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Teksten worden verwacht
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bij communicatieambtenaar
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Op de agenda

Start bouw sociale woningen in Moerkensheide

| zie pag. 5

Dvd’s voortaan gratis lenen in bib
Audiovisueel materiaal wordt voortaan gratis uitgeleend voor maximum drie weken

| 11/11 |			11-novemberherdenking | zie pag. 31 en achtercover
| 18/11 | - | 22/11 |
Seniorenweek | zie pag. 25 en 21
| 01/12 |
Sportgala | zie pag. 21

Sluitingsdagen

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Gemeentehuis en OCP
vrijdag 1 november (Allerheiligen)
zaterdag 2 november (Allerzielen)
maandag 11 november (Wapenstilstand)
vrijdag 15 november (Koningsdag)
woensdag 25 december (Kerstmis)
donderdag 26 december (tweede kerstdag)
vrijdag 27 december (brugdag)
Bibliotheek | zie pag. 20
Containerpark | zie pag. 8

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

november - december 2013

Agenda november - december 2013

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
maart-april
UiTagenda’s? Voer
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten op deze online
ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

zo.
27/10,
vr. 1/11
t.e.m.
3/11

vr.
1/11

Tentoonstelling | zie pag. 16
10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur, met
opening op 26/10 - gemeentehuis
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
Gospelviering t.g.v.
Allerheiligen
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Koor Suverlike
daniel.vanrysselberghe@pandora.be

Openstelling Museum
za.
2/11 en Scheldeveld
za. 7/12 van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
za.
2/11

zo.
3/11

Dropping
om 19.30 uur - Europaplein - € 12
/ € 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

do.
7/11

vr. 8/11

vr.
8/11,
9/11,
15/11,
16/11

di.
12/11

| zie pag. 13
om 20 uur - raadzaal - € 6 / € 4
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
vr.
15/11

‘Voeding en impact op kanker’
door dr. ir. E. De Marteleire
om 20 uur - De Veldblomme - € 2
(leden) / € 4 (drankje inbegrepen)
Landelijke Gilde Z-DP
johan.botterman@skynet.be
09 385 68 70

20 uur - Cultuurzaal OCP - € 9
TEATER 2000: 0471 60 88 47
www.teater2000.be

za.
16/11

Dag van de natuur | zie pag. 11
vanaf 9.30 uur - Zevergem
Natuurpunt Bovenschelde
Michaël Bekaert: 0497 43 01 79

zo.
10/11

‘Wereld’ buffet | zie pag. 31
om 11.30 uur - De Veldblomme € 12 - inschrijven nodig
11.11.11
depinte@skynet.be

Boomplantactie Belbos
om 10 uur - Provinciaal domein
van Wachtebeke - gratis
Curieus DP -Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15
zo.
17/11

| zie pag. 31

| zie pag. 16

vanaf 12 uur - GBS - € 18 / € 20
Nona
Jan Milh: 09 282 85 78

vanaf 17 uur - GBS - € 12 / € 6
KVLV DP
Ann Delie: 09 282 58 23

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

| zie pag. 17

Kookles: Feestmenu
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

om 14 uur - Munte - gratis
Pasar DP-Z
Eric De Dapper:  09 282 60 12
ma.
11/11

11 november-herdenking
| zie achtercover en pag. 31
Gemeente De Pinte i.s.m.
11.11.11-comité
catherine.vanaasche@depinte.be

ma.
18/11

di.
12/11

Vrouwenpraatcafé : voordracht
over Vlaamse Primitieven;
pracht uit de 15de en 16de eeuw
door kunsthistorica Sophie
Huysman
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

di.
19/11

wo.
20/11

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

Recreantentornooi
van 9 tot 20 uur - OCP
Badmintonclub Latem - De Pinte
www.bcpolderbos.be/bcp
Maaltijd t.v.v. vzw Nona

Heksen-sneukel-tocht

Herfstwandeling (8 km)

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

Richard Wagner, van
revolutionair tot koningskind

Toneelvoorstelling Duetten

| zie pag. 14

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

Opluisteren mis
om 10.30 uur - AZ Sint-Jan /
Brugge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Halloweendiner | zie pag. 15
vanaf 11.30 uur - GBS - € 5/ € 4
/€3
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09

do.
7/11

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

vr. 8/11,
29/11,
13/12,
27/12

Aperitiefconcert Norbert
Detaeye | zie pag. 16
om 11 uur - raadzaal
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
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‘De toekomst van de Euro’
door mevrouw M. De Wachter,
voormalig vice-gouverneur
Nationale Bank
om 20 uur - Clubhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

Seniorenweek: Feestkaarting

| zie pag. 25
om 13 uur - OCP - gratis
Okra DP en Okra Z
Erick Baerts: 09 282 54 87
Sportdag senioren | zie pag. 21
vanaf 8.30 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
Seniorenshow: optreden ’t
Gents Cabaret en Gino Dee

| zie pag. 26
om 14 uur - zaal Begonia - € 5
Seniorenraad: 0476 23 18 10

do.
21/11

Seniorenweek: Gezond ontbijt

| zie pag. 26
om 8.30 uur - WZC - € 6
Sociaal Huis: 09 280 93 03
Seniorenweek:
Gezondheidswandeling met
quiz | zie pag. 22
om 10 uur - WZC - gratis
Sportdienst: 09 280 98 40

zo.
24/11,
zo. 8/12

zo.
24/11

Het verhaal achter de trappisten

| zie pag. 15
om 20 uur - Bondslokaal - € 6 / € 8
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Seniorenweek: Feestnamiddag
met optredens van o.a. Yves
Segers | zie pag. 26
om 14 uur - OCP - € 4
Seniorenraad: 0476 23 18 10

za.
23/11

Persvoorstelling jaarboek
van 14.30 tot 17 uur - zaal Nova /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

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

Spaghettiavond | zie pag. 19
vanaf 17.30 uur - GBS - € 12 / € 6
(6 - 12 jaar) / gratis (- 6 jaar)
Beschermcomité Chiro Sint-Agnes
Kathleen Thienpont: 09 334 80 72
di.
26/11

vr.
29/11

vr. 6/12

Vrije kaartavond
om 20 uur - De Veldblomme
Landelijke Gilde Z-DP
johan.botterman@skynet.be
09 385 68 70

za.
7/12,
zo. 8/12

Geschenkenbeurs | zie pag. 13
van 10 tot 18 uur - OCP
Oxfam-Wereldwinkel DP
www.facebook.com/
wereldwinkeldepinte

zo.
8/12

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

di.
10/12,
di.
17/12

Hobbyles ‘Sfeerbollen in
twijgen’ o.l.v. mevrouw B. Denys
om 13.30 uur - zaal De Graat
Afsnee - € 30 (materiaal
inbegrepen)
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

di.
10/12

‘Hoge bloeddruk, stille doder en
andere hartproblemen’ door dr.
S. De Maeseneire
om 20 uur - zaal Brasserie ’t
Klooster - gratis (leden) / € 5
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

om 14 / 15.30 uur - OCP - gratis inschrijven vereist
DanceReaction
www.dancereaction.be

Cowboy in de kerk (Carry
Goossens) | zie pag. 18
om 15.30 uur - kerk Zevergem - € 15
Suverlike
Daniël Vanrysselberghe:
09 221 96 03

Geloofsgesprekken: ‘Christenen
en hun keuzes vandaag’ door
Guido Vanheeswijck (filosoof)
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5
Parochie DP-Z
0476 78 78 86
vr.
22/11

Gratis Funky / Lyrical Dance

| zie pag. 23

55+: lezing ‘Hesp en ham,
hetzelfde vlees?’
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88
JV De Pinte - Machelen (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za.
30/11

Herfstconcert Harmonieorkest
De Pinte en Youthband
om 20 uur - OCP - € 10 (VVK) /
€ 12 (ADK) / € 6 (6 t.e.m.12 j.)
Harmonieorkest DP
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

zo.
1/12

Sportgala | zie pag. 21
om 10 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40

Vrouwenpraatcafé: voordracht
over Dementie - medicatie en
of preventie - door prof. dr.
Christine Van Broeckhoven
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP - Z
E. Plastria: 09 282 60 98
vr.
13/12

Kerstfeest
om 19 uur - De Veldblomme,
Zevergem
KVLV Zevergem
Ann Delie: 09 282 58 23

Gezelschapspellenavond voor
jong en oud
vanaf 17 uur - De Veldblomme
- gratis, dranken en wafels aan
democratische prijzen
Gezinsbond Zevergem
Leen Griffoy: 09 281 28 08
Streekbierenavond
om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19
Concert | zie pag. 17
om 20 uur - kerk De Pinte - € 10
/ € 12
Vocaal Ensemble Seicento
Annemie Hillewaere: 09 221 91 94

Samenzang van oude Vlaamse
liederen | zie pag. 14
om 13.30 uur - OCP - € 2
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

di. 3/12

Computers en robots in de
chirurgie | zie pag. 14
om 20 uur - raadzaal - € 6 / € 4
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

do.
5/12

Bloemschikken: Bloemen als
cadeau
om 19.30 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

Geloofsgesprekken: ‘Christenen
en hun keuzes vandaag’,
filmvertoning ‘Mar adentro’
om 20 uur - kerk Zevergem - € 5
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86
za.
14/12

Kerstfeest
14.30 uur - OCP - € 5
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
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za.
14/12

Kerstmarkt
om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

zo.
15/12

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

di.
24/12

Opluisteren kerstavondmis
om 16.30 uur - kapel WZC
Scheldevelde / De Pinte
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Quiz | zie pag. 15
om 19.30 uur - OCP - € 18 per
ploeg
TTC De Pinte
Jan Vanmarsnille: 0499 86 49 10

di.
17/12

55+: lezing: ‘De keuken van mijn
wo.
kindertijd’
25/12
om 14 uur Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Van Raemdonck: 09 282 78 88

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

do.
26/12

U zijt wellekome. Vlaanderen
zingt kerst | zie pag. 14
om 16 uur - kerk Zevergem - gratis
Davidsfonds DP-Z (i.s.m.)
Bart Laureys: 09 282 68 43

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

Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
Werken overweg Groenstraat
Er zal gewerkt worden aan de spoorwegovergang in de Groenstraat op initiatief van Infrabel in het
kader van de optimalisatie van de spoorweginfrastructuur (rails verleggen, dwarsliggers vernieuwen
…). De werken zullen plaatsvinden van maandag 18 november 2013 tot vrijdag 6 december
2013. Op dat moment zou de nieuwe parking aan de Julien Anthierenslaan in gebruik moeten zijn,
zodat de pendelaars deze nieuwe parking kunnen gebruiken in plaats van de (dan moeilijker bereikbare) parking tussen de twee spoorwegen. Deze parking zal wel gebruikt kunnen worden, maar is
dus moeilijker bereikbaar.
De tijdsduur van de werken, en dus het afsluiten van de overweg, zal beperkt worden tot maximum
2,5 weken. Er zal een omleiding zijn via de Nijverheidsstraat - Van Eycklaan.
Er wordt afgesproken met Eandis, zodat de hinder van de werken in Breughellaan en omgeving
minimaal zal zijn ten opzichte van de te volgen wegomlegging.

44

De spoorwegovergang blijft op dezelfde plaats als nu. Bij de werken zal gekeken worden of er kleine
aanpassingen mogelijk zijn die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

Nieuwe verkeersmaatregelen Koning Albertlaan
De verkeerssituatie in de Koning Albertlaan is niet optimaal. We stellen vast dat vooral de hoge snelheid
van het autoverkeer de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Daarom nam het gemeentebestuur
enkele maanden geleden het initiatief om (begin juli) in een eerste fase snelheidsremmers (in de vorm
van bloembakken) te bestellen en te plaatsen. De effectieve plaatsing is voor heel binnenkort.
Ondertussen lanceerden de bewoners van de Koning Albertlaan ook een petitie die de noodzaak
naar maatregelen nog eens onderstreept.
Bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan zal de situatie in de Koning Albertlaan opnieuw aan
bod komen en zal ook de toekomstvisie voor de weg vastgelegd worden.

Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz
Ben je gebeten door verkeer? Ken je de regels
of rij je op automatische piloot? Ben je een fervente gebruiker van het openbaar vervoer of
een gebeten fietser? Test je kennis over verkeer
en mobiliteit met De Grote Verkeersquiz van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

www.depinte.be

Je kunt online quizzen op www.degroteverkeersquiz.be. Je krijgt er twintig meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, zwakke weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.
Tot 31 oktober 2013 maak je kans op mooie prijzen. De 75 beste quizzers worden op 30 november
2013 uitgenodigd in het Vlaams Parlement en spelen live de grote finale gepresenteerd door Tom De
Cock en Frieda Van Wijck. De winnaar gaat naar huis met een reischeque van 2 000 euro!
Meer info: www.degroteverkeersquiz.be (ook voor wie zijn kennis gewoon even wil testen!)

MOBIB-kaarten De Lijn voor 65-plussers
Een nieuwe manier van reizen

De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een contactloze elektronische kaart met foto die vijf jaar geldig
blijft. Deze kaart vervangt het huidige gratis abonnement voor 65-plussers. Op de MOBIB-kaart kunnen in
de toekomst verschillende soorten vervoerbewijzen en
diensten opgeladen worden, ook van andere aanbieders.
De eerste brieven werden verstuurd naar 65-plussers
voor de aanvraag van hun nieuwe MOBIB-kaart. Tegelijk startte De Lijn ook met de geleidelijke vervanging
van de oude 65+-abonnementen. In de brief staat hoe u de kaart kunt aanvragen en wat de voordelen zijn.
65-plussers blijven gratis reizen, maar voortaan vraagt De Lijn wel een administratieve kost van 5
euro voor de aanmaak van de MOBIB-kaart. Als de 5 euro betaald is, valt de MOBIB-kaart maximaal
vier weken later in de brievenbus van de abonnee, samen met een gebruiksaanwijzing.
Niet alle 65-plussers kunnen gelijktijdig aangeschreven worden. Dat gebeurt verspreid over verschillende maanden en op basis van de verjaardag. De brieven die in september verstuurd werden, zijn
gericht naar 65-plussers die verjaren in november. 65-plussers die nog geen brief hebben ontvangen, maar waarvan de Omnipas (papieren abonnement) wel al vervallen is, mogen die Omnipas
blijven gebruiken tot nader bericht.

Bij elke op- of overstap moet de 65+’er registreren

Het volstaat om de MOBIB-kaart kort voor de blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. Zodra de ontwaarder de kaart herkent, verschijnt er een groen vinkje op het scherm. De reiziger
mag dan doorlopen. Bij het afstappen verandert er niets en hoeft de 65+’er dus niets te doen.
Het zal even duren voor alle voertuigen van De Lijn uitgerust zijn met nieuwe MOBIB-ontwaarders.
Als er nog geen MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar de 65+’er opstapt, wordt
de MOBIB-kaart van De Lijn aan de chauffeur getoond, of aan een lijncontroleur als die dat vraagt.

Hebt u nog vragen?

Bel dan 070 220 200 (€ 0,30/min) of surf naar www.delijn.be.

Leven & Wonen
Richtlijnen digitale infoborden voor de aankondiging van activiteiten door verenigingen
De gemeente beschikt over drie locaties met digitale infoborden. De borden staan op het gemeenteplein en op het dorp van Zevergem. Er is ook een lichtkrant aan het OCP, Polderbos 20.
De infoborden zijn in de eerste plaats bestemd voor boodschappen van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook erkende verenigingen en scholen van de borden gebruikmaken om
activiteiten aan te kondigen. Dit wordt voor elke vereniging beperkt tot twee* aankondigingen per
kalenderjaar voor de borden in de dorpskernen en vijf* aankondigingen per kalenderjaar voor het
bord aan het OCP.
* Na evaluatie van de werking kan dit aantal eventueel aangepast worden.
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Het gebruik van de borden is gratis.
Voorwaarden
De activiteit is voor iedereen toegankelijk.
De activiteit draagt geen religieuze of politieke
boodschap uit.
De activiteiten worden georganiseerd voor en
door Pintenaars (en in de eerste plaats op het
grondgebied van De Pinte).
Enkel die activiteiten waarvoor alle gegevens
(datum, uur, wat, waar, organisator, contactinfo) doorgegeven worden, kunnen opgenomen
worden.

Bijkomende voorwaarden / voorrangsregeling in geval de vraag groter is dan de beschikbare ruimte**
 ctiviteiten die een ruim publiek kunnen aanspreken hebben voorrang.
A
Activiteiten die de gewone werking van de vereniging overstijgen hebben voorrang.
Activiteiten met een eenmalig of tijdelijk karakter hebben voorrang.
** Niet meer dan vijf boodschappen in hetzelfde tijdschema

Aanvragen borden dorpskernen

U kunt de aankondiging op de digitale infoborden aanvragen via communicatie@depinte.be. De
aanvraag kan ook schriftelijk ter attentie van de communicatieambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte, tel. 09 280 80 89, fax 09 282 99 21. U doet uw aanvraag ten vroegste twee maanden en
ten laatste veertien kalenderdagen voor de datum van de activiteit.
De boodschap bestaat uit maximum 250 tekens (spaties inbegrepen).
Duur publicatie: ongeveer twee weken

Aanvragen bord OCP
Via www.depinte.be/infobordOCP.aspx.
De verwerking van de boodschappen gebeurt in het OCP (tel. 09 280 98 40, e-mail:
vrijetijd@depinte.be).
Op het bord aan het OCP worden er enkel activiteiten gepubliceerd die plaatsvinden in of op de terreinen rond het OCP. (Ook mogelijk voor activiteiten in de gemeentelijke basisschool.)
Bij overaanbod zullen de boodschappen dag om dag gewisseld worden (maandag - woensdag - vrijdag - zondag of dinsdag - donderdag - zaterdag).
Activiteiten die al volzet zijn of waarvoor inschrijven niet meer mogelijk is worden niet gepubliceerd.

6

Er wordt gewerkt aan de hand van de boodschap: “Deze week in het OCP: … (vermelding activiteiten) … Meer info aan de balie.”
Je doet je aanvraag ten vroegste twee maanden en ten laatste veertien kalenderdagen voor de
datum van de activiteit.
De boodschap bestaat uit maximum 75 tekens (spaties inbegrepen).
Duur publicatie: ongeveer een week

Reorganisatie postkantoor De Pinte
Op vrijdag 20 september 2013 verhuisden de postbodes van De Pinte naar
het postkantoor van Sint-MartensLatem. Sinds maandag 23 september
wordt vanuit dit kantoor de uitreiking
van de briefwisseling en de pakjes in
onze gemeente georganiseerd.
Dit is louter een interne reorganisatie
die de kwaliteit van de dienstverlening
niet mag beïnvloeden. De dagelijkse
ophaling en uitreiking van de briefwisseling in De Pinte blijven gegarandeerd.

www.depinte.be

Bovendien gaat het hier enkel en alleen over de brievenpost. De loketten van bpost en de dienstverlening van bpost voor financiële verrichtingen blijven in De Pinte op de huidige locatie (Kasteellaan
2). Het postkantoor gaat dus niet dicht of weg.

De Pinte zoekt vrijwilligers
voor ondersteuning bij grootschalige noodsituaties
Een bus- of treinongeval, een natuurramp, een grote brand … Rampen zijn jammer genoeg niet weg
te denken uit onze maatschappij en elke stad of gemeente kan ermee geconfronteerd worden. Het
gaat om uitzonderlijke gebeurtenissen die soms een grote impact hebben op onze samenleving. De
gemeente is hierop voorbereid en heeft een uitgebreid Algemeen Nood- en Interventieplan dat
geactiveerd wordt als er zich een noodsituatie voordoet.
Afhankelijk van de aard van de ramp kan het nodig zijn om psychosociale hulp te bieden aan nietgewonde slachtoffers, familieleden en vrienden van slachtoffers. Dat kan gaan van informatie,
psychologische ondersteuning tot onderdak, warme kledij … Om deze hulp te kunnen bieden wil de
gemeente een netwerk met vrijwilligers uitbouwen.

Jouw taken als vrijwilliger
Tijdens een ramp draai je mee in een netwerk van medewerkers van de gemeente en samen staan
jullie in voor volgende opdrachten:
onthaalcentrum openen om niet-gewonde slachtoffers op te vangen en te registreren;
ongeruste familieleden en vrienden opvangen;
lijst van slachtoffers opmaken;
telefooncentrale bemannen voor informatie aan verwanten en slachtoffers.
Concreet is de gemeente op zoek naar vrijwilligers uit de buurt die zich zowel binnen als buiten de
werkuren snel kunnen vrijmaken als er zich een ramp voordoet. (U bepaalt natuurlijk zelf wanneer
u zich vrij kunt maken.) Daarnaast is het ook belangrijk dat je stressbestendig en communicatief
vaardig bent.

Interesse? Meer informatie?

Er zal een infomoment georganiseerd worden begin 2014 voor de kandidaten.
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie kan je contact opnemen met communicatieambtenaar Isabel Coppens, tel. 09 280 80 89, communicatie@depinte.be.
Alvast dank aan de vrijwilligers die zich hebben aangemeld na de oproep in de vorige Infokrant.

Bedankt voor uw inspirerende ideeën
Tijdens de zomermaanden zag u een levensgrote koffer op het
gemeenteplein (voor het gemeentehuis in de Baron de Gieylaan). Hierin kon u al uw ideeën, opmerkingen en suggesties
over De Pinte - Zevergem kwijt.
We ontvingen een mooi aantal inspirerende voorstellen, ideeën, suggesties en meldingen via e-mail, de website en in de
koffer op het gemeenteplein.
De meeste voorstellen hadden te maken met mobiliteit (fietsen wandelpaden, parkeergelegenheid), afval(ophaling) en wijkversterking (ontmoetingsplaatsen,
aandacht voor jong en oud).
Het bestuur is momenteel de ideeën aan het verwerken en bekijkt waar ze opgenomen kunnen worden binnen het beleid voor de volgende jaren, het zo-genaamde meerjarenplan.

Ideeën blijven welkom

U kunt uw meldingen en suggesties altijd doorsturen via het Contactformulier op http:\\contact.
depinte.be. Of uw bericht opsturen naar, of afgeven bij: Gemeente De Pinte - Meldingen, t.a.v. Isabel
Coppens, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, e-mail: communicatie@depinte.be.

Succesvolle start nieuwe biometrische paspoorten (reispassen)
De internationale voorschriften betreffende de beveiliging van reisdocumenten vragen de invoering
van biometrische identificatiekenmerken voor paspoorten. Biometrische paspoorten bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan.
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De Pinte is als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen, samen met de
gemeente Nazareth, op 3 oktober 2013 gestart met de afgifte van
biometrische paspoorten. De gegevens die worden opgeslagen bij
aanvraag zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto met
gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk. Dit gebeurt door het
gebruik van een fotoscanner en documentlezer, de afname van vingerafdrukken en de registratie van de handtekening op een signature
pad.
U dient nog altijd een pasfoto mee te brengen, deze wordt ter plaatse
ingescand.
Enkel reispassen en ‘verblijfstitels voor de onderdanen van derde
landen’ (niet-EU’ers) worden voorzien van biometrische gegevens.
Personen vanaf twaalf jaar moeten persoonlijk langskomen om hun
vingerafdrukken te plaatsen. Alles wordt voortaan digitaal verwerkt,
ook de handtekening.
De kostprijs voor het aanvragen van een reispas blijft ongewijzigd.
Een goede tip: bewaar uw paspoort met chip op een veilige plaats, zodat het elektronische circuit
niet wordt beschadigd door vouwen, scheuren, extreme temperaturen, magnetische velden, microgolven ...

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag, op wettelijke feestdagen en ook op zaterdag 2
november en donderdag 26 december 2013.

Openingsuren
maandag			
dinsdag		
9 tot 12 uur
woensdag			
donderdag			
zaterdag
9 tot 12 uur
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13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur

Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich altijd een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.

Composteren

De Sint brengt
speelgoed naar
de Kringwinkel
18/11 – 7/12
Feesten begint in
de kringwinkel
Vanaf 9/12:
kerstversiering,
feestartikelen,
geschenkideeën …

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
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 afspraak te maken. Meer info op www.uwkringwinkel.be

www.depinte.be

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 20 december 2013 van 9 tot 12 uur op het dorp van
Zevergem en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 21 december 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.
Voor info kunt u contact opnemen met de milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Hakselen najaar 2013 vanaf 4 november tot 30 december
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt

Voorbereiding van het te hakselen materiaal

Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
door indien mogelijk, het snoeihout samen te  brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen
te brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.

Datum ontvangst dienst Grondzaken:        /         / 2013
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………..........................................
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
………………………………………………………………………………(straat), ......……. (nummer)
………………………………………………………………………………….........................................
Wij wensen het hakselhout   WEL   /   NIET   te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)
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Duurzaam consumeren: fair trade
Wat is fair trade?

Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit wil zeggen
dat men eerlijke, rechtvaardige prijzen geeft aan producenten in het Zuiden voor hun producten. Tussen
de afnemer van fairtradeartikelen en de producenten
in de Derde Wereld worden afspraken gemaakt over
prijszekerheid en stabiliteit in de afname van de producten. Vaak wordt door de afnemer vooraf al een
aanbetaling gedaan zodat de producent de mogelijkheid heeft om te investeren in het productieproces.
Bij de productie van fairtradeartikelen wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de ecologische en
sociale omstandigheden ter plaatse. Met andere woorden: mensenrechten en milieu spelen een
heel belangrijke rol.

Hoe herken je een fairtradeproduct?

Fair Trade Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je vindt het keurmerk
enkel op producten die aan de internationale criteria voor eerlijke handel voldoen. Het Fair Trade
Max Havelaar keurmerk biedt de consument belangrijke garanties. Het is het bewijs dat de boeren in
het Zuiden een rechtvaardige prijs krijgen voor hun oogst en dat de landarbeiders in correcte sociale
omstandigheden werken en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Om die garanties te geven, laat Max Havelaar de hele weg die een product aflegt - van bij de boer tot in de winkel - streng
controleren.
Een product dat het Fair Trade Max Havelaarkeurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:
De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
 De producenten ontvangen ook een extra sociale premie om ontwikkelingsprojecten op te zetten
in hun gemeenschap (zoals initiatieven op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, vorming in verband met productieverbetering of organisatieversterking).
 De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange
periode.
De productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Geen kinder- en dwangarbeid dus.
 Er is een grote zorg voor het leefmilieu.

Welke producten zijn er en waar vind je ze?

Er zijn talrijke voedingsproducten verkrijgbaar met het Max Havelaar keurmerk: koffie, wijn, chocolade, fruit, thee, vruchtensap, confituur, suiker, koekjes, snoepjes, chips, rijst, ijs, en honing. Ook
kledij, bloemen en verzorgingsproducten met Max Havelaar keurmerk zijn verkrijgbaar.
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Je vindt fairtradeproducten gecertificeerd door Max Havelaar in de Oxfam-Wereldwinkels, in vele
supermarkten, gespecialiseerde winkels, bedrijven, cafés en restaurants.
Meer info op www.maxhavelaar.be.

Onze gemeente is een FairTradeGemeente!

Deze titel geeft aan dat De Pinte én de inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook
effectief werk van maken. De invulling gebeurt voornamelijk op lokaal niveau. Binnen de campagne
werken de gemeenten niet enkel met fairtradeproducten, maar betrekken ze ook lokale landbouwproducten. Zo wordt het verhaal van de campagne concreter.
Onze gemeente kreeg de titel niet zomaar, er moesten zes criteria vervuld worden.
Meer info op www.fairtradegemeenten.be.

Uw droomhuis? Begin met bouwadvies
Gaat u bouwen of verbouwen? Wilt u meer weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of materialen? Maak dan nu een
afspraak voor bouwadvies.

Advies op maat rendeert

“Na het advies wist ik wat echt interessant was voor mij.”. An uit
Hamme bevestigt dat het advies een goed zicht geeft op de vooren nadelen van wat ze wilde aanpassen.

www.depinte.be

“Een onafhankelijke mening op al onze vragen!”, is de enthousiaste reactie van Tim Bracke. Hij ging
in Sint-Lievens-Houtem op bouwadvies.

Wat is bouwadvies?
In een persoonlijk gesprek overloopt de adviseur de mogelijkheden voor jouw bouw- of verbouwplannen. Je keert terug met een oplossing op maat en concrete antwoorden op je vragen.
 ersoonlijk en op maat
p
kwalitatief, helder en duidelijk
zowel nieuwbouw, als kleine verbouwingen of aanpassingen

Hoe maak ik een afspraak?

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies en vul digitaal uw aanvraag in. De adviseurs nemen
zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. U volgt advies in Gent.

Gratis advies*

Bouw of verbouwplannen? Vraag advies via www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies.
Hebt u een beknopte vraag? Bel 09 267 78 07 of e-mail naar dubo@oost-vlaanderen.be.
* Het bouwadvies is gratis dankzij de steun van uw gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen.

Schuilhuisjes De Lijn voortaan energiezuinig verlicht
EPSiLON nv voerde in opdracht van De Lijn een project
uit waarbij ze zonnepanelen plaatsten op de gesubsidieerde schuilhuisjes die besteld werden tussen augustus
2002 en december 2009 en die niet zijn aangesloten
op het elektriciteitsnetwerk. Ook de verlichting in deze
schuilhuisjes wordt aangepast naar energiezuinige
LED-verlichting en kan zo autonoom functioneren.
Ook in De Pinte - Zevergem zijn er schuilhuisjes die voor
deze aanpassing in aanmerking kwamen. In augustus
2013 werden volgende schuilhuisjes van LED-verlichting voorzien:
Den Beer 1
Baron de Gieylaan 68, 96 en kruispunt Keistraat
Polderbos - kruispunt Bommelstraat
Pintestraat 93
Nieuwstraat 64
Pont Noord 43
Krekelstraat 87
Grote Steenweg - kruispunt Veldstraat en kruispunt Kriekestraat
Groenstraat 20
De schuilhuisjes zijn voortaan verlicht tijdens de donkere uren ’s avonds en ’s morgens. Op die
manier bieden ze meer comfort voor de busreizigers. Dit zal ook het veiligheidsgevoel in en rond de
schuilhuisjes verhogen.
De schuilhuisjes die besteld werden na december 2009 zijn al uitgerust met een zonnepaneel en
LED-verlichting.  

Dag van de Natuur met Natuurpunt Bovenschelde
Op de Dag van de Natuur gaat Natuurpunt Bovenschelde aan de slag aan de Spanjaardmeersen in
Zevergem/Zwijnaarde. Natuurpunt Bovenschelde kon intussen een mooi reservaatsblok uitbouwen
rond deze oude Scheldemeander. Ze plannen de afbraak van oude vervallen kotjes, het knotten van
wilgen en het terugzetten van houtopslag langs de oevers.
Ze bieden u een leuke sfeer en een prachtig natuurlijk kader. Vele handen maken licht werk, dus
iedereen is van harte welkom om een handje toe te steken. Wie wenst kan achteraf een deel hout
meenemen.
Wanneer?
Locatie
Meebrengen
Info

16 november 2013 van 9.30 tot 16 uur
Aan de Spanjaard in Zevergem (straat: Blijpoel)
Laarzen
Michaël Bekaert, 0497 43 01 79
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Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
De kunstenaar van de maand stelt elke maand tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis van De
Pinte. De tentoonstelling kan bezocht worden tijdens de openingsuren.

November: Christel Aerens
Christel Aerens heeft van jongs af aan een onweerstaanbare gedrevenheid om te tekenen,
schilderen en te musiceren. Deze passie heeft
ze tot op vandaag altijd weten door te trekken
naar haar dagelijkse leven. Als kunstenares
gaat het haar niet om het kopiëren van wat ze
ziet. Wat haar menselijke ziel ziet en voelt wil
ze overbrengen in haar werk. Ze maakt daarbij veelvuldig gebruik van heldere kleuren, ook
haar fascinatie voor licht komt duidelijk tot uiting
in haar werk.
Christel stelde eerder dit jaar tentoon tijdens
de tentoonstelling ‘Natuurtalenten’ in de Week
van de Amateurkunsten. In 2011 was ze in het
cultureel centrum van Nieuwpoort te gast met
tekeningen.

December: Koen Soberon
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Koen is een professioneel kunstenaar die kunst
wil creëren die de mens verrijkt, inspireert en
laat wegdromen. Kunst is voor hem een middel om zijn grote liefde voor de mens gestalte
te geven. Hij weet optimaal gebruik te maken
van zijn kleurenkennis en composities om de
mens in een bepaalde gemoedstoestand te
brengen. Deze filosoof en autodidact kunstschilder weet hoe hij met zijn energetische kunst
sfeer én energie kan brengen in de leefruimte
van de ‘open minded’ kunstliefhebber. Koen
werkt momenteel samen met Gallerij Hores in
Sint-Martens-Latem en Knokke. In november
exposeert hij in Barcelona, verdere projecten
worden uitgewerkt in Keulen en Peking. Info:
www.artsoberon.com

Zitdagen POLS: verzamel je oude foto’s en filmpjes
Medewerkers van de Erfgoedcel Leie Schelde
zullen dit najaar op regelmatige tijdstippen een
erfgoedzitdag houden in de POLS-gemeenten:
Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, SintMartens-Latem en Zulte. De bedoeling is om
interessant historisch (beeld)materiaal van 25
jaar of ouder in te zamelen uit de regio en het
ter plaatse te digitaliseren met professionele apparatuur.
Jolien Verroeye en Manuel Van den Abeele
komen binnenkort met professioneel scanmateriaal naar De Pinte. Het precieze tijdstip zal
aangekondigd worden op de website, Facebook
en de digitale infoborden.
Tijd dus om eens te snuisteren  in een vergeten lade of doos en op zoek te gaan naar foto’s, dia’s, affiches, brochures of filmpjes van optochten, oude ambachten en bedrijvigheid, schoolklassen, beide
wereldoorlogen, verenigingen, sportactiviteiten, kermissen en inhuldigingen.

www.depinte.be

Oost-Vlaamse netwerken zoeken enthousiaste peters en meters!
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt momenteel al met een peter- en metersysteem voor de lusvormige
recreatieve routes. Voor de netwerken gebeurt dit nog niet, maar daar willen ze nu verandering in
brengen. De Oost-Vlaamse netwerken tellen ruim 3 500 km fietstraject en 560 km wandelwegen,
samen goed voor 18 500 bordjes. Om deze bewegwijzering op punt te houden en gebreken zo snel
mogelijk te detecteren en op te lossen, zijn véél peters en meters nodig.
Voor het controleren van de recreatieve wandel- en fietsnetwerken in de regio’s Leiestreek, Meetjesland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Waasland is Toerisme Oost-Vlaanderen dus op zoek naar
enthousiaste peters en meters. Drie keer per jaar controleren deze peters en meters een lus op een
van de netwerken en brengen verslag uit over foute of ontbrekende bewegwijzering, wegonderbrekingen of andere problemen op het traject. Zo bouwen ze mee aan de kwaliteit van de Oost-Vlaamse
fiets- en wandelnetwerken.

Wat wordt er verwacht?

Je kunt je minstens een maal per jaar (voorjaar, zomer of najaar) vrijmaken om de jou toegewezen
lus op het fietsnetwerk of het wandelnetwerk te controleren.
Je beschikt over een computer met internettoegang, aangezien alle communicatie digitaal verloopt.
Je beschikt over een digitaal fototoestel of gsm met fototoestel.

Aanbod

J e ontvangt de nieuwste netwerkkaart van je gekozen netwerk(en).
Je wordt een keer per jaar uitgenodigd voor een ontmoetingsmoment op een toeristische locatie,
met hapje en drankje.
Je ontvangt jaarlijks een geschenk.
Je ontvangt je opdrachten en rapporteert via een speciaal ontwikkelde online toepassing, wat vlot
rapporteren makkelijk maakt.

Stel je kandidaat!

Geïnteresseerd? Surf naar www.tov.be/kandidaat, vul je gegevens en je voorkeuren in en je komt in
onze kandidatenlijst terecht. We contacteren je dan binnenkort.
Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij Annelies De Roo (annelies.de.roo@oost-vlaanderen.be of
09 269 26 17).

Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel
De jaarlijkse geschenkenbeurs van Oxfam-Wereldwinkel heeft plaats op zaterdag 7 en zondag
8 december 2013 van 10 tot 18 uur in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
U vindt er een ruime keuze aan (h)eerlijke voeding, handgemaakte producten, geschenkartikelen,
juwelen, geschenkenmanden en dergelijke met gelegenheid voor een gezellige babbel bij een koffie
of een glaasje wijn.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 13
uur.
U kunt de activiteiten van de wereldwinkel ook volgen op www.facebook.com/wereldwinkeldepinte.

Programma eindejaar Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Richard Wagner, van revolutionair tot koningskind
Dinsdag 12 november 2013
Raadzaal De Pinte, 20.00 uur
Toegang: 6 euro voor niet-leden, 4 euro voor leden DF, gratis voor
houders culturele kaart en studentenkaart
2013 is een feestjaar voor fans van Wagner, die geboren werd in 1813.
Er zijn maar weinig componisten die zoveel stof doen opwaaien als hij.
Op muzikaal vlak is hij een baanbreker met verstrekkende invloed op
zijn tijdgenoten en de evolutie van de muziek. Op artistiek, maatschappelijk en politiek gebied houdt de componist er controversiële ideeën
op na. Bovendien leidt hij een bewogen en buitenissig leven.
Johan Uytterschaut schetst een portret van de ware Wagner. We
dringen door in Wagners gedachtewereld en maken kennis met zijn
muzikale meesterwerken als Der Fliegende Holländer, Tristan und
Isolde, Parsifal ... Ook belangrijke vernieuwingen, zoals het muziekdrama en Leitmotiv, komen aan
bod.

Johan Uytterschaut is musicoloog en zanger. Hij werkte geruime tijd als recensent en schrijft programmateksten voor concertorganisaties en artikels voor
muziektijdschriften. De wereld van het lied en de opera zijn zijn werkterrein bij
uitstek. Hij is docent Muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut te Leuven
en vooral actief als zanger.

Computers en robots in de chirurgie
Dinsdag 3 december 2013
Raadzaal De Pinte, 20.00 uur
Toegang: 6 euro voor niet-leden, 4 euro voor leden DF, gratis voor houders culturele kaart en studentenkaart
Voordracht over het toenemende gebruik van robotica en computers in de chirurgie door prof. dr. ir.
Jos Vandersloten, hoofd van het Departement Mechanica en het Onderzoekscentrum voor medische technologie.

Samenzang van oude Vlaamse liederen
Vrijdag 13 december 2013
Onder leiding van Daniel Vanrysselberghe en Piet Bogaert
Cultuurzaal OCP van 13.30 uur tot 15.30 uur
Toegang: 2 euro met inbegrip van het zangboekje. In de eerste plaats voor ouders en grootouders
die ingeschreven zijn via de scholen van De Pinte-Zevergem.
Als ouder en grootouder hebben wij op school, in de jeugdbeweging ... vele oude Vlaamse liederen
in groep gezongen. Deze liederen zijn een schat aan cultureel erfgoed dat wij niet mogen laten verloren gaan voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom proberen wij deze liederen door te geven
aan de jongeren en zingen wij ze opnieuw samen.

U zijt wellekome. Vlaanderen zingt Kerst.
Donderdag 26 december 2013
Onder leiding van Daniel Vanrysselberghe en Piet Bogaert
Met koor Suverkliekske, basisschool Zevergem
Kerk Zevergem van 16.00 uur 17.00 uur
Toegang gratis
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Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. Van oudsher is Kerstmis in de christelijke
wereld een liturgisch feest. De eucharistieviering rond middernacht was altijd een belangrijk moment
in veel parochies. De naam van het feest is dan ook afkomstig van ‘Kerst-misse’, de mis van Christus.
Tegenwoordig is Kerstmis ook een gezellig familiefeest; een kerstboom met kerstballen, gezellig
tafelen met de familie met kerstliedjes op de achtergrond. Onder de kerstboom wordt een kerststal
gezet, die verwijst naar de originele christelijke betekenis van het kerstfeest. Veel elementen van
het kerstfeest gaan terug op voorchristelijke en Germaanse tradities. In het straatbeeld en in de
winkels weerklinken commerciële kerstliederen om de kerstsfeer te benadrukken. Wij beschikken
echter over een schat van niet-commerciële kerstliederen, die vroeger in meer intieme kring werden
gezongen om de echte kerstsfeer te benadrukken.
Davidsfonds zingt op dezelfde dag, op hetzelfde uur, dezelfde oude kerstliederen in ruim 100 afdelingen. Davidsfonds wil hiermee dit onderdeel van ons sociaalcultureel erfgoed onder de aandacht
brengen.
Bart Laureys
Abeelpark 8, 9840 De Pinte
tel. 09 282 68 43

‘Duetten’ door Teater 2000
Teater 2000 nodigt u van harte uit op Duetten van
Peter Quilter.
Regie: Filip Bauwens
Een wanhopige blind date, een vrouw die haar
homoseksuele werkgever wel ziet zitten als echtgenoot, een koppel dat in Spanje zijn scheiding viert en
een dame die tegen de zin van haar cynische broer
voor de derde maal in het huwelijksbootje stapt. Het
zijn allemaal duetten tussen mannen en vrouwen.
We onderzoeken de chaotische wereld van relaties
en de liefde in al zijn vormen. We komen te weten
waarom het gras aan de overkant nooit groener is.
Duetten is een hilarisch eerbetoon aan de sterkten
en zwakheden van ons menselijk hart.   

www.depinte.be

Met Magda De Waegenaere, Martin Peleman, Sofie Furniere en Wesley Van Rossen op 8, 9, 15, 16
november 2013 in het OCP.
Bezoek de vernieuwde website www.teater2000.be.

Halloweendiner Celtic Spirit Dancers
Op zondag 3 november 2013 bieden de Celtic Spirit Dancers hun
jaarlijkse Halloweendiner aan in een Keltische sfeer in de refter van de
Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte. Iedereen is welkom
vanaf 11.30 uur voor het aperitief en vanaf 12.30 uur voor het diner.
Voor 16 euro voor een volwassene en 9 euro voor een kind van minder dan
twaalf jaar krijgt u een aperitief met bubbels of frisdrank, een casselgebraad
of zalm , een keuze uit twee sausen, groenten en fruit met frieten of pasta.
Dessert met koffie of thee (in voorverkoop): 4 euro voor een volwassene en
3 euro voor een kind. Ter plaatse: 5 euro.
Toegangskaarten kunnen tot 20 december 2013 gekocht worden bij
de bestuursleden en op het secretariaat, Memlinglaan 14, De Pinte, tel.
0496 13 16 09 of via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com
www.celticspiritdancers.be

Jaarlijkse quiz TTC De Pinte
Ook dit jaar organiseert Tafeltennisclub TTC een quiz, nu al voor de 25ste keer.
Er is plaats voor maximaal 50 ploegen, de ploegen zelf bestaan uit maximaal zes personen.
Wanneer? 		
Zaterdag 14 december 2013 vanaf 19.30 uur
Waar? 			OCP
Prijs? 			
18 euro per ploeg
Hoe inschrijven?
Schrijf vóór 9 december 18 euro over op rekeningnummer
BE78 7512 0602 2986 van TTC De Pinte, met vermelding van de naam
van de ploeg
Meer info?
Jan Vanmarsnille, 0499 86 49 10 of jan_vm@skynet.be

Het verhaal achter de trappisten
Door Jef Van den Steen, dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland
Heb jij je ook al eens afgevraagd waarom de trappisten bier
brouwen? Wie niet trouwens!
Inderdaad, achter dit alles schuilt een authentiek stukje geschiedenis, een heel verhaal, dat ons op een bruisende (en ook
schuimende) manier gebracht wordt door Jef Van den Steen.
Trappistenspecialist Jef Van den Steen bezocht alle trappistenabdijen. Hij laat je kennismaken met de geuren, kleuren en
smaak van Trappist. Je komt heel wat te weten over wie de trappistenmonniken waren en waarom ze met het brouwen van bier
begonnen zijn.
Jef Van den Steen is immers als bierexpert een autoriteit in zijn
vakgebied en is eveneens een auteur van een indrukwekkende
reeks bierboeken, onder andere ‘Trappist. Het bier en de monniken.’.
En natuurlijk worden ook enkele trappistenbieren onder de deskundige begeleiding van Jef Van de
Steen geproefd.
Er worden drie bieren geproefd (een halve fles per persoon): om te beginnen een Orval, we pauzeren met een donkere Rochefort en we sluiten af met een Westmalle tripel.

Praktisch
Donderdag 21 november om 20 uur
In het Bondslokaal, Sportwegel 1, De Pinte
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Kostprijs: € 6 (Bondsleden) / € 8 (niet-leden)
Inschrijven vóór 18 november (inschrijving definitief na betaling of overschrijving op rekeningnummer BE21 7370 1254 7803):
Frans Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37,
e-mail: Frans.naessens@skynet.be
Organisatie: Gezinsbond De Pinte

10 jaar Heksen-sneukel-tocht voor de hele familie
Zondag 10 november 2013
Hou je van griezelen? Durf je geheime heksenbrouwsels
proeven of wandelen door een donker bos, langs weiden en
verborgen paadjes? Wil je kennismaken met griezels, monsters, vampieren en heksen?
Kom dan met je hele familie en vrienden wandelen en smullen.
We organiseren onze heksen-sneukel-tocht al voor de tiende
keer.

Praktisch
Vertrek:
Afstand:
Prijs:
Info:
Kledij:
organisatie:

Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1
Vrije start tussen 17 en 19 uur
Wandeltocht van 8 km doorheen De Pinte met vijf ‘sneukelstops’
€ 12 voor volwassenen, € 6 voor kleuters en kinderen tot twaalf jaar, gratis voor
peuters tot drie jaar
Ann Delie, tel. 09 282 58 23 of 0485 28 68 50, anndelie641@hotmail.com
Aangepast schoeisel en zaklamp zijn aan te raden. Voor wie zich origineel durft te
verkleden, ligt er een kleine verrassing klaar!
KVLV De Pinte - Vrouwen met Vaart

Tentoonstelling Kunstkring Centaura
Gemeentehuis De Pinte, Baron de Gieylaan
Olieverfschilderijen, aquarel, keramiek, beelden, pastelschilderijen, gemengde techniek
opening met receptie op zaterdag 26 oktober 2013 om 20 uur door Ferry Comhair, schepen van
Cultuur.
Open op 27 oktober, 1 november, 2 november en 3 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
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Deelnemers:
Aline Deruyck
Arlette Neirynck
Rita Wildro
Axel Leijman
Eric Van Acker
Richard Buyle
Nick Langeraert
Eric De Smet

Daniël Godefroi
Kristine Cnudde
Nicole Lebrun
Steven Yde
Conny Roels
Dirk Dejonghe
Lina Ceulemans
Gerard Thienpont

Aperitiefconcert met norbert Detaeye
Gratis aangeboden ter gelegenheid van 45 jaar Kunstkring
Centaura
Zondag 3 november 2013 om 11 uur
Raadzaal gemeentehuis De Pinte
norbert Detaeye
Norbert Detaeye beweegt zich in de jazz- en blueswereld
sinds 1965.
Een concert met Norbert Detaeye is een kennismaking met
de authentieke muziek die vergroeid is met het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika, met
de stad New-Orleans als centrum, en de grote uitstraling ervan op pakweg honderd jaar Westerse
populaire muziek.
Stem en piano als sediment van de ziel, als biotoop van een grote liedcultuur …

www.depinte.be

Art@De Pinte november - december 2013
Cursussen
In november worden beeldjes in was gemaakt met het accent op
medische symboliek en heraldiek .
In december wordt er twee avonden geoefend op anatomische schetsen en wordt de aanzet gegeven voor een groot werk (‘muurschildering’).
Docent Chris De Clercq: www.chrisdeclercq.be

Tentoonstellingen

In Brasserie ’t Klooster loopt een tentoonstelling - met vrije werken van de leden -, nog tot eind maart
2014.
In Leuven exposeren we met de medische beeldjes vanaf 1 december 2013 tot en met eind februari
2014. Ze zijn te bezichtigen in de Biomedische Bibliotheek van de KUL.

Website

U kunt al de activiteiten volgen op www.artdepinte.be.
Vindt u geen antwoord op uw vragen via de website, dan kunt u het secretariaat contacteren:
karina.alisch@skynet.be, 0473 93 48 33.
Onze cursussen vinden steeds plaats op woensdag van 19 tot 22 uur in de kelder van het Kasteel
Scheldevelde.

Herfstwandeling door Munte
Zondag 10 november 2013
De wandeling start op het Munteplein aan de Sint-Bonifatiuskerk en gaat langs een zacht glooiend
landschap met veel groen en open ruimtes. Op de tocht komt u langs het kasteel Ter Zinkt, pittoreske
hoevetjes en vergezichten. Hier en daar ziet u de restanten van bunkers die werden gebouwd in de
jaren dertig.
Pasar De Pinte - Zevergem
Start:
Afstand:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Info:

Munteplein om 14.00 uur
ongeveer 6 km
gratis
stevige wandelschoenen of laarzen
Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, ericdedapper@skynet.be

Concert Vocaal Ensemble Seicento en Vocaal Ensemble Molitva
Vocaal Ensemble Seicento De Pinte brengt op zaterdag 23 november 2013 om 20 uur in de Sint- 17
Nicolaas van Tolentijnkerk in De Pinte een concert in samenwerking met het Vocaal Ensemble
Molitva.

Een ontmoeting tussen Rome en Byzantium

Het ensemble Molitva ontleent zijn naam aan de Russisch-orthodoxe koormuziek. Molitva betekent
‘gebed’. Het verwijst naar de sacrale diepgang van de orthodoxe liturgie, maar ook naar de artistieke
ervaring die Molitva zijn publiek wil bezorgen. De rust en de gewijde sfeer die het repertoire uitstraalt,
staan centraal in de optredens van het ensemble.
Seicento staat in de westerse polyfone muziekcultuur. In zijn naam verwijst Seicento naar de muziek uit de zestiende eeuw waarin het weefsel van de vocale meerstemmigheid als kantwerk een
volmaaktheid bereikt. Geworteld in de gregoriaanse traditie ademt deze muziek eveneens rust en
toewijding.
Het publiek krijgt een keur van werken, een staalkaart uit de Russisch-orthodoxe en de christelijkkatholieke geloofscultuur. Of hoe Oost en West enerzijds een verscheiden klankbeeld opleveren en
anderzijds dezelfde menselijke ervaring weten te beroeren.
Inkom: € 10 (voorverkoop), € 12 (aan de kassa)
Kaarten te krijgen bij de leden van het koor, bij Annemie Hillewaere (tel. 09 221 91 94) of via e-mail:
Dirk.de.meyer2@telenet.be

Cowboy in de kerk
Carry Goossens komt vertellen over zijn Far-Westdromen. Geregeld
een grap, af en toe een lied van Johnny Cash. Meer dan twee uur entertainend amusement op mensenmaat. Dat is wat je mag verwachten
van deze namiddag.
Première in Antwerpen, maar avant-première op zondag 24 november 2013 om 15.30 uur in de kerk van Zevergem. Wie er bij wil zijn,
kan (snel) kaarten (15 euro) bestellen bij Daniël Vanrysselberghe (tel.
09 221 96 03 of daniel.vanrysselberghe@telenet.be, of op zondag na
de hoogmis aan het orgel).

Suverlike zingt gospelviering
Wie het weet, heeft het al aangestipt: op 1 november is er weer gospelmis in Zevergem.
Het koor Suverlike brengt een mengeling van
sfeervolle trage en uitbundig feestelijke spirituals tijdens de hoogmis van Allerheiligen. Met
gepaste liederen worden dierbare overledenen
in herinnering gebracht, maar tegelijk juichen
wij om het besef van iets hogers, wat we maar
‘hemel’ noemen. Of zoals de gospel het zegt:
“Thank God, I heard from heaven today!”. Allen
van harte welkom in de kerk van Zevergem op 1
november 2013 om 9.30 uur.

Plattelandsweekend van 4 tot 6 juli 2014
Naar aanleiding van het succes van het Plattelandsweekend het eerste weekend van juli 2010 heeft
de landelijke Gilde Zevergem - De Pinte, in samenwerking met de bedrijfsgilde ‘Schelde-Leie‘, besloten opnieuw zo’n weekend te organiseren in het weekend van 4 tot 6 juli 2014.
Het programma werd uitgebreid met een ‘Vlaams Schlagerfestival’ op vrijdagavond, met vier gekende Vlaamse artiesten.

Programma
Vrijdag 4 juli 2014
18.00 uur: 		
20.00 uur:

opening Plattelandsweekend en receptie sponsors
optredens van Sam Gooris, Laura Lynn, Christoff en Willy Sommers,
daarna muziek door dj
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Zaterdag 5 juli 2014
Activiteiten voor kinderen in de namiddag
Zondag 6 juli 2014
09.00 - 19.00 uur: 	trekkertrek-wedstrijd met grote en kleine tractoren van plaatselijke landbouw, quads en enkele specials
09.30 - 12.30 uur:
oldtimertractoren rondrit in de gemeente
11.30 - 13.30 uur:
reuze barbecue
18.00 uur: 		
afsluiter Plattelandsweekend
De hele dag kinderanimatie, springkasteel, tractoren racebaan ...

www.depinte.be

Spaghettiavond Beschermcomité Chiro Sint-Agnes
Beschermcomité Chiro Sint-Agnes nodigt u uit op haar zevende spaghettiavond.
Waar?
Wanneer?
Inschrijven?

Prijs?
Vragen?

Refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1 in
De Pinte
24 november 2013 vanaf 17.30 uur
Vóór 15 november via overschrijving op rekeningnummer BE57 8803 6015 0135 met vermelding van
‘spaghetti; naam; aantal personen’
Volwassen: € 12, kind 6 tot 12 jaar: € 6, - 6 jaar: gratis
Kathleen Thienpont, tel. 09 334 80 72

Iedereen welkom!

Bibliotheek
Voorleesweek
Van 16 tot 24 november 2013 is het Voorleesweek.
Deze jaarlijks terugkerende campagne wil volwassenen aanmoedigen om
vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang
of op school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert
niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig en intiem samenzijn.
Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!
Ben je op zoek naar een leuk boek om voor te lezen? Start je zoektocht in
de bib; de voorleesboeken staan apart opgesteld en de bibliotheekmedewerkers helpen je graag verder.
Je kunt ook eens een kijkje gaan nemen op www.boekenzoeker.org waar
allerlei leestips staan voor 0- tot 18-jarigen. Voor de jongste lezers vind je
er ook een speciale categorie met de meest geschikte voorleesverhalen.
In de bib zijn er ook bladwijzers te krijgen met tien boekentips per leeftijdscategorie.

nieuwbouw
De werken aan de nieuwe bibliotheek lopen op hun
einde! De ‘barcodes’ aan de buitenkant zijn nu mooi
zichtbaar geworden. Deze streepjescode verwijst
enerzijds naar het digitale aspect van de bib en anderzijds naar de barcodes die op de boeken staan.
Binnenin oogt het gebouw met de grote ramen en
vides zeer open en licht.
De laatste maanden staan nu volledig in het kader
van de afwerking binnenin en de start van de buitenaanleg waarbij het leesterras en de strook voor het
gebouw zullen aangepakt worden. Eind dit jaar en begin volgend jaar wordt het meubilair geplaatst
en worden de zelfuitleenbalies geïnstalleerd.
Intussen wordt de verhuis voorbereid. Er is nog geen concrete datum vastgeprikt, maar we zullen wel genoodzaakt zijn om de bib een paar weken te sluiten. Alle boeken moeten uit de rekken
gehaald worden in de huidige bib, de rekken moeten afgebroken worden en terug samengesteld
worden in de nieuwe bib, waarna de boeken opnieuw in de rekken moeten geplaatst worden. Om
tegen dan zo weinig mogelijk boeken te moeten verhuizen vragen we aan de leners of ze bereid zijn
in die periode meer boeken dan gewoonlijk uit te lenen zodat er minder boeken in de bib aanwezig
zullen zijn. Wordt vervolgd …
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Vernieuwd dienstreglement: alles is gratis te ontlenen!
Het gemeentebestuur keurde onlangs het voorstel goed om alle materialen in de bibliotheek gratis
te ontlenen.
Tot nu toe was het zo dat er voor de audiovisuele materialen (dvd’s, cd-roms en luistercd’s) 1,25 euro
betaald diende te worden. Vanaf de bibliotheekweek in oktober is dit niet meer nodig: dit materiaal
wordt nu ook gratis uitgeleend voor drie weken. Wat blijft is dat ze niet kunnen verlengd worden en
er maximum twee dvd’s, cd-roms of  luistercd’s per kaart ontleend kunnen worden.
De boetes voor de jeugdleners worden opgetrokken van 0,12 euro naar 0,15 euro per object per
week te laat.
De A4 zwartwit kopieën worden van 0,12 euro naar 0,10 euro afgerond, kopieën in kleur kosten 0,25
euro per kopie.
Het vernieuwde reglement is te krijgen in de bibliotheek en te consulteren op www.depinte.be.

Nooit meer te laat in de bib
De bib van De Pinte start met een nieuwe dienstverlening. Wie dat wenst, kan gratis een herinneringsmail ontvangen drie dagen voor je de uitgeleende materialen moet terugbrengen. Zo kan je je
materialen tijdig terugbrengen of de termijn verlengen (door langs te komen of via www.mijnovinob.be).
Een andere vernieuwing in het dienstreglement van de bib is dat de reservatiebrieven en maningsbrieven nu ook via e-mail verstuurd kunnen worden naar de leners die dit wensen.
Beide diensten zijn aan elkaar gekoppeld. U tekent hiervoor in door een standaardbriefje in de bib
in te vullen.

Cinébib
Sinds oktober tot eind december 2013 worden opnieuw
twintig nieuwe CinéBib-dvd’s aangeboden.
Deze keer gaat het over Wereldcinema, waarbij er opnieuw
enkele pareltjes te ontdekken zijn: ‘A Simple Life’, ‘Elena’,
‘Marley’, ‘On the Road’, ‘The Lady’, ‘Une Bouteille A La Mer’
…
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
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In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bib is gesloten op:
zaterdag 2 november (Allerzielen)
maandag 11 november (Wapenstilstand)
dinsdag 24 december (kerstavond)
woensdag 25 december (Kerstmis)
donderdag 26 december (tweede kerstdag)
dinsdag 31 december (oudejaarsavond)
woensdag 1 januari (Nieuwjaar)
Verlengen van materiaal kan ook online via www.mijnovinob.be.

www.depinte.be

Sport
Sportgala op 1 december 2013
Uitnodiging
De Raad van Bestuur van de gemeentelijke
sportraad organiseert jaarlijks het Sportgala
met de verkiezing van de sportman, -vrouw
en sportploeg van het jaar en laureaat van
Sportverdienste.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking de gemeentelijke sportdienst en
vindt plaats op zondag 1 december 2013 om
10 uur in het OCP, Polderbos 20.
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke
sportraad willen graag iedereen uitnodigen
op dit evenement.
Het belooft een geanimeerde voormiddag te worden waarbij de huldigingen afgewisseld worden met
verschillende sportdemonstraties: hondendressuur, moderne dans, Celtic Spirit-dans en een verrassingsact afgewisseld met muzikale intermezzo’s.
Na het officiële gedeelte is iedereen van harte welkom voor de receptie.
Het gemeentebestuur en de sportraad kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen.

Ben je er graag bij?

Stuur een e-mail met het aantal personen naar sportdienst@depinte.be of bel 09 280 98 40.
Op vrijdag 15 november 2013 worden de inschrijvingen afgesloten.

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school. De sportkampen voor zowel kleuters als voor kinderen van de lagere
school vinden telkens plaats van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Opvang wordt voorzien vanaf 8
uur tot 18 uur ’s avonds.  

Kerstvakantie 2012
Op maandag 23 december en dinsdag 24 december 2013.
Inschrijven kan enkel telefonisch op dinsdag 26 november 2013.
Verdere info over de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die we uitdelen in de
scholen van De Pinte - Zevergem. Je kunt ze ook aanvragen bij de sportdienst of raadplegen via
www.depinte.be.

Seniorenweek van 18 tot 22 november 2013
Samen van het leven en van sport genieten,
dat is Sportelen. Ermee beginnen is echter
niet altijd gemakkelijk, daarom organiseert
de sportdienst in de seniorenweek van 18 tot
en met 22 november, in samenwerking met
de seniorenraad, een tweetal sportdagen.

Sportdag senioren 19 november 2013

Op deze dag kan je je algemene conditie
laten testen door een Bloso-Sportelteam.
Dat team geeft ook advies over hoe je op
een eenvoudige en verantwoorde wijze je
basisconditie kunt verbeteren of onderhouden.
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Daarnaast voorziet de sportdienst een aangepast sportaanbod waarbij
je vrijblijvend kunt kennismaken met het aanbod voor leven(s)lang Sportelen in De Pinte. In het OCP vind je ook info in de Sportelhoek.
Je kunt deelnemen voor een halve of een volledige dag. Deelname is
volledig gratis mits inschrijving voor de activiteiten. Kijken mag, maar
deelnemen is beter!
Waar? 		
Wanneer?

Inschrijven?

Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
Van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, een halve of volledige dag.
Opgelet: om deel te nemen aan de conditietesten moet je stipt om 9 uur, 10 of 11
uur aanwezig zijn. Later starten is niet mogelijk.
Via 09 280 98 40 of sportpromotie@depinte.be vóór 15 november.

Programma
8.30 uur
Onthaal
9, 10 en 11 uur		
Test je conditie
Tai Chi
9.30 - 10.20 uur
9.30 - 10.20 uur
Line Dance
9.30 - 12 uur
Badminton
10 - 12 uur
Curvebowls - curling
10.30 - 11.20 uur		
Onderhoudsgymnastiek
			met Leona Dumon
Stoelaerobics
10.30 - 11.20 uur
12 uur
Bespreking conditietesten
Start Fietstocht
13.30 - 15 uur
15.30 - 16.30 uur
Lezing: waarom bewegen
zo belangrijk is

Ontbijt, wandeling en quiz op 21 november 2013

8.30 uur
10 - 11.30 uur
11.30 uur

Ontbijt
Gezondheidswandeling (3 km)
met quiz over gezonde voeding
Prijsuitreiking

Ontvangstruimte en sportzaal
Sportzaal (terrein 3)
Spiegelzaal (boven)
Cultuurzaal (podium)
Sportzaal (terrein 2)
Sportzaal (terrein 1)
Sportzaal (terrein 1)
Spiegelzaal
Cafetaria
OCP (ingang)
Cultuurzaal

WZC Scheldevelde
WZC Scheldevelde (ingang)
WZC Scheldevelde

Gelieve ook voor deze activiteiten in te schrijven via 09 280 98 40 of sportpromotie@depinte.be vóór
15 november.
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Prachtig weer op de Scholenloop van 25 september 2013
Dit jaar waren er terug meer dan 300 leerlingen van de vijf basisscholen uit
De Pinte en Zevergem  present. De zon was heel de namiddag van de partij,
waardoor zowel de lopers als de vele toeschouwers er een leuke en ontspannen namiddag hebben kunnen van maken. Aan de aankomst verliep dan ook
alles zeer vlot. Voor de meeste gouden medailles was de overwinning overduidelijk; zo liet al in de eerste wedstrijd Lies Vandenbossche van het eerste
leerjaar iedereen ver achter zich.
De Gemeentelijke Basisschool was met zijn 123 deelnemers veruit het meest vertegenwoordigd
maar heeft de podiumplaatsen laten inpikken door de Vrije Basisschool De Pinte. Zij gingen er met
zeventien van de 36 medailles vandoor!
Opnieuw hebben de kinderen van het zesde leerjaar een kleine attentie gekregen; voor hen was
het de laatste maal dat ze in De Pinte konden deelnemen aan de Scholenloop. Bij de meisjes werd
opnieuw de eerste plaats met een ruime voorsprong ingenomen door Zara Van Renterghem. Zij
behaalde daarmee haar zesde podiumplaats na elkaar.
Hiermee is het laatste evenement op de oude terreinen achter de rug. Volgend jaar zien we de leerlingen lopen op een splinternieuwe atletiekpiste.

www.depinte.be

De Scholenloop is een organisatie van Sportdienst De Pinte in samenwerking met Atletiek De Pinte
(www.atletiekdepinte.be).

Gratis Funky Dance en Lyrical Dance
Choreografe Brenda Martinez danste bij ‘Cirque
Du Soleil’ en in de musical ‘Chicago’. Zij geeft
gratis workshops op zondag 24 november en 8
december in De Pinte voor iedereen met danservaring.
Funky Dance vindt plaats van 14 tot 15.20 uur
voor alle jongens en meisjes vanaf het derde
leerjaar met minstens twee jaar danservaring.
Lyrical Dance vindt plaats van 15.30 tot 17
uur voor alle dansers en danseressen van het
middelbaar en ouder met minstens vier jaar
danservaring.
De deelname aan deze workshops is gratis voor iedereen, leden en niet-leden van DanceReaction,
maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dus vóór je naar deze workshops komt, meld je je aan via
‘Contact’ op www.DanceReaction.be. Je ontvangt een bevestigingsmail die je meebrengt naar je
workshop.
		
Locatie: spiegelzaal, OCP, Polderbos 20 in De Pinte.

Nu ook joggen op zondagmorgen, bij Joggingclub De Pinte
Sinds eind september loopt Joggingclub De Pinte niet alleen op dinsdagavond, maar ook op zondagochtend! Het parcours van onze loopomloop doorheen Scheldevelde dient hierbij als basis.
Afspraak elke zondagochtend om 9.30 uur aan de startzuil aan WZC Scheldevelde
(Kasteellaan 41). Ideaal om de eindejaarskilo’s te snel af te zijn …
Meer info op www.jcdepinte.be of bij Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com).

Jeugd
Sterkere verlichting aan ’t Bommeltje
In het belang van de veiligheid van ouders en kinderen, vooral tijdens de donkere winterdagen in
aantocht, werd er sterkere verlichting voorzien ter hoogte van ’t Bommeltje (Huis van het Kind). Op
die manier is er een betere zichtbaarheid voor ouders die kinderen naar / uit de Buitenschoolse
Opvang Stekelbees komen brengen of halen, en voor ouders die met hun kinderen op consultatie
gaan bij Kind & Gezin.
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In totaal gaat het om vier verlichtingspalen aan de overzijde van het gebouw, tussen Polderbos en
de spoorweg, die voorzien werden van lampen met een dubbele lichtsterkte.

Tienerweekend
Op 23 en 24 augustus 2013 organiseerde de jeugddienst in samenwerking met de sportdienst voor
de eerste maal een tienerweekend. We trokken richting Dikkele (Zwalm) en verbleven in een oud
schoolgebouw dat omgebouwd werd tot jeugdverblijf. Een supergrote tuin, enkele pistolen om te
lasershooten, een kampvuur, hotdogs, een loungeruimte, gps-toestellen, muziek en twaalf enthousiaste tieners, meer hadden we niet nodig om een fantastisch weekend te beleven.
De jongeren vormden snel een hechte groep en waren het erover eens dat dit weekend zeker een
vervolg moest krijgen!

Speelpleinwerking Amigos
Speelpleinwerking Amigos zorgde ook dit jaar voor een geslaagde zomervakantie voor heel wat
kinderen en jongeren. Op topdagen waren tot 168 kinderen aanwezig.
Ook ‘Paars’, de tienerversie van Amigos kon deze zomer rekenen op veel enthousiasme.
Wie suggesties of vragen heeft over speelpleinwerking Amigos kan die doorgeven via
jeugddienst@depinte.be.
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Speelstraat-weekend
Openluchtfilm

Op zaterdag 31 augustus 2013 werd voor de tweede keer een
openluchtfilm getoond op de parking van het OCP. De dikke
jassen en dekentjes werden bovengehaald, maar ondanks
de frisse zomeravond kon het talrijk opgekomen publiek genieten van ‘Les Intouchables’, een dramatische komedie van
Olivier Nakache en Éric Toledano.

Speelstraat

Op zondag 1 september 2013 was het de elfde editie van de Speelstraat. De straat Polderbos werd
opnieuw omgetoverd tot een grote speelplaats met voor elk wat wils. Een kleuterdorp voor de allerkleinsten met fietsjes en een zandbak, een knutseldorp met schminkstand en kleurwedstrijd, maar
ook een tienerdorp, sportdorp, avonturen- en verkeersdorp.
De ouders konden vanop het terras genieten van optredens van de Youthband, Dance Reaction en
DJ Gibby.
Voor de eerste maal werd een volksspelenwedstrijd georganiseerd met als hoofdprijs een kinderKubb-spel.
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De jeugdraad wil langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken die opnieuw van deze speelstraat een succes hebben gemaakt!

Eetfestijn en Christmas-Switch door Leefschool De Boomhut
Eetfestijn

Leefschool De Boomhut organiseert op 23 november 2013 een eetfestijn. Iedereen is welkom voor een warme maaltijd, een drankje en een gezellige
babbel!
Kaarten kunnen gereserveerd worden via info@leefschooldeboomhut.be.

Christmas-Switch

Op vrijdag 13 december 2013 nodigt Leefschool De Boomhut u allen uit voor
de Christmas-Switch. Op deze avond is er een rommelmarkt waarop er zowel dingen geruild als
dingen verkocht of aangekocht kunnen worden.
Naast de aan- of verkoop van spulletjes, kan iedereen er ook genieten van een heerlijk soepje gemaakt door de kinderen van Leefschool De Boomhut of van een glaasje Glühwein.

25

Senioren
Seniorenweek van 18 tot 22 november 2013
De Seniorenraad stelde het volgende programma op, in samenwerking met het OCMW, met de
seniorenverenigingen OKRA De Pinte en Zevergem, de gemeentelijke Sportdienst, Bloso en met de
steun van Gemeente De Pinte.

Maandag 18 november: Feestkaarting
Wanneer:
Waar:		
Prijs:		
Organisatie:

vanaf 13 uur
OCP De Pinte
gratis
Okra De Pinte en Okra Zevergem

Dinsdag 19 november: Sporteldag
Zie pagina 21.

Woensdag 20 november: Seniorenshow

’t Gents Cabaret met intermezzo door Gino Dee
Wanneer:
om 14 uur (deuren: 13.30 uur)
Waar:
zaal Begonia De Pinte
Prijs:
€ 5 met koffie en gebak, kaarten bij leden Seniorenraad en Sociaal Huis
Organisatie:
Seniorenraad

Donderdag 21 november: Gezond ontbijt en wandeling
Ontbijt
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Organisatie:

8.30 uur
Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde (OCMW)
€ 6 (plaatsen beperkt tot 70), kaarten bij Sociaal Huis De Pinte (Pintestraat 69, tel.
09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be)
OCMW De Pinte

Gezondheidswandeling met quiz
Wanneer:
10 uur, 11.30 uur prijsuitreiking
Waar:
WZC Scheldevelde
Prijs :		gratis, inschrijven nodig via sportpromotie@depinte.be of 09 280 98 40 (gemeentelijke sportdienst)
Organisatie:
Gemeentelijke Sportdienst

Vrijdag 22 november: Feestnamiddag met optredens

Optreden van Yves Segers, Bert Lenny, Nico Lenny en Gino Dee
Wanneer:
om 14 uur (deuren: 13.30 uur)
Waar:		
OCP
Prijs:
€ 4, kaarten bij leden Seniorenraad en Sociaal huis
Organisatie:
Seniorenraad
Secretariaat Seniorenraad: Park te Poldere 3 bus 8, tel. 0476 23 18 10, huybrechts.roger@telenet.be
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Welzijn & Sociale zaken
Wachtlijsten
maandag 28 oktober 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 29 oktober 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 30 oktober 2013: Dr. M. De Smet
vrijdag 1 november 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 2 november 2013: Dr. E. Weytens
zondag 3 november 2013: Dr. W. Standaert
maandag 4 november 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 5 november 2013: Dr. S. Moisse
woensdag 6 november 2013: Dr. J. Ossieur
donderdag 7 november 2013: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 9 november 2013: Dr. K. Vanderlinden
zondag 10 november 2013: Dr. D. Van Renterghem
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maandag 11 november 2013: Dr. G. Dujardin
dinsdag 12 november 2013: Dr. S. De Rekeneire
woensdag 13 november 2013: Dr. E. Weytens
donderdag 14 november 2013: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 16 november 2013: Dr. F. Pieters
zondag 17 november 2013: Dr. J. Dossche
maandag 18 november 2013: Dr. J. Dossche
dinsdag 19 november 2013: Dr. A. Van Hecke
woensdag 20 november 2013: Dr. I. Lampens
donderdag 21 november 2013: Dr. G. Dujardin
zaterdag 23 november 2013: Dr. L. Van Poucke
zondag 24 november 2013: Dr. I. Lampens
maandag 25 november 2013: Dr. K. Vanderlinden
dinsdag 26 november 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 27 november 2013: Dr. F. Pieters
donderdag 28 november 2013: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 30 november 2013: Dr. G. Dujardin
zondag 1 december 2013: Dr. S. De Rekeneire
maandag 2 december 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 3 december 2013: Dr. P. Van Renterghem
woensdag 4 december 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 5 december 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 7 december 2013: Dr. J. Ossieur
zondag 8 december 2013: Dr. W. Standaert
maandag 9 december 2013: Dr. M. De Smet
dinsdag 10 december 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 11 december 2013: Dr. S. Moisse
donderdag 12 december 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 14 december 2013: Dr. K. Vanderlinden
zondag 15 december 2013: Dr. K. Vanderlinden
maandag 16 december 2013: Dr. L. Van Poucke
dinsdag 17 december 2013: Dr. S. De Rekeneire
woensdag 18 december 2013: Dr. J. Ossieur
donderdag 19 december 2013: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 21 december 2013: Dr. J. Dossche
zondag 22 december 2013: Dr. F. Pieters
maandag 23 december 2013: Dr. J. Dossche
woensdag 25 december 2013: Dr. S. Moisse
donderdag 26 december 2013: Dr. J. Dossche
zaterdag 28 december 2013: Dr. P. Moisse
zondag 29 december 2013: Dr. P. Moisse
Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
				centraal oproepnummer		website
Dokter van wacht 		
09 280 08 80				
www.huisarts.be
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
www.tandarts.be
Apotheker van wacht
0900 10 500 (€ 0,45 / min.)
www.apotheek.be
Thuisverpleging
 Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
 Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
 Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
 Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7),
www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
 Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62
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Volkshaard start in De Pinte met bouw van 14 sociale eengezinswoningen in Moerkensheide
Eerstesteenlegging
Op 18 september 2013 werd de eerste steen
gelegd van veertien nieuwe sociale woningen
in Moerkensheide door de burgemeester en
de OCMW-voorzitter. Dit is het resultaat van de
gemeentelijke beslissing dat elke nieuwe verkaveling 15 % sociale woningen moet voorzien,
conform het Vlaamse grond- en pandendecreet.
De woningen worden gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard met
Vlaamse middelen.
Dit project is heel belangrijk aangezien De Pinte nauwelijks sociale woningen telt en dit toch een
verplichting is van Vlaanderen. Deze moderne eengezinswoningen liggen op minder dan 2 km van
het centrum en sluiten nauw aan bij de bestaande vormgeving zodat er binnen de buurt eenheid van
architectuur is. Dit is een eerste stap; binnen enkele jaren komen hier nog zestien extra woningen
bij aan de andere kant van Moerkensheide. Momenteel hebben we slechts drie sociale woningen
via particulieren, die verhuurd worden via het Sociaal Verhuurkantoor. Tegen eind 2014 zullen de
veertien woningen gebouwd zijn. Er staan er zes extra gepland tegen begin 2015. Tegen 2015 zullen
er bijgevolg twintig sociale huurwoningen bijkomen. Dat is al een mooie stap vooruit, aangezien
De Pinte tegen 2025 99 sociale woningen dient te realiseren.
In een eerste fase worden veertien sociale huurwoningen en tien garages opgetrokken, verspreid
over drie plaatsen in de verkaveling.
Dertien eengezinswoningen, allemaal van het type halfopen of gesloten bebouwing, hebben drie
slaapkamers; één telt vier slaapkamers.

Wie komt er in aanmerking voor een sociale woning?
Kandidaat-huurders moeten aan de wettelijke voorwaarden voldoen van het sociaal huurbesluit.
De belangrijkste voorwaarden zijn: geen eigendom en een netto-belastbaar jaarinkomen lager dan
20 233 euro (voor alleenstaanden zonder personen ten laste ); voor anderen bedraagt dit maximum
30 350 euro vermeerderd met 1 696 euro per persoon ten laste.
Tevens verleent sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard voorrang, na toepassing van de verplichte voorrangsregels, aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing
minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen
is.

Meer info

Voor meer informatie over deze woningen en de inschrijvingsvoorwaarden kunt u elke werkdagvoormiddag contact opnemen met de sociale dienst van de Volkshaard op het nummer 09 233 12 43,
e-mail: info@volk.woonnet.be.
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Voor algemene vragen over sociale huisvesting kunt u ook terecht in het Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be. Het Sociaal Huis is open
van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en in de namiddag volgens afspraak.

Onthaalouders gezocht!
Vliegende onthaalouder gezocht
Wil jij af en toe werken als onthaalouder, maar heb je de
ruimte niet thuis, of zie je het niet zitten alleen? Dan is dit
misschien iets voor jou.
Het OCMW zoekt een vliegende onthaalouder voor
vervangingen, ziekte of verlof en dit in onze samenwerkingsinitiatieven ’t Knuffeltje, ’t Vlindertje, Blijpoel en Zazou.
Wij zoeken een gemotiveerde kandidaat die kan samenwerken met een collega en vooral heel graag met kinderen van
nul tot drie jaar bezig is.

Dringend onthaalouders gezocht

Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging. Je ziet het
wel zitten om thuis te werken en zelf over jouw werkritme en dagindeling te beslissen. Je wilt graag
meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met andere kinderen te
delen.
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Je ontvangt iedere maand een belastingvrije onkostenvergoeding.
Ondersteuning en begeleiding van de dienst.
Voordelen: startpremie, materiaal via de uitleendienst.
Je valt onder het sociaal statuut (recht op kinderbijslag, bouwt pensioen op, uitkering bij ziekte ...) .

Interesse?
Neem contact op met de Dienst Opvanggezinnen:
Leen Desmet en Karolien Claes
Huis van het Kind ‘t Bommeltje
Bommelstraat 33 bus 22, 9840 De Pinte
tel. 09 242 93 40
dog@ocmwdepinte.be
www.ikwordonthaalouder.be

Samen voor een meer gezonde levensstijl
September werd voor het gemeente- en OCMW-personeel de actiemaand voor een meer gezonde
levensstijl. Samen namen we deel aan het sportief stappenduel tegen Merelbeke en Wachtebeke.
In team gingen we de sportieve strijd aan. Het is vooral een positief project, waarbij we elkaar aanmoedigen en inspireren. De buitendiensten, het verpleeg- en zorgkundig personeel, de poets- en
logistieke medewerkers zetten elke dag al heel wat stappen, bij de dienstverlening naar onze inwoners. Voor bureaumedewerkers is het heel wat moeilijker om elke dag aan voldoende beweging te
geraken. De 10 000 stappen-wedstrijd is een aanmoediging om elke dag nog wat meer te bewegen,
op het werk of in de vrije tijd en om te proeven van een gezonde levensstijl.
Gemeente en OCMW organiseerden een gezamenlijke gezinswandeling aan de zeven dreven
in Scheldevelde. De medewerkers konden deelnemen/kennismaken met sportactiviteiten zoals
Zumba, squash, tafeltennis, petanque, curvebowl … waarbij ieder die sporttak kon kiezen die het
beste bij hem past.
Ook de bewoners van het woonzorgcentrum
konden meedoen; ze werden getrakteerd op
een demonstratie lijndans door het OCMWpersoneel.
Daarnaast stond aandacht voor gezonde voeding op het menu: meer water drinken, een
extra stuk fruit, een kopje soep of eens een vegetarische maaltijd …. Het smaakt naar méér.
Een gezonde gemeente; het begint bij jezelf.
We zetten alvast ons beste beentje voor.
Meer info: www.10000stappen.be

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2013
Sinds 2009 is de algemene gemeentebelasting voor gezinnen afgeschaft. Als gevolg daarvan verviel
ook de sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Op dit ogenblik kunnen bepaalde
gezinnen toch nog genieten van het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen.

Komt ook uw gezin in aanmerking voor het ontvangen van deze toelage?

De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen
(minimaal drie kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden. De grenzen van deze inkomens zijn die van het middenbarema van het Vlaams Woningfonds, zoals ze van toepassing zijn op
1 januari van het jaar van toekenning.

De bedragen

 0 euro met 3 kinderen ten laste (inkomen tot 60 610 euro)
5
60 euro met 4 kinderen ten laste (inkomen tot 63 980 euro)
70 euro met 5 kinderen ten laste (inkomen tot 67 350 euro)
80 euro met 6 kinderen ten laste (inkomen tot 70 720 euro)

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor het sociaal restorno, bent u op 1 januari van het jaar waarop
de aanvraag betrekking heeft als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
Voor het krijgen van het sociaal restorno vult u een aanvraagformulier in. Dat formulier stuurt u op
of geeft u af in het Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte.  
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U steekt de volgende stukken bij het aanvraagformulier:
o een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011)
o het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft (= januari 2013).
Wat betreft het aantal kinderen ten laste: zij zijn effectief ten laste van de aanvrager/gezinshoofd op
1 januari van het jaar waarvoor u de aanvraag indient. Voor gehandicapten gelden dezelfde regels
als bij de personenbelasting, namelijk + een persoon vanaf een invaliditeit van 66 %.
Homes met een vestigingsplaats op het grondgebied van de gemeente die instaan voor de opvoeding of begeleiding van gehandicapten of minderbedeelden krijgen een forfaitair bedrag van
100,00 euro.
let wel: de opgegeven tegemoetkomingen zijn maximumbedragen. Is het begrotingskrediet ontoereikend om aan alle aanvragen te voldoen, dan worden de tegemoetkomingen verhoudingsgewijs
verminderd om binnen de begrotingsperken te blijven.
U bezorgt uw aanvraag ten laatste op 30 november 2013 aan het Sociaal Huis.

Aanvraagformulier
Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2013
=============================================
Ondergetekende (naam + voornaam) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .
wonende (straat + nummer)  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .
rekeningnummer (waarop het bedrag gestort mag worden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraagt hierbij het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen aan.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2013: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het krijgen van het
sociaal restorno voor nutsvoorzieningen:
O  met 3 kinderen ten laste
O met 4 kinderen ten laste
O  met 5 kinderen ten laste
O met 6 kinderen ten laste
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(inkomen tot 60 610 euro)
(inkomen tot 63 980 euro)
(inkomen tot 67 350 euro)
(inkomen tot 70 720 euro)

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

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

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

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

Datum: . . . . . . . . . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .
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Kook mee van woede met 11.11.11
Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is een op acht. Nog
eens een miljard mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond
voedsel. Toch wordt er genoeg voedsel geproduceerd om de wereld
1,5 keer te voeden. Dat is schandalig, maar ook hoopvol. Want met
veel goede wil - en de nodige politieke druk - kunnen we het probleem
oplossen.
Twee jaar lang zet 11.11.11 de voedselproblematiek vooraan op de politieke agenda. Door te focussen op het voedselsysteem. Door te kijken
naar de voedselprijzen en de voedselspeculatie. Door in te gaan op de
gevolgen van de klimaatverandering en te kiezen voor duurzaamheid.
Door ‘hot items’ als biobrandstoffen, landroof en ons handelsbeleid aan
te pakken.
adv Maya magazine.indd 1

13/06/13 17:04

Politici moeten werk maken van een beleid tegen de honger. Daarom roepen we in november een
bijzondere ministerraad samen. We leggen een pakket eisen op tafel die ervoor moet zorgen dat
iedereen toegang tot voedsel heeft in de toekomst.
Om deze eisen kracht bij te zetten, willen we tonen dat heel veel mensen vinden dat honger een
onrecht is. Daarom wordt er in heel Vlaanderen ‘Ik Kook Van Woede’-soep geserveerd.
Wil jij ook een soepactie organiseren? Of kom je proeven? Op de website www.ikkookvanwoede.be
kom je te weten hoe jij mee kunt doen aan deze campagne van 11.11.11.

‘Wereld’ buffet in De Pinte

Maak kennis met de ongelijke voedselverdeling.
Zondag 10 november 2013 om 11.30 uur, zaal De Veldblomme in Zevergem
Voor wereldburgers van 9 tot 99 jaar.
Inkom: € 12 (gelieve vooraf in te schrijven) via depinte@skynet.be

Actieweekend 11.11.11

Het financiële actieweekend van 11.11.11 vindt plaats van 8 tot 11 november 2013. 330 lokale
groepen en 20 000 vrijwilligers steken dan de handen uit de mouwen.
Acties in De Pinte:
Broodzakkenactie
Vredesmoment en soepverkoop aansluitend bij de 11 november-herdenking (zie achtercover en hierna)
Verkoop wenskaarten en stiften op diverse plaatsen in de gemeente

11 november-herdenking

De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen tussen 7 en 18 oktober
2013 deel aan de workshop ‘De Scharlaken Pompelmoes ’ in het kader van de 11.11.11-campagne.
Op 11 november, tijdens de 11 november-herdenking, stellen de scholen het resultaat van de gevolgde workshop tentoon.
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Eveneens op 11 november in het gemeentehuis wordt door het 11.11.11-comité in samenwerking
met de GROS een inleiding gegeven waarbij de thema’s oorlog en vrede in een actueel daglicht geplaatst worden. Dit jaar neemt Annabell Van den Berghe het woord en brengt verslag uit van haar
opdrachten in Syrië.
Zie ook achtercover.

12de NONA-maaltijd op zondag 17 november
Naar jaarlijkse traditie organiseert de vzw NONA voor de twaalfde maal een
maaltijd voor haar projecten in Roemenië. NONA nodigt dan ook alle sympathisanten en belanghebbenden uit op zondag 17 november 2013. U bent
van harte welkom tussen 12 en 14 uur.
Op het menu staat:

Roemeense schuimwijn of fruitsap
***
Groentesoep
***
Kalkoengebraad met groenten, fruit en frieten

Wie vóór 12 november inschrijft, betaalt 18 euro,
na die datum betaalt u 20 euro; lagereschoolkinderen betalen respectievelijk 9 en 10 euro.
De maaltijd zal plaatsvinden in de refter van de
Gemeentelijke Basisschool aan de Polderbos in
De Pinte, tegenover het OCP.
Kaarten zijn te krijgen bij Jan Milh, Serafien de
Rijckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, en bij
de bestuursleden van de vzw NONA . Reserveren kan ook via e-mail:
nonamechild@telenet.be. Overschrijven kan op
rekeningnummer 751-2003188-81 met vermelding “NONA-maaltijd X volwassenen Y kinderen”. Reserveren tegen voorinschrijvingsprijs kan tot 11 november.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.

Veiligheid

E

Feestvuurwerk
Vuurwerk afsteken mag in De Pinte enkel op
1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur (reglement
Gemeentelijke Administratieve Sancties). Het
oplaten van wensballonnen is niet toegestaan
in De Pinte. Als u vuurwerk wilt afsteken, houd
dan zeker rekening met deze richtlijnen.

Richtlijnen bij vuurwerk
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Koop enkel wettelijke en veilige producten.
Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet
naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met
een te zware lading of producten bestemd
voor professionelen uit de sector (bommen).
Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die u nuttige tips zal gegeven.
Een particulier mag enkel feestvuurwerk
aankopen met daarin niet meer dan 500 g pyrotechnische samenstellingen.
Bij elk product moet verplichtend een gebruiksaanwijzing gevoegd worden opgesteld in de taal
(talen) van het betrokken verkoopgebied. Laat elk tuig liggen waarvan het uitzicht en/of  verpakking
te wensen overlaat.
Eis een verpakking voor het vervoer van deze producten en steek ze vooral niet in uw zak.
Eens thuis gekomen bewaart u deze tuigen op een koele en droge plaats, dit buiten het bereik van
kinderen, in een goed gesloten doos.
Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of gebruiksaanwijzingen de avond
voor het gebruik van het feestvuurwerk en zeker niet juist voor het aansteken ervan.
Wees nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afschieten!
Uitsluitend voor volwassenen: alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af.
Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op een veilige afstand van uw gasten, de woningen,
de geparkeerde voertuigen, weelderige  plantengroei, gras bij langdurige droogte, tent, gasflessen.
Schik de tuigen zorgvuldig. Zorg er ook voor dat de toeschouwers op een degelijke afstand (minimum 25 m) blijven tot na het afvuren.
Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Vuurwerk dat de lucht inschiet veroorzaakt namelijk vaak ongelukken omdat het een andere koers volgt dan dat het de bedoeling was.
Vuurwerk   dat zichzelf voortbeweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers,
luchthuilers …) is officieel verboden.
Zorg ervoor dat u steeds voldoende water of een brandblusapparaat (minimaal 6 kg poeder ABC)
bij de hand heeft. Doof vonken en de op de grond teruggevallen resten.

www.depinte.be
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 teek slechts één vuurpijl tegelijk aan! Wacht tot wanneer deze voortgedreven wordt vooraleer tot
S
de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de plaats en ga op een degelijke afstand
staan zodra een lont aangestoken is. Richt nooit dergelijk product naar een andere persoon.
Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan.
Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door
middel van een lange lucifer, een fakkel of speciale lont, waarbij geen enkel deel van uw lichaam
zich boven een aangestoken tuig mag bevinden. Benader nooit een tuig dat al aangestoken werd.
Maak vuurwerk onschadelijk door het in water te dompelen. Doe dit ook  met het vuurwerkafval, zo
maak je het onschadelijk en kan het nadien in de vuilniszak.
Hou uw dieren op een veilige plaats: onder meer honden en paarden verafschuwen vuurwerk en
schrikken bij de eerste knallen.
Zorg er voor dat u een telefoon in de buurt hebt en weet op welke locatie u bent bij het afschieten
van feestvuurwerk zodat u in geval van nood onmiddellijk de hulpdiensten (112) kunt verwittigen.
Houd brandwonden minstens tien tot vijftien minuten onder koel (lauw) zacht stromend water en
raadpleeg een arts.
Er geldt een strikt rook-  en vuurverbod.

Verkeersveiligheid ter hoogte van Vrije Basisschool
Om kinderen op een veilige manier naar school en terug naar huis te kunnen laten gaan, vragen wij
uw aandacht.
Extra aandacht voor
inbraakpreventie
tijdens donkere dagen
Zie www.depinte.be

 elieve de parking voor de bus in de Baron de Gieylaan voor de Vrije Basisschool niet in te nemen,
G
want zo kan de bus die kinderen naar ’t Bommeltje moet brengen niet parkeren.
Wees voorzichtig bij het op- en afrijden van het gemeenteplein en neem vooral de signalen van de
gemachtigde opzichters aan de oversteekplaats in de Baron de Gieylaan in acht.
Er zullen extra politiecontroles gedaan worden.

Keer jij ook tevreden terug na een bezoek aan de politie?
Politie Schelde-Leie startte vanaf september 2013 met een tevredenheidspoll over haar commissariaten. Wie een bezoek bracht aan ons onthaal, kan bij thuiskomst op www.scheldeleie.be laten
weten hoe dat verliep: wachttijd, comfort, vriendelijkheid … Het vraagt slechts een minuutje van je
tijd en zo kan de politie zijn dienstverlening van dag tot dag verbeteren.

Hoe werkt het?

 urf na je politiebezoek naar www.scheldeleie.be.
S
Klik op de knop ‘Poll’ (rechts op de homepagina).
Kleur een paar bolletjes en laat weten wat je van onze onthaalwerking vindt!

Waarom deze poll?

Politie Schelde-Leie krijgt jaarlijks een paar duizend bezoekers over de vloer met een klacht, aan- 33
gifte, vraag … De werking van hun onthaal is dus een van de belangrijkste pijlers van politiewerk.
Om na te gaan wat de werkdruk en wachttijden waren aan het onthaal, werd in 2011 een bezoekersregistratiesysteem ingevoerd. Nu ze beschikken over de cijfers, nemen ze de volgende stap en
willen  ze ook nagaan hoe het met de kwaliteit van hun onthaal gesteld is.
Uit de laatste bevolkingsenquête (2011) bleek dat het onthaal op de hoofd- en wijkcommissariaten
als zeer goed ervaren wordt: 90 % was (zeer) tevreden. Niettemin willen ze niet op hun lauweren
rusten. Of ze goed bezig zijn of wat er beter kan: dat willen ze graag van jou weten!

Sluitingsdagen Politiezone Schelde-Leie
De wijkcommissariaten zijn gesloten op:
 rijdag 1 november (Allerheiligen)
V
Maandag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 15 november (Koningsdag). Het hoofdcommissariaat is die dag open.

Het hoofdcommissariaat is gesloten op:
 rijdag 1 november (Allerheiligen)
V
Maandag 11 november (Wapenstilstand)
Voor dringende zaken, bel altijd 101! Voor niet dringende vragen of meldingen, kan je een e-mail
sturen naar contact@pzschelde-leie.be.

Nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 17 juni 2013
Belastingreglement leegstaande woningen
De gemeenteraad keurt de wijziging goed voor het belastingreglement op leegstaande woningen en/
of gebouwen. De basisbelasting bedraagt:
1 200 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning
 100 euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
400 euro voor elke overige woongelegenheid
De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
 tweede jaar: basisbelasting x 1,5
 derde jaar: basisbelasting x 2,25
 vierde jaar: basisbelasting x 3,375

Wijziging puntenstelsel werkingssubsidie erkende sportverenigingen
De gemeenteraad keurde het nieuwe puntenstelsel goed. Het erkenningsreglement vindt u op www.
depinte.be > Publicaties > e-Bibliotheek > Reglementen.

Financiën
De budgetwijziging 2012/3 en 2013/1 en de Jaarrekening 2012 worden goedgekeurd.

Afschaffing bushaltes station De Pinte en Langevelddreef

De gemeenteraad wenst verder overleg met de betrokken partijen in verband met de afschaffing van
de bushaltes van De Lijn.
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw,
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, sport, landbouw
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, ereWim Vanbiervliet
diensten en politie
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
Schepenen
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
ferry Comhair
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken, leefmitel. 0479 65 86 24
lieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercom- Eva De Schryver
Keistraat 135
munales
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Mark Van neste
Goudvinkenlaan 6
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorenmark.vanneste@depinte.be
beleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
Gemeentesecretaris
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken, financiën en Veerle Goethals
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
meentelijk patrimonium
secretaris@depinte.be
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, gelijke kansen

Gemeenteraadsleden
(in alfabetische volgorde)
Jeanine De Poorter - Maes, Dryhoek 16, 09 282 44 00, jeanine.maes@depinte.be
Dieter De Vos, Nazarethstraat 22, 0485 34 60 03, dieter.devos@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Annemie Nijs, Nieuwstraat 9 bus 2, 0475 77 26 93, annemie.nijs@depinte.be
Laure Reyntjens, Jasmijnstraat 1, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Gilbert Strumane, Mieregoed 33, 09 222 73 31, gilbert.strumane@depinte.be
Simon Suys, Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de gemeenteraad.
De volgende zittingen van de gemeenteraad zijn gepland op maandag 18 november en maandag
16 december 2013.
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U i t n o d i g i n g 11 - n o v e m b e r h e r d e n k i n g 2 0 1 3
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11-novemberviering 2013 om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem en/of 10.45
uur aan de gedenksteen in de Koning Albertlaan 1.
Programma Zevergem

9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1:
 Last post
Gelegenheidstoespraak door de burgemeester
 Bloemenhulde
Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur biedt er, met medewerking van
het 11.11.11-comité, alle deelnemers een receptie aan. De scholen stellen er het resultaat tentoon van de gevolgde workshop
‘De Scharlaken Pompelmoes’ in het kader van de 11.11.11-campagne.
Het 11.11.11-comité in samenwerking met de GROS geeft een inleiding waarbij de thema’s oorlog en vrede in een actueel daglicht
geplaatst worden. Dit jaar neemt oud-Pintenaar Annabell Van
den Berghe het woord en brengt ze verslag uit van haar opdrachten in Syrië.
Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
vlaggen uit te hangen
de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers
Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
met vlag deel te nemen aan de plechtigheden
bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook het artikel op pagina 31 voor de 11.11.11-actie in De Pinte.
Dit jaar worden er nog uitnodigingen verstuurd naar de verenigingen. Vanaf 2014 zullen er geen persoonlijke
uitnodigingen meer verstuurd worden. Wie wenst deel te nemen, kan zich ten laatste op 7 november 2013
inschrijven via e-mail aan catherine.vanassche@depinte.be. Gelieve uw naam te vermelden en of u aanwezig zult zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of Zevergem.
U kunt ook het onderstaande invulformulier voor de bloemenhulde bezorgen aan Gemeente De Pinte, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Inschrijving 11-novemberherdenking 2013

Ik wens aanwezig te zijn tijdens de bloemenhulde op 11 november 2013 in:

□
□

De Pinte
Zevergem

Naam (en/of naam vereniging):



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

