebt; gelieve hiervoor langs te komen (liefst in de namiddag of µs avond) bij:
Lieve Deneef
of
Van Eycklaan 28
tel. 09 282 91 79
lieve.deneef@telenet.be

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

Midden april ontvangt u dan de lijst met de namen van alle deelnemers én een stratenplan en
verdere richtlijnen over het verloop van de garageverkoop.
De inschrijvingsgelden zullen uitsluitend gebruikt worden om de kosten te dekken. Een eventueel
overschot zal gestort worden op rekening van SBM Children’s Home, een weeshuis opgericht in
Malindi, Kenia, door één van onze eigen inwoners, Debbie Malfait.
We willen een aaneensluitend stratentraject opzetten in De Pinte. Hoe meer adressen van verkopers
er zijn in een en dezelfde straat hoe meer kans je hebt dat het publiek erop af komt.
Massaal inschrijven dus!

Voor de ‘KOPERS’ - de dag zelf
Van 10 tot 17 uur kunt u bij de verschillende deelnemers terecht. Vanaf half april zullen de
deelnemerslijst en het stratenplan te vinden zijn op www.depinte.be (in de Agenda). U kunt de lijst
en het plan ook krijgen bij de organisatoren thuis of na aanvraag op lieve.deneef@telenet.be.

100 jaar Wereldtentoonstelling in Gent
Zondag 7 april 2013
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in 1913 de wereldtentoonstelling in Gent heeft plaatsgevonden.
Gent heeft daarbij een grondige opkuisbeurt gehad in het historische deel van de Arteveldestede. De
stadsgids zal jullie gedurende een twee uur durende wandeling in de buurt van het µmiljoenenkwartier’
duidelijk maken dat Gent toen op de wereldkaart werd gezet.
Waar:
Wanneer:
Prijs:
Inschrijvingen:
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aan de hoofdingang van het Sint-Pietersstation
10 uur
4 euro (leden), 5 euro (niet-leden)
ten laatste 25 maart via ericdedapper@skynet.be of tel. 09 282 60 12
daarna betaling op rekening 890-1340215-94 van Pasar De Pinte

Pasar De Pinte - Zevergem

Activiteiten Art@De Pinte maart - april 2013
Op woensdag 6 maart 2013 start Art@De Pinte met het
ontwerpen van vier ‘beelden’ in papierdeeg (papier-maché).
Over de juiste benaming van dit onderwerp zijn we nog wat aan
het µkauwen’, maar het wordt beslist een origineel gegeven …
Van vrijdag 12 april tot en met zondag 14 april 2013 gaan onze leden op weekenduitstap naar de
Hoge Venen. Naast gezellig tafelen en genieten van de natuur, ligt de nadruk vooral op creatieve
workshops. Onder leiding van Leo Van Hullebusch gaan we ons verdiepen in het werken met
pastel en aquarel.
Niet-leden die interesse hebben om zich aan te sluiten bij onze lessen, kunnen dit alsnog doen. Wie
zich engageert van 6 maart tot en met 30 juni 2013 betaalt 50 euro lidgeld, verzekering inbegrepen.
De lessen vinden plaats op woensdag van 19 tot 22 uur in de kelder van het Kasteel Scheldevelde.
De docent is Chris De Clercq (www.chrisdeclercq.be).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris, 0473 93 48 33

www.depinte.be

Folklorestoet Vrije Basisschool Zevergem
Op vrijdag 26 april 2013 vertrekt de folklorestoet van de Vrije Basisschool van Zevergem om 15.30
uur via Pont-Noord door onze deelgemeente.
In het kader van lessen over de volkscultuur geven de kinderen een vertolking van het dorpsleven
van zowat 75 jaar geleden. We keren terug naar de tijd van paard en kar, de eerste tractoren, de
processie, de klompen en de µklakken’. Het wordt een optocht met veel verrassingen!
Organisatie: Vrije Basisschool Zevergem.

Boekenfeest in de Vrije Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenweek organiseert
de ouderraad van de Vrije Basisschool voor de 30ste keer het
boekenfeest tijdens het weekend van 16 en 17 maart 2013.
Het boekenfeest vindt plaats in en rond de sportzaal (ingang
Polderdreef) en is voor iedereen gratis toegankelijk op zaterdag
van 12 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 18 uur.
Naar jaarlijkse gewoonte vind je er een ruim aanbod
lees- en prentboeken voor kinderen, maar ook tieners en
volwassenen zullen er hun gading vinden.
Verder zijn er verschillende leuke nevenactiviteiten:
schimmenspelverhaal, papier scheppen, µoude-spullen
robot’ fabriceren, retro-modeshow ...
Doorlopend kan je het werk van illustrator Tom Schoonooghe
ontdekken. Tevens kan je meedoen aan de µthema tijd’wedstrijd en een fotoshoot winnen.
Op zondagmorgen zijn de Peperclips van de partij voor het
aperitiefconcert.
Iedereen van harte welkom!
Info: Delphine Vanhove, 0479 29 51 29, DeBieVanhove@telenet.be

Celtic Fever 2013
De dansgroep µCeltic Spirit Dancers’ uit De Pinte organiseert op zaterdag
20 en zondag 21 april 2013 voor de zevende maal het dansspektakel
µCeltic Fever’. Riverdance van eigen bodem met Ierse en Schotse
dansen. Zowel de gracieuze softshoes dansen als de spectaculaire
hardshoes- en Highlanddansen komen aan bod.
De show duurt ongeveer drie uren, pauze inbegrepen.
Op zaterdag 20 april 2013 start de show om 20 uur stipt (deuren open
vanaf 19.30 uur).
Op zondag 21 april 2013 is er eveneens gelegenheid voor een Celtic Lunch vanaf 12 uur. De show
start die dag om 14.30 uur stipt (deuren open vanaf 14 uur).
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Inkom: 10,00 euro in voorverkoop, 12,00 euro aan de kassa
Combiticket Lunch + Show 25,00 euro (uitsluitend in voorverkoop tot 12 april 2013)
Reservatie (genummerde plaatsen) en informatie:
via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com
telefonisch: 0496 13 16 09
Bezoek de websites www.celticfever.be en www.celticspiritdancers.be
Een aangename en ontspannende vertoning met nieuwe dansen en muziek in de Keltische sfeer
wordt alweer verzekerd.
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Lenteconcert Harmonie Zevergem op zaterdag 27 april
Naar jaarlijkse traditie verzorgt de Harmonie van Zevergem in de maand april een heerlijk
lenteconcert. De jeugdige groep muzikanten, onder de deskundige leiding van Dominic Reynders,
laten u genieten van een avontuurlijke en muzikale avond.
Kaarten zijn te krijgen in µt Boldershof, Dorp 7, Zevergem, via de muzikanten of via het bestuur. Voor
meer info kunt u terecht op www.harmoniezevergem.be.
Hopelijk tot dan!
Wanneer?
Waar?
Prijs:
Inlichtingen:

zaterdag 27 april 2013 om 20 uur
De Veldblomme, Veldstraat, Zevergem
5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de kassa
Connie Doublet, tel. 09 385 48 03 en 0476 56 24 83, info@harmoniezevergem.be

Geocaching
Infoavond georganiseerd door Gezinsbond De Pinte
Op donderdag 18 april om 20 uur
In het bondslokaal, Sportwegel 1
Een GPS-ontvanger en honger naar avontuur is al wat je nodig hebt voor een hightech schattenjacht.
Wat is geocaching?
Geocachen is een prachtige combinatie van wandelen,
zoeken, gebruik maken van een nieuwe techniek,
samenwerken en in de natuur zijn.
Mensen mooie plekjes laten ontdekken, waar ze anders
nooit zouden komen, dat is zowat de ¿loso¿e achter het
geocachen. Ideaal dus om de zondagse wandeling met de
kinderen of de stadsverkenning een ander tintje te geven.
Maar vyyr je er aan begint is het goed om wat theoretische
achtergrondinformatie te hebben over co|rdinaten en
satellieten, waypoints en logboeken.
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Op deze infoavond komen daarom volgende punten
aan bod:
Wat is geocaching en historiek ervan.
Geogra¿sche co|rdinaten zoals Noorder- en Zuiderbreedte, Ooster- en Westerlengte.
Terminologie: cache, tag, waypoint, logboek, …
De cachepagina’s op internet (www.geocaching.com).
Hoe zelf een eigen cache µpubliceren’ en hoe een gevonden cache loggen.
De geschikte wandel-gps.
Kinderen motiveren om te wandelen, dankzij geocaching.
Voorafgaandelijk inschrijven (vóór 14 april) bij:
Frans Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be
Kostprijs (een consumptie inbegrepen): € 5 (Bondsleden) / € 7 (niet-leden)
Cash of overschrijven op rekeningnummer BE21 7370 1254 7803

Art-i-choque goes Ghent
Het jongeren- en kinderkunstatelier Art-i-choque gaat op citytrip naar Gent om daar zijn voetprint
achter te laten ... en dit tijdens de krokusvakantie.
Later geven ze een tentoonstelling in diverse originele locaties in Gent. Verdere info volgt.
Oproep: dringend gezocht
Iemand die de kinderen in een bad wil dompelen van het o zo mooie Gentse dialect, op een
woensdagnamiddag. Graag een seintje via annart@hotmail.be of 0478 79 04 90.

www.depinte.be

Bibliotheek
Jeugdboekenweek: 2 tot 17 maart
In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de tijd. Ze kijkt naar het verleden
en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen
passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de
eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor
altijd duren.
De leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar kunnen opnieuw
met de klas een spel komen spelen in de bib. Auteur Kristien Dieltens
schreef het spannende vervolgverhaal Loewie en het mysterieuze
boek. Aan de hand van dit verhaal komen de kinderen met verschillende
tijdperken in contact waarbij allerlei leuke opdrachtjes horen.
Elk kind dat tijdens de jeugdboekenweek de bib bezoekt krijgt een mooie ballon mee.

e-wijs met Zovla: maak kennis met nieuwe media!
Tijdens de digitale week in april focust Zovla op de nieuwe media:
Infoavond over digitale fotogra¿e
Op woensdag 17 april om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
In de andere Zovla-bibliotheken komen de volgende onderwerpen aan bod:
µHet interactieve internet en sociale media’, µWindows 8’, µGratis software’
Demo over nieuwe media: de werking van iPad, tablet en e-readers wordt
getoond en uitgelegd en de verschillende toestellen kunnen ook uitgeprobeerd
worden
Op dinsdag 23 april om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Deze demo vindt ook plaats op andere dagen in de andere Zovla-bibliotheken
Op donderdag 16 mei om 20 uur sluiten we af met de lezing ‘Internet en
privacy’ door professor De Hert in zaal Nova, Steenweg 92 in Nazareth
Deelname aan deze activiteiten is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk,
via 09 282 25 32 of bibliotheek@depinte.be. Haal de Àyer in de bib voor meer
info.
Zovla is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem,
Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm.
De digitale week is een initiatief van LINC vzw

Fundels
De fundels (interactieve prentenboeken voor kinderen van drie
tot zeven jaar) staan nu opgesteld in een speciaal hiervoor
ontworpen rode kast.
Via een touchscreen kunnen de kinderen zelf deze fundels
uitproberen in de bibliotheek en de verschillende hoeken van deze
levende prentenboeken ontdekken: de kijkhoek, de leeshoek, de
activiteitenhoek, de tekenhoek en de spelletjeshoek.
Deze fundels kunnen ook uitgeleend en thuis gedownload worden.
Je krijgt dan een rugzak met reader mee, samen met maximum vijf
prentenboeken die bovenaan in de rode kast staan. Alles wordt
uitgeleend voor drie weken; er kan niet verlengd worden.
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CinéBib
Vanaf eind maart worden opnieuw twintig nieuwe
CinéBib-dvd’s aangeboden. Deze keer is het thema
‘Latijns-Amerikaanse cinema’ met onder andere µEl
Custodio’, µCentral do Brasil’, Japyn’, µBabel’, µUn mno sin
amor’, µLa cantante de tango’ …
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale
CinéBib-display.

Dvd’s
Ook onze eigen collectie dvd’s werd uitgebreid met tal van nieuwe ¿lms:
µThe killing seizoen 1 en 2’, µThe ides of March’, µThe Iron Lady’, µThe girl with the
dragon tattoo’, µTot altijd’, µThe hunger games’, µDe rouille et d’os’, µPuss in boots’,
µDe avonturen van Kuifje’, µKauwboy’, µHet kind van de gruffalo’, µBrave’, en nog veel
meer. Kom ze ontdekken in de bib!
Deze dvd’s kunnen drie weken uitgeleend worden aan 1,25 euro per dvd, met een
maximum van twee dvd’s per kaart.

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:
maandag 1 april (paasmaandag)
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)

Sport
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Sportkampen
Paasvakantie

Kamp paasvakantie: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2013

Ö Inschrijven kan op dinsdag 12 maart
Voor de kleuters zullen de activiteiten plaatsvinden van 13 tot 16 uur en
voor de lagere school van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is telkens
opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.

Zomer 2013

Kamp 1: Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2013
Ö Inschrijven kan op dinsdag 7 mei
Kamp 2: Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli 2013 (geen kamp op donderdag 11 juli)
Ö Inschrijven kan op woensdag 8 mei
Kamp 3: Van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2013
Ö Inschrijven kan op dinsdag 14 mei
Kamp 4: Van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2013
Ö Inschrijven kan op woensdag 15 mei
Tijdens deze vier periodes in de zomer zullen zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school
kunnen sporten en spelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is telkens opvang voorzien
vanaf 8 uur en tot 18 uur.
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook worden aangevraagd via
sportpromotie@depinte.be en zijn te vinden op www.depinte.be.

www.depinte.be

Kriebelmania
Kriebelmania is een avonturensportdag voor jongeren van tien tot achttien jaar. Op deze dag
kunnen ze kennismaken met tal van uitdagende sporten zoals klimmen, deathride, schietsporten,
mountainbike, kajak en nog vele andere.
Op donderdag 11 april 2013 gaan we met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die deelnemen
aan het sportkamp in de paasvakantie naar Kriebelmania. Ook alle kinderen tussen tien en achttien
jaar die niet deelnemen aan het sportkamp kunnen zich inschrijven.
Gelieve vóór 31 maart uw deelname te bevestigen via onderstaand inschrijvingsformulier, zodat er
een bus ingelast kan worden en eventueel een extra begeleider.
Onder begeleiding van lesgevers van de sportdienst kunnen geïnteresseerde jongens en meisjes
mee met de bus vanaf het Ontmoetingscentrum Polderbos. Ter plaatse zijn de deelnemers vrij en
beslissen ze zelf aan welke activiteiten ze deelnemen.
De kostprijs voor een dagje sport en plezier bedraagt 5 euro.
Wanneer?
Waar?


Ҝ

Donderdag 11 april 2013
Provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke)
Vertrek parking OCP, Polderbos 20 om 8.15 uur
Inschrijvingsformulier Kriebelmania
Voornaam:

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Gelieve dit inschrijvingsstrookje te bezorgen aan de sportdienst. De betaling dient contant te
gebeuren aan de balie in het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Ҝ



Lessenreeks linedance
Naar aanleiding van het succes op de Sporteldag zal de sportdienst in de maanden april, mei en juni
een gloednieuwe lessenreeks linedance organiseren. De lessenreeks zal bestaan uit tien lessen die
plaatsvinden op dinsdagvoormiddag van 9.30 tot 11.15 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos. 23
Er wordt les gegeven in twee blokken van 45 minuten.
De reeks start op dinsdag 16 april 2013 en eindigt op dinsdag 25 juni (op dinsdag 18 juni zal er geen
les zijn). Inschrijven kan bij de sportdienst. Voor de volledige lessenreeks betalen inwoners van De
Pinte 45 euro (4,5 euro per les), niet-inwoners betalen 60 euro (6 euro per les).
Let wel: Deze lessen kunnen enkel plaatsvinden vanaf tien deelnemers.
Een linedance is een formatiedans waarbij een
groep mensen danst in een of meer rijen, waarbij
ze dezelfde bewegingen uitvoeren. Linedance is
een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij
linedance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt
het een geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen
en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is
voor linedance is dat er vaak een basis gedanst
wordt van bijvoorbeeld totaal 32 tellen (vier keer acht
tellen) en deze achter elkaar herhaald wordt.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt
u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

HipHop
In HipHop dans je alsof je op straat zou dansen.
Je werkt aan de techniek van HipHop en je danst op typische hiphop
muziek.
Je beweegt je lichaam op de muziek en leert het onder controle te
houden.
Je leert de nieuwste bewegingen en de volgende keer maak JIJ de
dansvloer onveilig op feestjes.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Inschrijven
Deelname

OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Op woensdag 13, 20 en 27 maart, 17 en 24 april, 8,
22 en 29 mei
Geboortejaar 2001 - 2002 - 2003
Geboortejaar 2004 met minstens een jaar danservaring
Geboortejaar 2005 met minstens twee jaar danservaring
Voor 11 maart via INFO AANVRAAG op www.DanceReaction.be
40 euro (leden DanceReaction), 50 euro (niet-Leden), te betalen voor 18 maart

www.DanceReaction.be
Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur) 0475 944 291

Nieuw tennisseizoen 2013
De dagen zijn al een hele tijd langer en langer geworden en de lente komt in zicht, zij het nog
een beetje ver. En toch … nu al begint het te kriebelen en willen enthousiaste tennisspelers de
openluchtvelden op. Waar kan je beter terecht dan bij TKDP? Het µduurste’ tarief laat toe wekelijks
een uur tennis te spelen tegen ongeveer drie euro en rekening houdend met het feit dat je voorlopig
nog altijd met minimum twee moet zijn, sta je al vlug tegen anderhalve euro per uur te spelen!
Jeugdspelers (tot achttien jaar) en seniores (vanaf 65 jaar) kunnen die prijs nog eens bijna halveren!
Naar jaarlijkse gewoonte houdt Tennisclub De Pinte inschrijvingsdagen. Kom op 9, 10, 23 of 24
maart 2013, telkens van 10 tot 12.30 uur, naar het clubhuis, Polderbos 3 in De Pinte.
Op dezelfde dagen verwachten wij uiteraard ook onze getrouwen voor de vernieuwing van hun
lidmaatschap.
BELANGRIJKE TIP: kom op de hiervoor vermelde dagen en spaar zo tien euro per lidmaatschap.
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Op de inschrijvingsdagen:
is Tennisschool De Pinte ook aanwezig (u verneemt er alles over lessen, stages ...)
kunt u ook inschrijven voor:
- een µvast uur’ op de overdekte terreinen in de winterperiode (1 oktober 2013 tot 31 maart 2014)
- recrea-tornooi, clubtornooi, dubbelslag …
Lid worden kan uiteraard ook nog achteraf. Van april tot eind september, elke zaterdag van 11 tot 12
uur in het clubhuis.
Zie ook www.tkdepinte.be en www.tsdp.be

Heb je zin in een leuk spelletje ‘jeu de boules’?
Kom gerust eens een kijkje nemen en probeer een balletje te rollen zonder verplichting.
Valt het mee, sluit je dan aan bij petanqueclub Edelweiss.
Speeltijden: dinsdag en donderdag van 14.30 tot 17.30 uur
Tijdens de winter spelen we in de verwarmde loodsen van de gemeente, Pont Zuid in Zevergem.
Tijdens de zomer op de gemeentelijke pleinen in het Sijsjespark.
Gezelligheid en vriendschap verzekerd! Voorkennis niet nodig.
Contactadres:

www.depinte.be

Johan De Waele
Eeuwfeestlaan 9, De Pinte
tel. 09 282 41 84
e-mail: johandewaele1@telenet.be

Clubkampioenschap TK Olympia op zaterdag 20 april
Op zaterdag 20 april organiseert gymnastiekclub TK Olympia De Pinte haar
Clubkampioenschap. Tijdens dit namiddagevent nemen de gymnasten
van de zeventien verschillende turngroepen het tegen elkaar op in diverse
proeven op de verschillende turntoestellen.
De namiddag wordt opgeluisterd door geanimeerde battles tussen de
groepen. Tevens staat een gastoptreden op het programma dat het
µClubkampioenschap’ een extra dimensie geeft. De namiddag wordt
afgesloten door een µultimate battle’ tussen trainers en bestuur en de
gymnasten.
Ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten worden uitgenodigd om deze boeiende namiddag
bij te wonen vanaf 14 uur in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool (Polderbos, De Pinte). De
ingang is gratis en amusement verzekerd!
Meer info: www.tkodepinte.be

Joggen in de ontluikende lente!
Na de werkuren nog even gaan joggen? De trage wegen in De Pinte verkennen?
Je nieuwsjaarsbelofte µbeweging’ in de praktijk omzetten?
Word lid van Joggingclub De Pinte.
Weer of geen weer. Lentezon of aprilse gril. Elke dinsdagavond om 19.30 uur afspraak aan de
parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching, en een
recreatieve jogging van vijf tot tien km in kleine groepjes en op eigen tempo.
Wie lid is, krijgt een gratis loop-T-shirt van de club en is steeds verzekerd bij het joggen, ook als
je alleen loopt! Probeer bijvoorbeeld het nieuwe Bloso-joggingparcours - onder peterschap van de
joggingclub - doorheen Scheldevelde eens uit.
Meer info? Kom langs op dinsdagavond, contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk
op www.jcdepinte.be.

Jeugd
Buitenspeeldag 2013
Nog nooit van de Buitenspeeldag gehoord? Dan zat jij de laatste
zes jaar op een andere planeet. Want de Buitenspeeldag is
een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid. En op
woensdag 27 maart 2013 wordt die alweer voor de zesde keer
georganiseerd. Je hebt die dag dus geen enkel excuus om
binnen te blijven, want jawel … Nickelodeon en Ketnet gaan
die dag van 13 tot 17 uur op zwart. En overal in Vlaanderen
worden er activiteiten georganiseerd waarin je al je energie
kwijt kunt!
Ook in De Pinte doen we uiteraard mee. Het grasveld aan het OCP zal die middag een echt sport- en
speelparadijs zijn. Op en rond het domein kan je je uitleven op een springkasteel, via volksspelen,
een zandkastelenwedstrijd en nog veel meer! Het belooft alvast een leuke namiddag te worden.

Concreet
Grasveld OCP, tussen 13 en 17 uur, onbeperkt aantal deelnemers, gratis aanbod, vanaf 6 jaar. Dit
is een samenwerking van de sport- en jeugddienst. Op voorhand inschrijven is niet nodig, je komt
gewoon langs en meldt je aan!
Meer informatie kan je krijgen bij de gemeentelijke jeugddienst en sportdienst (tel. 09 280 98 40) en
op www.depinte.be/buitenspeeldag.aspx.
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Speelpleinwerking Pasen 2013

Wilt u uw kind in de paasvakantie enkele fantastische en avontuurlijke vakantiedagen laten beleven?
Dan is speelplein Amigos de oplossing!
Uw kinderen kunnen de eerste week van de paasvakantie, van 2 tot en met 5 april 2013, op het
speelplein terecht (niet op paasmaandag).
PRAKTISCH

Voor wie?

Elke dag voor kinderen tussen drie (geboortedatum telt) en twaalf jaar, die al naar school gaan
en zindelijk zijn. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag voor tieners van het eerste en tweede
middelbaar.
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Nieuwe locatie en
inschrijvingsprocedure

Start en einde van de activiteiten?

Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd
naar het speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te halen.
Opvang? Van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur

Waar?

’t Bommeltje (µHuis van het kind’), Bommelstraat 33 bus 22

Inschrijven?

Vanaf 2013 moet een inlichtingen¿che vooraf ingevuld en afgegeven worden aan de jeugddienst in
het Ontmoetingscentrum Polderbos. Deze ¿che bevat informatie over het kind, de ouders, ¿scale en
medische gegevens.
U hoeft dus niet vooraf te zeggen wanneer u naar Amigos komt. U dient enkel dat ene document
vooraf af te geven of in de brievenbus van het OCP te stoppen. Op die manier kan het inschrijven
op de dag zelf vlot verlopen.

Prijs?

Kinderen van Pintse gezinnen betalen de onderstaande tarieven
Prijs per kind per halve dag
Gezinnen met een kind:
€ 3,00
Gezinnen met twee kinderen:
€ 2,75
Gezinnen met drie kinderen:
€ 2,50
Gezinnen met vier kinderen of meer
€ 2,00
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en de verzekering

www.depinte.be

Kinderen van niet-inwoners ongeacht of ze in De Pinte naar school gaan of niet, zijn ook welkom op
het speelplein maar moeten het dubbele tarief betalen.
De opvang is bijna altijd gratis. Enkel voor de opvang van 17 tot 18 uur betaalt u een euro per kind per dag.

Informatie?
De folders met meer informatie zullen begin maart 2013 verdeeld worden via de scholen in De
Pinte - Zevergem. Voor andere geïnteresseerden, leggen we een adressenlijst aan, zodat je ook
de nodige folders kunt ontvangen. Geef gerust uw gegevens door aan de jeugddienst (e-mail:
jeugddienst@depinte.be).

Speelpleinwerking zomer 2013
maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli
maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli
maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus
maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en de
gemeentelijke kinderopvang Stekelbees.

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste animatoren
Ben je 16 jaar of ouder? Wil je de Pintse kinderen en jongeren
enkele leuke vakantiedagen bezorgen? Ben je goed in het
organiseren van activiteiten? En heb je zin om deel uit te maken
van een fantastische leidingsploeg?
Stel je dan kandidaat om speelpleinanimator te worden! Voor meer
informatie kan je terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 51,
e-mail: jeugddienst@depinte.be.

Maak Kabaal
Op zondag 10 maart 2013 maken we massaal
kabaal op Maak Kabaal. Net als vorig jaar
willen de jeugdverenigingen van De Pinte
een gezamenlijke activiteit organiseren voor
al hun leden. Ze zullen per leeftijdsgroep een
hele namiddag samen allerlei activiteiten en
spelletjes doen.
Deze namiddag wordt afgesloten op het
gemeenteplein met een gezellig samenzijn
met een drankje en een leuke muziekgroep.
Nadien is er nog afterparty in Bar-On.
Concreet:
van 13.30 tot 17 uur: activiteiten (enkel) voor de leden van de jeugdverenigingen de FOS, Scouts
en Gidsen en Chiro De Pinte
van 17 tot 20 uur: gezellig nababbelen met een drankje en een muziekbandje: voor iedereen die
hier zin in heeft
vanaf 20 uur: afterparty in Bar-On

Tweedehandsbeurs kindermateriaal

Opgepast,
nieuwe
locatie

De dienst Opvanggezinnen van OCMW De Pinte organiseert haar 21ste Tweedehandsbeurs op
zaterdag 20 april 2013 van 13.30 tot 16.30 uur in het Huis van het Kind -’t Bommeltje, Bommelstraat
33 bus 22 in De Pinte.
Gelieve te parkeren aan het OCP, in Polderbos.
Wat wordt er verkocht?
speelgoed, kinder¿etsen
kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes en andere
kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat
Wilt u materiaal te koop aanbieden?
Contacteer de dienst Opvanggezinnen, tel. 09 242 93 40. Laden en lossen kan aan het Huis van het
Kind -’t Bommeltje op 20 april via de linkerzijde van het gebouw, van 8 tot 11 uur.
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Speelstraten in De Pinte
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw aangevraagd worden. Dus als
je een straat of wijk voor een dag of een bepaalde periode wilt omtoveren tot een
speelterrein voor kinderen, dien dan een aanvraag in bij de jeugddienst van de
gemeente. Ook het reglement is daar beschikbaar, en op www.depinte.be.

Workshop knuffelturnen
Op zondag 21 april om 10 uur
In Bondslokaal, Sportwegel 1
Voor kinderen van twee tot zes jaar
Na nordic walking en handreÀexologie organiseert GSF De Pinte in samenwerking met Gezinsbond
De Pinte nu een workshop knuffelturnen.
Jonge kinderen vinden het heerlijk om te bewegen, zeker als dat ook kan met andere kinderen
erbij. Tijdens deze workshop gaan kleuters met een van hun (groot)ouders, meter, peter of andere
verwanten op een plezierige en veilige manier exploratief bewegen. Hierbij maken we bewust
exclusieve aandacht voor ons lichaam en wat (groot)ouder en kind voor elkaar kunnen betekenen.
Knuffelturnen is een intieme en speelse vorm van bewegingsopvoeding. Ieder kind zal zich door
aangepaste bewegingen beter in zijn vel voelen. De ouder-kindrelatie staat hierbij centraal maar
ook de relatie tussen de kleuters onderling wordt gestimuleerd. Samen voeren we praktische
en eenvoudige (grond)oefeningen uit. Het µsamenspelen’ bevordert het basisvertrouwen, de
zelfexpressie en de interactie met de ouder(s).
Wij doen samen yoga, Sherborne, ademoefeningen, zingen, massage en relaxatie.
Voor kinderen van twee tot zes jaar is dit een uitstekende activiteit, onder de begeleiding van John
De Bock (yoga-onderricht/bewegingsanimatie).
Wat brengt u mee?
Een yogamatje, goed humeur en natuurlijk je kleuter.
Hoe inschrijven?
Stuur een e-mail naar inge.temmerman@telenet.be of sms naar 0477 62 60 59 (na 17 uur).
Kostprijs: 3 euro voor Bondsleden en/of GSF-leden, 5 euro voor niet-leden

Is beter nog ver?
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Vrouwtje is beroemd. Ze werd rijk van haar kunst. Samen met haar hondje
Fala vlucht ze weg van de drukte. Tijdens hun tocht ontmoeten ze allerlei
vreemde ¿guren. Ze gaan samen op zoek naar Beter. Het wordt een moeilijke
zoektocht want Beter is nog ver.
Dit verhaal is gebaseerd op kunstwerken van tien Belgische kunstenaars. Het
inspireerde de Gemeentelijke Basisschool om er een kunsttentoonstelling
rond op te bouwen. Het resultaat kunnen jullie bewonderen in ons museum.
Wanneer?
Waar?

Zondag 24 maart
Gemeentelijke basisschool

Programma:
Opendeurdag op de school
Kunsttentoonstelling van 11 tot 18 uur
Lentebarbecue om 11.30 en 13 uur
Doorlopend cafetaria
Bezoek zeker ons µAteliercafé’!
Meer info: www.gemeenteschooldepinte.be

www.depinte.be

Welzijn
Wachtlijsten
maandag 25 februari 2013: Dr. G. Dujardin
dinsdag 26 februari 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 27 februari 2013: Dr. K. Vanderlinden
donderdag 28 februari 2013: Dr. J. Dossche
zaterdag 2 maart 2013: Dr. W. Standaert
zondag 3 maart 2013: Dr. K. Vanderlinden

maandag 1 april 2013: Dr. G. Dujardin
dinsdag 2 april 2013: Dr. S. De Rekeneire
woensdag 3 april 2013: Dr. J. Ossieur
donderdag 4 april 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 6 april 2013: Dr. A. Van Poucke
zondag 7 april 2013: Dr. A. Van Poucke

maandag 4 maart 2013: Dr. A. Van Hecke
dinsdag 5 maart 2013: Dr. I. Lampens
woensdag 6 maart 2013: Dr. D. Van Renterghem
donderdag 7 maart 2013: Dr. G. Dujardin
zaterdag 9 maart 2013: Dr. D. Van Renterghem
zondag 10 maart 2013: Dr. W. Standaert

maandag 8 april 2013: Dr. J. Dossche
dinsdag 9 april 2013: Dr. A. Van Hecke
woensdag 10 april 2013: Dr. I. Lampens
donderdag 11 april 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 13 april 2013: Dr. F. Pieters
zondag 14 april 2013: Dr. W. Standaert

maandag 11 maart 2013: Dr. J. Ossieur
dinsdag 12 maart 2013: Dr. F. Pieters
woensdag 13 maart 2013: Dr. A. Van Poucke
donderdag 14 maart 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 16 maart 2013: Dr. I. Lampens
zondag 17 maart 2013: Dr. J. Dossche

maandag 15 april 2013: Dr. K. Vanderlinden
dinsdag 16 april 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 17 april 2013: Dr. F. Pieters
donderdag 18 april 2013: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 20 april 2013: Dr. F. Pieters
zondag 21 april 2013: Dr. D. Van Renterghem

maandag 18 maart 2013: Dr. P. Van Renterghem
dinsdag 19 maart 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 20 maart 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 21 maart 2013: Dr. M. De Smet
zaterdag 23 maart 2013: Dr. J. Dossche
zondag 24 maart 2013: Dr. A. Van Hecke

maandag 22 april 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 23 april 2013: Dr. P. Van Renterghem
woensdag 24 april 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 25 april 2013: Dr. A. Vercruysse
zaterdag 27 april 2013: Dr. K. Vanderlinden
zondag 28 april 2013: Dr. K. Vanderlinden

maandag 25 maart 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 26 maart 2013: Dr. S. Moisse
woensdag 27 maart 2013: Dr. E. Weytens
donderdag 28 maart 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 30 maart 2013: Dr. J. Dossche
zondag 31 maart 2013: Dr. I. Lampens

maandag 29 april 2013: Dr. M. De Smet
woensdag 1 mei 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 2 mei 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 4 mei 2013: Dr. P. Van Renterghem
zondag 5 mei 2013: Dr. Van Renterghem

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

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

Thuisverpleging
Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en
Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte (Zevergem),
tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte,
tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22 uur, 7 dagen op 7),
www.verplegingthuis.be
Wit-Gele Kruis, µs Gravenstraat 38, 9810 Nazareth,
tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), www.wgkovl.be
(Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76,
9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op 24, 7 dagen op 7),
www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be
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Oxfam Trailwalker
Buitengewoon, niet onmogelijk!

 Tineke D’haese/Oxfam

Loop je over van energie, heb je zin om met drie vrienden in een mooi avontuur te stappen en je in
een adem solidair te tonen met het Zuiden? Neem dan deel aan Oxfam Trailwalker!
Oxfam Trailwalker is een unieke, sportieve en solidaire uitdaging. In teams van vier leggen de
wandelaars 100 km af in minder dan 30 uur. Het evenement vindt plaats in de Hoge Venen op 24 en
25 augustus 2013. Voor de start engageert ieder team zich om minstens 1 500 euro in te zamelen
ten voordele van de projecten van Oxfam-Solidariteit.
Stap samen het onrecht van de armoede de wereld uit.
Teamgeest
Het is met vier dat je traint, met vier dat je centen verzamelt en … met vier dat je 100 km stapt. Het
spreekt voor zich dat je zowel bij de voorbereidingen als tijdens Oxfam Trailwalker op elkaar kunt
rekenen. Daarnaast zorgen je supporters voor de nodige morele en logistieke steun. Zij houden er
steevast de moed in. Teamgeest en solidariteit zijn de onmisbare ingredisnten van Oxfam Trailwalker!
Oxfam Trailwalker staat jullie bij met een goed uitgekiend trainingsprogramma
en heel wat gouden tips op www.oxfamtrailwalker.be.
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Internationale solidariteit
Zonder solidariteit geen Oxfam Trailwalker. Elk team stelt nog voor de start van de tocht alles in
het werk om minstens 1 500 euro te verzamelen voor de projecten van Oxfam- Solidariteit. Een
spaghettiavond, muziekquiz, wafelenbak … Laat je creativiteit vooral de
vrije loop. Via Oxfam Trailwalker steunen we samen duurzame landbouw, toegang tot
gezondheidszorg, de strijd tegen geweld op vrouwen …
Hulp nodig om je achterban enthousiast te maken? Het team van Oxfam Trailwalker staat je met
raad en daad bij.
Doe in 2013 eens buitengewoon samen met 22 000 andere mensen in de wereld!
1. Zoek drie teamgenoten
2. Omring u met een schare enthousiaste supporters
3. Verzamel voldoende centen
4. Train u ¿t
5. Stap 100 km in 30 uur op 24 en 25 augustus 2013

www.depinte.be

Op zaterdag 9 maart trakteert de wereldwinkel …
Ter gelegenheid van de week van de vrijwilligers zijn alle vrijwilligers, klanten en sympathisanten
welkom om de lievelingswijnen en het lievelingsfruitsap van onze vrijwilligers te komen proeven en
te klinken op de gezondheid van allen die meebouwen aan een (h)eerlijker wereld.
We verwelkomen dus ook graag alle klanten, die door de aankoop van fairtradeproducten de boeren
en producenten uit de derde wereld een eerlijke prijs helpen betalen en zo bijdragen aan hun
infrastructuur: onderwijs, gezondheidszorg ...
Vaak gaat het over producenten uit landen in zware moeilijkheden, zoals de boeren uit de Kivustreek
in Congo, recent opnieuw geteisterd door oorlog. Vandaar dat u op zaterdag 9 maart ook kunt
proeven van een heerlijk kopje Kivukof¿e.
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte-Zevergem is gevestigd onder het jeugdhuis Impuls, Polderbos 2, en
open elke woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

10de Solidariteitsbrunch
Broederlijk Delen organiseert haar tiende Solidariteitsbrunch
op zondag 24 maart 2013.
Voor een lekkere broodmaaltijd met soep (én een verrassing!) betaalt u 8 euro (volwassenen).
Kinderen (jonger dan twaalf jaar) betalen 5 euro. Een gezinskaart kost 22 euro.
Waar?
Wanneer?

Refter Vrije Basisschool De Pinte (ingang Polderdreef)
Tussen 9.30 en 13 uur

Inschrijvingen voor 17 maart via:
parochiesecretariaat, Kerkplein 1, De Pinte, tel. 09 282 41 88 (tijdens openingsuren)
medewerkers werkgroep Broederlijk Delen De Pinte:
An DeÀoor, Polderdreef 37, De Pinte, tel. 09 282 80 27, andeÀoor@gmail.com
Ann Vandenbussche, Eeuwfeestlaan 50, De Pinte, tel. 09 281 28 11
Met steun van:

Beurs zonder beperkingen
REVA al aan 13de editie toe

REVA 2013 stelt tussen 25 en 27 april 2013 zijn standen
op in Flanders Expo. Mensen met een beperking van
welke aard dan ook en hun hulpverleners kunnen op die
informatiebeurs kennismaken met allerlei hulpmiddelen
en diensten. Van toestellen die levensnoodzakelijk zijn
tot hulpmiddelen die hun leven thuis en hun vrije tijd
aangenaam moeten maken en houden.
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Uitgebreid aanbod
Met meer dan 150 standen, verschillende workshops
en seminaries en zelfs een tijdelijk dienstencentrum
krijgen bezoekers van REVA 2013 gegarandeerd een
praktisch antwoord op elke hulpvraag. Ze kunnen er
onder meer terecht voor informatie over welk hulpmiddel
voor hen geschikt is. Maar evengoed krijgen ze een
overzicht van het activiteitenaanbod van een lokaal
dienstencentrum of hulp bij administratieve zaken.
De beurs lokt dan ook meer dan enkel commercisle
bedrijven als standhouder. Ook belangenverenigingen
als de Brailleliga en beleidsorganisaties als het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
zijn er te vinden.

HOE TE BEREIKEN
Openbaar vervoer
GPS-ADRES VAN DE BEURS:
Flanders Expo,
Maaltekouter 1,
9051 Gent

T. 0032 (0)478 90 81 88
e-mail: reva@reva.be

VËTrein tot station Gent Sint-Pieters
VËTram 1 Flanders Expo

Met de auto
VË |å]Ë?wÁÍË¤|
VË ¤È]ËÜjÁjjÁÄÝÄÄj??ÁËÍjË=Ý??ÁajË
ËËËjÍËajË |åËÁWÍ~Ë#ÄÍjaj^Ë?wÁÍË¤|±
VË ÖÍjÁ~Ë-|]ËwÁÍË Þ¬

SCHRIJF JE GRATIS ONLINE IN EN ONTDEK JE VERRASSING EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN REVA

VOOR MEER INFO OVER DE BEURS, DE SEMINARIES EN DE ACTIVITEITEN:

Drie dagen lang zal REVA 2013 trachten alle beperkingen weg te werken. Het is dan ook niet meer
dan logisch dat de organisatie haar bezoekers zelf ook zo weinig mogelijk beperkingen oplegt. Onder
meer een vlotte bereikbaarheid van de beurs met het openbaar vervoer moet daartoe bijdragen.
Meer praktische informatie op www.reva.be.

Gastgezinnen gezocht
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van
Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in
Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen.
We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen,
waarvan 30 die voor de eerste maal komen.
Van deze laatsten zijn er tien uit het zuidoosten
van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van
Tsjernobyl, en twintig uit Slovakije, Kroatis en
Bosnis & Herzegovina.
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al
dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog
steeds actueel. Van de miljoenen mensen die
destijds werden blootgesteld aan een te hoge
stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden
overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft
bij velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook
de kinderen van deze generatie blijven niet
gespaard. Het is een vaststaand feit dat het
aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog
ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en
leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt
een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,
nutrisnten-arme voeding en de permanent
vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een
algemene zwakke gezondheid. Vooral bij
kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar
voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe
kandidaten. Dit jaar verwachten we 30 jongens en meisjes tussen negen en elf jaar, die voor de
eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die
op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact opnemen via tel. 03 247 88 50 of
info@eurochildren.be. Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be.
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OCMW
Op zoek naar een vakantiejob voor juli en augustus?
WZC Scheldevelde zoekt jobstudenten
Vakantiejobs voor juli en augustus in het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde in De Pinte.
Verzorging
Jobinhoud: wassen, aankleden, hulp bij maaltijden van onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken, bij voorkeur een opleiding
verpleegkundige, verzorgende of geneeskunde genieten.
Keuken
Jobinhoud: afruimen, opdienen, afwassen, broodmaaltijden bereiden voor onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
Onderhoud en wasserij
Jobinhoud: poetsen van de bewonerskamers en de algemene delen van het woonzorgcentrum.
Ophalen van de vuile was op de diensten, sorteren, wassen, plooien en strijken. Ronddelen van
propere was bij de bewoners.
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
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Kiné
Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie en
bewegingsoefeningen
Wij zoeken personen met voldoende inlevingsvermogen, die
bejaarden graag zien en geduldig zijn.
Wij bieden een aangename werksfeer, een goede opvang
en begeleiding, de mogelijkheid om zelfstandig het werk uit te
voeren, de mogelijkheid om in team samen te werken, een goede
verloning.
Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het
WZC:
Martine De Bouver
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95, fax: 09 282 32 54
e-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

Vermissing personen met dementie
Op vrijdag 18 januari 2013 ondertekenden de
directies van de woonzorgcentra (WZC’s) van
de politiezone Schelde-Leie het protocol voor
samenwerking bij vermissing van personen met
dementie.
Dit moet ertoe lijden om in geval van vermissing
van een persoon met dementie op een
ef¿cisnte manier samen te werken om zo snel
mogelijk de vermiste persoon op te sporen. Het
woonzorgcentrum maakt hierbij gebruik van de
tips voor opsporing, de registratie¿che en het
stroomdiagram.
Van links naar rechts: Jean De Grote (Home Nazareth),
Martine De Bouver (WZC Scheldevelde De Pinte), Miek
De Corte (Inspecteur Sociale Cel PZ Schelde-Leie), Luc
Tanghe (WZC Mariahuis Gavere)

WZC Scheldevelde heeft huiskoor ‘De Scheldeghalm’
Louise K|rm|czi, studente laatste jaar µBachelor
in de Orthopedagogie’, wou haar eindproject met
de bewoners van het Woonzorgcentrum rond
muziek maken. Zij kwam stage lopen in het WZC
van september tot eind december 2012. Het idee
was om na te gaan op welke wijze het cresren
van muziek de levenskwaliteit van ouderen in een
WZC kan verhogen.
Op 25 oktober 2012 werd ons huiskoor ’De
Scheldeghalm’ geboren. Er was interesse bij
een vijftiental bewoners en tijdens de eerste
repetitie werd het lijÀied µVrolijke Vrienden’
onder gitaarbegeleiding van Louise gezongen.
Na verloop van tijd werd ook gewerkt met
muziekinstrumenten en zat de sfeer er meteen in.
In december trad De Scheldeghalm voor het eerst op in het WZC en dit voor eigen publiek. Het
was een geslaagde en ontspannende namiddag voor iedereen. De stage van Louise is intussen
afgelopen, maar De Scheldeghalm blijft verder oefenen.
Zij repeteren tweewekelijks onder begeleiding van de medewerkers Animatie en Pater Jozef,
aalmoezenier van het WZC.
Muziek maken is plezierig, aangenaam en brengt mensen met eenzelfde doel samen. Het maakt het
leven leuker en je wordt er spontaan goedgezind van en dat geeft een ¿jn gevoel van samenhorigheid.
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Nieuws uit de raden
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 2012-11-29:
aanvraag bouwen windmolens in Zevergem
bouwaanvraag Okay - Polderbos
assistentiewoningen Borluutlaan

GROS zoekt nieuwe leden
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners
Deze gemeentelijke adviesraad is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief
zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze
groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen.
Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam Wereldwinkel, vzw Nona, Wereldsolidariteit,
Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden, Broederlijk Delen,
Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve leden.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar (secretaris GROS)
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: mariska.samyn@depinte.be
Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 280 80 98.

Kandidatuurstelling Gecoro 2013-2018
De Gecoro is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze commissie bestaat uit
deskundigen en afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen (gezin, landbouw, sport, cultuur,
senioren, jeugd, milieu, handel en nijverheid).

34

De gemeente staat na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voor de
uitdaging van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), waarbij de deskundigheid van
de commissie van groot belang zal zijn.
De Gecoro wordt vernieuwd in samenstelling en dit voor de periode 2013-2018.
Oproep kandidaturen als deskundige in de Gecoro
De kandidaat deskundigen dienen in hun kandidatuur de deskundigheid te motiveren en te
onderbouwen met µtitels en verdiensten’.
Wat wordt er voorstaan onder ‘deskundigen’?
Architecten, planologen, leden van commissies voor µMonumenten en Landschappen’, leden
van stedenbouwkundige en planologische studiebureaus, docenten in ruimtelijke ordening en
stedenbouw, geografen, advocaten met een speci¿eke beroepservaring, ambtenaren die werken
in een administratie voor ruimtelijke ordening of erbij aanleunend, zoals onder meer het kadaster,
personen die betrokken zijn bij vastgoedbeleid, mobiliteitsdeskundigen. Langdurig engagement in
een wijk- of actiecomité in verband met ruimtelijke ordening kan eveneens wijzen op deskundigheid
…
De lijst is een opsomming van voorbeelden. Hij is helemaal niet uitputtend.
Deskundigheid kan in eerste instantie te maken hebben met opleiding. Het kan ook te maken hebben
met het effectief uitgeoefende beroep. Uit beide voorgaande voorbeelden volgt zonder meer dat
het ook kan volgen uit speci¿eke µkennis’. Die kennis kan evengoed het gevolg zijn van speci¿eke
ervaring, van µbezig zijn met’.
De kandidaturen worden ten laatste verwacht tegen 31 maart 2013 en worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
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Gemeentelijke milieu- en natuurraad: oproep aan geïnteresseerde
inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van
de representatieve verenigingen, van de erkende adviesraden en van de scholen, een afgevaardigde
van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad wordt ook de MINA-raad
opnieuw samengesteld.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid
in onze gemeente, kan zich melden uiterlijk op vrijdag 8 maart 2013 met een eenvoudig
schrijven of e-mail aan: Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
milieudienst@depinte.be.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
Voor info kunt u terecht bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24.

Herverkiezing Seniorenraad 2013
In maart wordt de Seniorenraad opnieuw samengesteld.
De Seniorenraad behandelt alle kwesties op lokaal vlak die de senioren aanbelangen en is bevoegd
om op eigen initiatief voorstellen te doen en/of op verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad
of de OCMW-raad advies te verstrekken in materies die met het seniorenbeleid te maken hebben.
Statutair is de Seniorenraad samengesteld uit:
a)
b)
c)

Eén lid per door de gemeenteraad erkende vereniging voor senioren.
Eén lid per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Individuele inwoners van De Pinte en Zevergem die een rustpensioen genieten of de
pensioengerechtigde leeftijd in het stelsel van de werknemers of zelfstandigen bereikt
hebben. Hun aantal is ten hoogste gelijk aan de som van de groepen a) en b). Ze mogen
echter geen deel uitmaken van het schepencollege, de gemeenteraad of de OCMW-raad.

Belanghebbenden kunnen hun kandidatuur schriftelijk indienen bij de huidig uittredend voorzitter
van de Seniorenraad (ten laatste tegen 8 maart 2013):
Albert Huys
Florastraat 39 bus 6
9840 De Pinte

Oproep kandidaten beheersorgaan bibliotheek
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient er ook voor de bibliotheek een
vernieuwd beheersorgaan samengesteld te worden.
Dit orgaan heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de uitbouw van het bibliotheekbeleid en
het zetten van krachtlijnen voor de toekomst.
Enerzijds is het beheersorgaan samengesteld uit negen vertegenwoordigers van de politieke fracties
in de gemeenteraad, anderzijds uit negen vertegenwoordigers van de verschillende ¿loso¿sche en
ideologische strekkingen in de gemeente en de gebruikers van de bibliotheek.
Ben je lid of geïnteresseerd in de bibliotheek en wil je meewerken aan het uitstippelen van het beleid
en brainstormen over uitbreidingsactiviteiten, dien dan je kandidatuur in vóór 24 maart 2013 bij het
college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Meer info in de bibliotheek: Annelies De Vos, tel. 09 282 25 32 of bibliotheek@depinte.be.
Kandidaten dienen in De Pinte te wonen.
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Lid worden van een gemeentelijk adviesorgaan?
De Pinte telt verschillende adviesorganen (adviesraden en beheersorganen). Bij
het begin van de nieuwe legislatuur moeten deze raden opnieuw samengesteld
worden, daarom wordt er een oproep gedaan aan alle geïnteresseerde inwoners
om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere van de adviesorganen.
Een adviesorgaan adviseert het gemeentebestuur bij de beleidsvoorbereiding,
-uitvoering en -evaluatie. De raden hebben geen beslissingsrecht, maar bieden
de bevolking de gelegenheid om via deze weg hun mening te geven over
belangrijke thema’s.
Een adviesorgaan bestaat deels uit leden van verenigingen en/of uit
vertegenwoordigers van de politieke fracties uit de gemeenteraad. Daarnaast
zijn echter deskundige inwoners welkom om lid te worden van:
Beheersorgaan bibliotheek | zie pag. 35
Jeugdraad
Milieu- en Natuurraad (Mina-raad) | zie pag. 35
Gecoro | zie pag. 34
Sportraad
Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning De Pinte
Seniorenraad | zie pag. 35
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer
GROS | zie pag. 34
Hebt u expertise/interesse in een van bovenstaande thema’s en wilt u lid worden
van een adviesraad? Stuur dan uw gemotiveerde kandidatuur met vermelding
van het gewenste adviesorgaan en eventuele expertise naar het college van
burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
De kandidaturen moeten ons bereiken vóór eind maart 2013 (tenzij anders
vermeld in de artikels hierna). Voor meer informatie over de werking van de
adviesraden kan u contact opnemen met de bevoegde diensten, te vinden op
www.depinte.be > Bestuur > Adviesraden.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

