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Ruimere openingsuren recyclagepark

Nieuwe premie: herbruikbare luiers | zie pag. 10
Opheffing premies regenwater, groendaken en zonneenergie | zie pag. 10

Wijzigingen afvalophaling

Prijsstijging restafvalzakken en GFT-stickers | zie pag. 8
Gemeente haalt kerstbomen op | zie pag. 10

Gelukkig Nieuwjaar
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie | zie achtercover
Denk er aan: vuurwerk ontsteken is enkel toegestaan
op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur. Zie ook vorige
Infokrant voor tips in verband met veiligheid.
Gratis feestbussen De Lijn | zie pag. 4

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
woensdag 25 december 2013 (Kerstmis)
donderdag 26 december 2013 (tweede kerstdag)
vrijdag 27 december 2013 (brugdag)
woensdag 1 december 2014 (Nieuwjaar)
Het OCP is ook gesloten op 3 januari 2014.
Bibliotheek | zie pag. 17
Recyclagepark | zie pag. 8

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

januari - februari 2014

Agenda januari - februari 2014

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.
vr. 3/1

Parochiale nieuwjaarsreceptie
om 20 uur - raadzaal
www.parochiedepintezevergem.be
sanne.vermeeren@telenet.be,
0476 78 78 86
De Pinte – Nederename (2de
reserven B)
om 20 uur – Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Openstelling ‘museum
za. 4/1,
Scheldeveld’
za. 1/2
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck – Van Twembeke:
09 282 70 42
za. 4/1

zo. 5/1

Nieuwjaarsreceptie gemeente
| zie achtercover
van 11 tot 13 uur - Gemeenteplein
- gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

di. 7/1,
ma.
13/1

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

vr. 10/1,
31/1,
14/2,
28/2

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

zo.
12/1

Nieuwjaarsreceptie | zie pag. 26
om 11 uur - lokalen Nieuwstraat
Scouts & Gidsen DP-Z
Elisa Cuyt: 0478 41 08 96

Bezoek tentoonstelling
‘jubileum open monumenten’
om 14 uur - Provinciaal
erfgoedmuseum Ename -  gratis
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15

Nieuwjaardrink
vanaf 11.30 uur - pijpenkop in
Eekbulk (in open lucht)
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

Driekoningenstoet | zie pag. 15
om 14.30 uur – Vrije Basisschool
De Pinte
De Kleine Kantorij
Johan Naessens: 09 282 58 23
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Nieuwjaarsreceptie
om 18 uur - scoutslokaal De
Havik, Sportwegel 7 - gratis
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19
Dreupelkot ten voordele van de
Vlaamse Kankerliga
vanaf 18 uur - speelplein
Geetschuren
MJR TEAM De Pinte
www.mjrteam-depinte.be

zo.
19/1

Toast literair | zie pag. 13
om 10 uur – raadzaal - € 8 / € 6 /
€4
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
do.
23/1,
30/1,
6/2

Leesgroep werkgroep
Geloofsgesprekken: boek ‘Zijn
verhaal moet doorgaan’ van
Ernest Henau
van 14 tot 16 uur - kerk Zevergem
- inschrijven nodig
www.parochiedepintezevergem.be
geloofsgesprekken@gmail.com

vr. 24/1
(t.e.m.
26/1)

Winterweekend in Cornimont
om 18 uur - scoutslokaal De
Havik , Sportwegel 7 - ca. € 70
(2 overnachtingen in bivakhuis
+ maaltijden, eigen vervoer,
inschrijven vóór 15/1, voorschot
€ 25)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

vr. 24/1

Start ‘Wijnen (leren) proeven’
| zie pag. 15
20 uur – Bondslokaal - € 62 / € 70
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo.
26/1

De Pinte – Bambrugge (1ste
elftal)
om 15 uur – Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 28/1

Start lezingenreeks ‘De
economische en financiële
crisis’ | zie pag. 12
om 14 uur – OCP - € 55 / € 49
Davidsfonds
Katleen BoeraeveVandermeersch: 09 282 96 69

De Pinte – Meerbeke (1ste elftal)
om 14.30 uur – Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
di. 14/1

wo.
15/1,
wo.
29/1

vr. 17/1

Vrouwenpraarcafé: ‘Beminde
Gelovigen - de religiometer’
door auteur Anne Provoost
om 20 uur- Begonia, Pintestraat
29 -  € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria : 09 282 60 98
Info-avond ‘Mythes doorprikt!’ |
zie pag. 22
om 19.30 uur – B. De Gieylaan 21
– gratis, inschrijven nodig
DanceReaction
www.DanceReaction.be
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
De Pinte – Munkzwalm (2de
reserven B)
om 20 uur – Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

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

Heilige Mis met nadien receptie
in de VBS
om 9.30 uur – kerk Zevergem gratis
ACV en CM DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

Kookles ‘Verleidelijk Vis’
om 19 Uur - zaal Boldershof
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09  
wo.
29/1

Mazoutactie
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 31/1

De Pinte – J. Zulte (2de reserven B)
om 20 uur – Sportwegel – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 9/2

Startvergadering
om 8 uur - De Veldblomme
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck: 0478 20 67 73

za. 1/2

Balletjes in tomatensaus
om 17.30 uur - scoutslokaal De
Havik , Sportwegel 7 - € 10 / € 8
(kind)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

di. 11/2

Vrouwenpraatcafé:
‘Voedselallergieën en
glutenintolerantie’ door
zaakvoerster Sabine Goethals
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

vr. 14/2

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

zo. 2/2

di. 4/2

Kinderzegen t.g.v. Lichtmis,
viering voor en door kinderen
opgeluisterd door
jeugdkoor Mozaïek
om 11 uur - kerk De Pinte
www.parochiedepintezevergem.be
sanne.vermeeren@telenet.be,
0476 78 78 86
Start cursus Italiaans voor
beginners | zie pag. 14
19.30 uur – Bondslokaal - € 25 /
€ 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za.
15/2

wo. 5/2

Start themareeks ‘Brussel, stad
in ontwikkeling’ | zie pag. 13
om 20 uur – raadzaal – per
voordracht: € 6 / € 4 / € 2
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

zo.
16/2

vr. 7/2

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

za. 8/2,
zo. 9/2

Eetfestijn JV De Pinte
za. vanaf 18.30 uur, zo. vanaf
11.30 uur – ’t Mieregoed,
Mieregoed 1 – € 18 / € 10 (-12 j.)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Schoolfeest ‘Bliksemrover’
| zie pag. 27
Cultuurzaal OCP
Gemeentelijke
Basisschool DP
www.gemeenteschooldepinte.be

Azaleaverkoop Zevergem (deuraan-deur)
van 9 tot ca. 12.30 uur - € 3,5 per
stuk / € 10 (3 st.)
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet:09 385 48 03

wo.
19/2

Start training Mindfulness
| zie pag. 24
om 19 uur - B. De Gieylaan 21
DanceReaction
www.DanceReaction.be
‘Vrouwen in de Groote Oorlog’
door Stefaan Vandenbussche,
fractiemedewerker Vlaams
Parlement
om 20 uur - ’t Gildenhuis SintDenijs-Westrem - gratis (leden)
/€5
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

wo.
19/2,
26/2

Leren naaien met de
naaimachine
19 uur - zaal Boldershof
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck: 0478 20 67 73

vr. 21/2

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

za.
22/2

Pioniersfuif
| zie pag. 26
vanaf 21 uur - OCP
Scouts & Gidsen DP-Z
Elisa Cuyt: 0478 41 08 96

Allerliefdeviering: een viering
over alle vormen van graag zien
en graag gezien worden
om 9.30 uur - kerk Zevergem
www.parochiedepintezevergem.be
sanne.vermeeren@telenet.be,
0476 78 78 86
De Pinte – SV Geraardsbergen
(1ste elftal)
om 15 uur – Sportwegel – € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 18/2

‘Geloofsgesprekken’: Mieke
Van Hecke (directeur generaal
v/h Vlaams Secretariaat v/h
Katholiek Onderwijs) vertelt
over hoe haar leven en werk
haar keuzes vandaag mee
bepalen
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5
(drankje inbegrepen)
www.parochiedepintezevergem.be
sanne.vermeeren@telenet.be,
0476 78 78 86

zo.
23/2

Badmintontornooi
| zie pag. 24
vanaf 9 uur - OCP
GSF De Pinte
tornooigsfdp@telenet.be

Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
Gemeente in de weer tegen sneeuw en wateroverlast
Sneeuw- en ijzelbestrijding

De wegen, voet- en fietspaden worden in De Pinte en Zevergem gestrooid volgens een bepaald schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer, scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten
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Dit betekent dat volgende straten deels of volledig worden
gestrooid: Baron de Gieylaan, Bommelstraat, Breughellaan, Den Beer, Deurlestraat, Florastraat, Groenstraat,
Grote Steenweg, Heirweg, Kasteellaan, Keistraat,
Klossestraat, Koning Albertlaan, ’t Kruisken, Langevelddreef, Leeuwerikstraat, Nazarethstraat, Nieuwstraat,
Oude Gentweg, Pintestraat, Polderbos, Polderdreef,
Pont Noord, Stationsstraat, Veldstraat, Vredestraat en
Zevergem Dorp.
Het principe is dat andere straten niet worden gestrooid.
Niet omdat de nood daar kleiner is, maar omdat het geen
zin heeft bij gebrek aan voldoende verkeer om het zout
met sneeuw/ijs te laten versmelten.
Dat geldt ook voor de fietspaden. Deze worden machinaal vrijgemaakt met een veegwagen. Hierbij
worden steeds de volgende straten aangepakt:
 vanaf kerkplein naar OCP / school en dan terug naar kerkplein;
- vanaf kerkplein naar rotonde De Post en dan terug naar kerkplein
- Polderdreef heen en weer
    - Baron de Gieylaan tot aan de Klossestraat
    - Den Beer en Grote Steenweg
- Nieuwstraat en Pintestraat
 Langevelddreef
 Stationsstraat
Keistraat (deel De Pinte)

Wateroverlast

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

Inplanting winkel ter hoogte van gemeenteschool
Momenteel zijn de bouwwerken bezig voor de inplanting van een nieuwe winkel (Okay) in Polderbos,
tegenover de Gemeentelijke Basisschool.
De start van de werken zorgde voor extra voorzorgen op vlak van verkeersveiligheid. Zo werd er contact opgenomen met de aannemer en werfleider van de werken. Er werd gevraagd extra aandacht te
hebben voor verkeersveiligheid tijdens de piekuren van de school (bij het brengen en ophalen van
kinderen). Zij proberen hier zo goed als mogelijk rekening mee te houden en werfverkeer te mijden
op deze piekmomenten.

44

Ouders, kinderen en andere bezoekers van de Gemeentelijke Basisschool raden wij aan om de
oversteekplaats te gebruiken ter hoogte van de poort naar het speelplein.
De politie zorgt regelmatig voor extra begeleiding voor overstekende kinderen en ouders.
Het gemeentebestuur zal ook afspraken maken samen met de uitbater van de winkel wat betreft het
gebruik van zijn parking.

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

www.depinte.be

Leven & Wonen
Meerjarenplan 2014 – 2019
Het gemeentelijk Meerjarenplan 2014 – 2019 werd
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
op 16 december 2013. Dit lijvige beleidsplan werd
opgesteld door het bestuur op basis van nieuwe
inzichten, maar ook de input van inwoners, adviesraden en gemeentelijke diensten werd erg op
prijs gesteld.
De gemeente mocht feedback ontvangen via tal
van kanalen, waaronder de ideeënkoffer die tijdens de zomermaanden op het gemeenteplein
stond en tal van andere meldingen en contacten
tussen inwoners en bestuur. De grote lijnen van
het plan werden voorgesteld aan alle adviesraden
tijdens een ‘plenaire zitting’ (OCP, 16 november 2013). De adviesraden vergaderden de weken daarna afzonderlijk en formuleerden een advies. Ook de gemeentelijke diensten speelden kort op de bal
en deelden hun expertise met het bestuur.
Na grondige analyse van alle voorstellen en na overleg werd het beleidsplan afgerond.
De grootste uitdaging voor deze legislatuur bestaat er in om met beperkte budgetten een zo volledig
mogelijke dienstverlening te verzorgen met aandacht voor nieuwe beleidsopties.

Sterke sociale accenten in een zorgzame gemeente

Op 27 november 2013 keurde de OCMW-raad het meerjarenplan 2014-2019 goed, alsook het
budget 2014.
Het bestuur wil ambitieuze plannen realiseren, zonder het gemeentelijke budget verder te bezwaren.
De dienstverlening wordt echter niet afgebouwd. Daarom moet het OCMW tegelijk besparen én
investeren in een optimale werking.
In de volgende editie van de Infokrant stellen we u de krachtlijnen uit de meerjarenplannen graag voor.

Verkiezingen 25 mei 2014: burgers EU-lidstaten
De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in België,
kunnen zich tot 28 februari 2014 laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees
Parlement (niet voor de verkiezingen van het Federaal Parlement of van de regionale parlementen).
Alle potentiële kiezers ontvingen van de gemeente een brief, een inschrijvingsformulier (C/1) en een
toelichtingsfolder.
Bij de inschrijving (neerlegging van het inschrijvingsformulier bij het gemeentebestuur) dient de burger van de EU een identiteitsdocument of een kopie ervan voor te leggen.
Om als Europese burger aan de verkiezingen van het Europees Parlement te mogen deelnemen,
moet u aan vijf voorwaarden voldoen:
1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
2. Uw hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
3. Minstens achttien jaar oud zijn
4. Over stemrecht beschikken
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst
Voor meer informatie kunt u terecht op www.verkiezingen.fgov.be of het callcenter van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (tel. 02 518 21 16 of callcenter.rrn@rrn.fgov.be).

Beperkte prijsstijging administratieve stukken Burgerzaken
Naar aanleiding van de prijsverhoging doorgevoerd door de Federale Overheidsdiensten, worden de
prijzen voor de administratieve stukken aangepast. U vindt hierna een overzicht van de gewijzigde
prijzen, geldig vanaf 1 januari 2014.
De gemeentebelasting op deze stukken werd niet verhoogd.
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					nieuwe prijs
Elektronische identiteitskaart
€ 18,20
- in spoedprocedure
€ 120,90
- in dringende spoedprocedure
€ 186,30

oude prijs
€ 18,00
€ 120,00
€ 185,00

Elektronische vreemdelingenkaart
- in spoedprocedure
- in dringende spoedprocedure

€ 18,20
€ 120,90
€ 186,30

€ 18,00
€ 120,00
€ 185,00

KidsID
- in spoedprocedure
- in dringende spoedprocedure

€ 6,10
€ 109,80
€ 174,20

€ 6,00
€ 109,00
€ 173,00

Internationaal rijbewijs
(geldig vanaf 1 februari 2014)

€ 19,75

€ 16,00

Bancontactgebruik

Aangezien wij vanaf 1 januari 2014 zullen werken met kommabedragen verzoeken wij u altijd te betalen via het Bancontactsysteem. Ook
kleine bedragen kunt u zonder extra kosten elektronisch betalen. Dit
vergemakkelijkt de betalingen en de administratieve verwerking achteraf. Op deze manier kunnen
wij een vlottere dienstverlening verzekeren en draagt u bij tot uw en onze eigen veiligheid.

Defecte straatlampen melden in wintermaanden
Tijdens deze wintermaanden is een goede straatverlichting belangrijk. Dit draagt immers bij tot de
veiligheid van bewoners, voorbijgangers en verkeer. Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp van de openbare verlichting stuk is. De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders
en Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om een defect snel te melden.

Wintertoer

Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’. Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare
verlichting systematisch gecontroleerd. Defecte lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld. Zo zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of webpagina zijn gemeld,
nog voor de winterperiode hersteld.

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?
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Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal
(herkenbaar op de gele sticker) op een correcte en
volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen
de veertien dagen hersteld. Het gaat hier enkel om
een defect aan één lamp. Let wel: na 22 uur dooft
een aantal straatlampen automatisch om energie
te besparen. Wanneer de politie een defect meldt
met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling
binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de
oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet.
Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de
storingsoorzaak te bepalen. Waar mogelijk zullen
ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel
mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in
afwachting van een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de veertien dagen.

Melden van defecte straatlampen

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en
een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis één
van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden via de speciale webpagina
www.straatlampen.be. Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige verplicht zijn om
de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden uitgevoerd. Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over een
internetaansluiting beschikt, kan een defect melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

www.depinte.be

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Milieukalender

Ophaalkalender

De Ophaalkalender 2014 verschijnt zoals vorig jaar als onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine.
Houd daarom gedurende de laatste weken van december
uw brievenbus goed in de gaten.

Dit
IVMMagazine
bevat uw
ophaalkalender
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Mocht u bij vergissing geen IVMMagazine ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de milieudienst,
of surf naar www.depinte.be/ophaalkalender2014.aspx.

INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER
DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE
NR. 4/2013
DECEMBER 2013

Ho

Bewaar het IVMMagazine van december dus het hele jaar
2014 zorgvuldig!

ivmmagazine

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

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

2014 De Pinte

HV

EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.
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Containerpark wordt recyclagepark
De nieuwe benaming van het containerpark is recyclagepark.
Zie het artikel op pagina 8 voor de sluitingsdagen en ruimere openingsuren.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
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Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen, betaling via overschrijving na ontvangst van de factuur.
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare goederen ook brengen
naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30
uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u korte
tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info op www.uwkringwinkel.be.
Raadpleeg de ophaalkalender 2014 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu & Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Meer info? Neem contact op met de milieudienst tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Prijs restafvalzakken en GFT-stickers
Vanaf 1 januari 2014 zal de prijs voor een restafvalzak van 60 liter niet langer 1,25 euro kosten, maar
wel 1,50 euro.
De prijsstijging is opgelegd door de Vlaamse overheid en heeft de bedoeling nog beter te sorteren.
De nieuwe VLAREMA-reglementering verplicht de gemeenten om de werkelijke afvalkosten rechtstreeks aan de burger door te rekenen.

Berekening vaststelling kostprijs restafvalzak
- Totale (gesolidariseerde) ophaalkost voor 30 000 ton bedraagt 3 000 000 euro (dus: totaal voor de
hele IVM). Per kilogram betekent dit dus 0,10 euro. Gemiddeld weegt een 60 liter zak 7,5 kg, dus
per zak bedraagt de ophaalkost 0,75 euro.
- Voor de verwerking van 1 000 kg afval wordt afgerond 100 euro aangerekend (inclusief milieuheffing en niet-recupereerbare btw) aan de gemeente. Per kilogram dus 0,10 euro. Voor een 60
liter-zak van 7,5 kg bedraagt dit dus 0,75 euro.
➞ Totaal ophaling en verwerking: 1,50 euro
Een rol huisvuilzakken van 60 liter zal voortaan 36 euro kosten (voor 24 zakken).
De 45 liter-zakken worden vervangen door 30 liter-zakken en kosten voortaan 19,20 euro per rol
van 24 zakken. De prijs voor de PMD-zakken blijft ongewijzigd.
De huidige restafvalzakken blijven geldig.
Inwoners met een beperkt inkomen kunnen afvalzakken en stickers per twee stuks krijgen via het
Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte.
Voor de GFT-ophaling worden de stickers verkocht per vijf stuks. Voor een grote container (120
liter) betaalt u vanaf 1 januari 7,5 euro en voor een 40 liter-container 3 euro.
Nieuwe tarieven
restafvalzak van 60 liter

€ 1,50

restafvalzak van 30 liter

€ 0,80

GFT 120 liter

€ 1,50

GFT 40 liter

€ 0,60

Recyclagepark

Ook op het recyclagepark (nieuwe benaming voor het containerpark) zullen er in de loop van 2014
grote wijzigingen komen. Ook hier zal het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast worden via de
invoering van weegbruggen.

Ophaling grof huisvuil aan huis
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Grofvuil is het brandbaar restafval dat niet in de restafvalzak kan, dat niet hergebruikt kan worden en
niet selectief wordt ingezameld. Het is de verzamelnaam voor grote stukken afval zoals een kapotte
stoffen zetel, een versleten tapijt, een matras ...
Houd volgende spelregels in acht:
1. Grofvuil dat nog bruikbaar is, breng je naar de kringwinkel (zie artikel hierboven). Het materiaal
kan zelfs door de ophaaldienst van de kringwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald.
2. PMD, papier & karton, glasafval, KGA, oude metalen, tuinafval of bouw- en sloopafval (dus ook
afbraakhout, asbestplaten), hout ... worden alle selectief ingezameld en horen dus niet thuis bij
het grofvuil. Deze materiaalstromen worden immers gescheiden opgehaald of ingezameld op het
recyclagepark.
3. Klein brandbaar materiaal of restafval dat in de restafvalzak thuishoort, is evenmin grof huisvuil.
Het hoort bij het restafval dat tweewekelijks wordt opgehaald en moet dus in de restafvalzak.
4. Het overige materiaal is wel grofvuil. Het kan aangeboden worden op het gemeentelijk recyclagepark of u kunt die laten ophalen op afroep en tegen betaling (reserveer via 0800 13 580 of via
‘eLoket’ op www.ivmafvalbeheer.be).
De ophaling aan huis gebeurt via de intercommunale IVM.
Kostprijs: 40 euro voor de eerste 300 kg, indien het gewicht meer is dan 300 kg kost de ophaling
0,10 euro per extra kg.

Aangepaste openingsuren recyclagepark
Vanaf 1 januari 2014 veranderen de openingsuren van het recyclagepark.
De nieuwe uren zijn:
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maandag:  
dinsdag:
woensdag:
donderdag:  
vrijdag: 		
zaterdag:  

13 - 17 uur (zomeruur: 13 - 18 u)
9 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur (zomeruur: 13 - 18 u)
gesloten
9 - 17 uur

Het recyclagepark is voortaan op dinsdag en zaterdag doorlopend geopend, dus ook over de
middag.
Aanmelden moet nog altijd een kwartier vóór sluitingstijd! De laatste bezoeker kan binnen om
16.44 uur.
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag, op wettelijke feestdagen en ook op woensdag
2 januari 2014.

Wat als winterweer de huis-aan-huisophaling van afval verstoort?
Iedereen herinnert zich nog de voorbije winterperiode,
met hevige sneeuwval en gevaarlijk gladde wegen die
hebben geleid tot aanzienlijke verkeersellende. Dit winterweer verstoorde ook de ophaling van het afval.
We hopen dat de komende winter zich milder aanbiedt.
Maar, mocht het dan toch sneeuwen of ijzelen, dan houdt
u best rekening met volgende afspraken:
 e ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de cenD
trumstraten van de gemeente te bedienen. Deze straten
zijn immers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
Nadien gaan de ophaaldiensten in concentrische cirkels
verder werken naar de buitenkant van de gemeente.
Men gaat dus steeds verder van het centrum weg, wat
tot gevolg heeft dat buitenwijken en landelijke gebieden
pas later worden bediend. Dit kan tot gevolg hebben dat
het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt. Tijdig
het afval buitenplaatsen (zeker in het centrum van de gemeente) is dus aangewezen.
De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Dit verklaart waarom in sommige straten
geen huishoudelijk afval wordt opgehaald, ook al gebeurt dit in andere straten wel.
Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Het ophaalschema ligt dag-in-dag-uit vast en het is niet evident om extra
materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij wintergladheid zou zelfs tot een ongewenst ‘domino-effect’ aanleiding kunnen geven waardoor het hele ophaalschema in de knoop komt te liggen,
juist omdat de achterstand op het ophaalschema zich overal op eenzelfde tijdstip voordoet.
De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen 9
realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers.
Ook u kunt een steentje bijdragen tot het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer door het
afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden. Maar u kunt de ophaler nog méér helpen
door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers zullen u hier dankbaar voor zijn!

Sneeuwvrij maken van voetpaden

Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn de inwoners verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te
maken. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers
niet hinderen. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Hoe de sneeuw te lijf gaan?

1. Een eerste mogelijkheid is de sneeuw te lijf te gaan met borstel en sneeuwschop. Vooral wanneer
de sneeuw nog niet betreden is, is dit een erg gemakkelijke oplossing. U moet zich misschien in
het zweet werken, maar het milieu vaart er wel bij. Laat de sneeuw niet in de goot liggen, want
daar vormt het een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt.
2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een
beetje strooizout.
3. Indien het echt nodig is om te strooien, dan kan de hoeveelheid strooizout worden beperkt door
preventief te strooien, dus vooraleer het gesneeuwd of geijzeld heeft. Als er pas na de sneeuwbui
zout gebruikt wordt, moet de sneeuwlaag eerst nog wegsmelten en is er meer strooimiddel nodig.

Enkele tips:
Gebruik een borstel en een sneeuwschop.
 Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi dan enkel waar het nodig is.
 Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
 Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (dus niet in bermen of grachten).

Gemeente haalt kerstbomen op
Omdat niet iedereen een tuin heeft waar de kerstboom
terug kan geplant worden en omdat het inzamelen van huishoudelijk afval tot de kerntaken behoort van de gemeente,
zal de gemeente kerstbomen gratis ophalen op dinsdag
7 januari of maandag 13 januari 2014.
Aan de inwoners wordt gevraagd om uiterlijk tegen vrijdag 3 januari 2014 hun naam en adres door te geven aan
de milieudienst via milieudienst@depinte.be of 09 280 80 24
en op de opgegeven dag ’s ochtends de kerstboom - ontdaan van versiering en pot - klaarleggen.
De kerstbomen zullen op het gemeentelijk recyclagepark
gehakseld worden. Zo helpen we het milieu een handje
en kan het hakselhout door de gemeente gebruikt worden
waar nodig. De kerstbomen kunnen uiteraard ook naar het
betalend gedeelte van het recyclagepark gebracht worden.

Opheffing subsidies regenwater, infiltratie, groendaken en zonneenergie
Het gemeentebestuur zal het plaatsen van een regenwaterput, infiltratievoorzieningen en groendaken niet langer subsidiëren.
Gezien de stopzetting van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest krijgt de gemeente niet langer subsidies voor milieu- en subsidieprojecten.
Ook de gemeentelijke subsidies voor zonne-energie worden stopgezet. Deze vorm van groene energie is voldoende ingeburgerd en dient dan ook niet meer extra gestimuleerd te worden door de
gemeente. Een premie voor de installatie van een zonneboiler kunt u wel nog altijd krijgen bij netbeheerder Eandis (www.eandis.be).
De subsidiereglementen worden opgeheven vanaf 31 december 2013. Enkel aanvragen, ingediend
voor 1 december 2013, en waarvan de werken uitgevoerd zijn voor 31 december 2013 kwamen nog
in aanmerking voor subsidie.
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Nieuwe premie: voor herbruikbare luiers
Wist je dat ...
... je meer dan een ton afval per kind kan besparen door
herbruikbare luiers te gebruiken?
... herbruikbare luiers goedkoper uitvallen dan wegwerpluiers?
... de herbruikbare luiers van tegenwoordig er net zo kunnen uitzien als wegwerpluiers?

Moderne luiers
Vergeet het vouwen van doeken en het vastmaken met
veiligheidsspelden! Tegenwoordig bestaan er heel wat handige voorgevormde broekjes met klittenband (Velcro) of
drukknopsluitingen én in leuke kleurtjes en motiefjes. Ze
zijn ook veel gemakkelijker te vinden dan vroeger en er zijn
verschillende merken op de markt met voor elk wat wils.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50 % van de aankoopsom met een maximum van 100 euro voor de aankoop.
Indien luiers worden gehuurd bedraagt de premie 30 % van de prijs met een maximum van 100 euro
per kind.
Je kunt de subsidie aanvragen tot de vierde verjaardag van het kind. De subsidie kan slechts een
maal per kind aangevraagd worden. De subsidie is geldig voor herbruikbare luiers en toebehoren,
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dit wil zeggen de wasbare luier, overbroekjes en inleggers. De premie kan ook voor de geboorte van
het kind aangevraagd worden.
De subsidie moet aangevraagd worden via het aanvraagformulier, samen met een kopie van de factuur/aankoopbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van het kind (of indien voor de geboorte:
attest van de arts). Geldig voor aankopen vanaf 1 januari 2014.

Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
Januari: Jean Lootens

Jean Lootens was tijdens zijn professionele loopbaan
als ingenieur-architect sedert de jaren tachtig al een
actieve amateurschilder met onder andere deelnames aan
verschillende groepstentoonstellingen in de schoot van de ingenieursvereniging. In 1997 was hij één van de pioniers-leden van
de kunstvereniging Art@De Pinte. Sinds enkele jaren is hij ook
lid van de Cultuurraad van De Pinte waar hij onder andere ijvert
voor de verdere uitbouw van de Artotheek. Na zijn op pensioenstelling werd hij voorzitter van de vereniging Art@De Pinte en
ook leerling van de Academie van Oudenaarde.

Tijdens de maand november heeft hij, samen met Luc Oppeel en Conny Roels, een tentoonstelling
opgezet in het Cultuurhuis De Leeuw in de gemeente Zulte. Enkele van zijn werken zijn in januari te
zien in het gemeentehuis. De thematische reeks schilderwerken die hierbij door Jean wordt voorgesteld zijn geïnspireerd op het levenswerk (met stillevens of de kunst van de stilte) van de beroemde
Italiaanse schilder Giorgio Morandi. De werken tonen zowel de poëtische als de expressieve kracht
van de dagdagelijkse dingen uit onze onmiddellijke omgeving; ze roepen een intieme sfeer op van
genieten, gezelligheid, samenhorigheid of kortom samenzijn zonder overbodige franjes.

Februari: Dirk Dejonghe
Vrijheid geeft de grootste voldoening. Tekenen en schilderen is
altijd de uitweg geweest om af en toe vrij te zijn. Vrijheid, de
droom van iedere mens.
Met schilderen is het mogelijk zonder te denken weg te dromen
in het mysterieuze, het onbekende, het onzichtbare, het donkere maar altijd met de uitweg, het onvoorspelbare licht.
Liever dat dan het voorspelbare en het alles weten en zien. Het
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bos, de natuur is de onuitputtelijke inspiratiebron.
Dankzij Kunstkring Centaura is er de kans om daarvoor meer
tijd te nemen. Tentoonstellingen zijn een stimulans. Dankzij de
Europese Kunstvereniging MAEKV is een zilveren medaille
eens tastbaar geworden. Waardering is voor iedere mens, wat
je ook doet, ook een stimulans.

De Slimste Gemeente 2014: gefeliciteerd Ann en Frederic
Net als vorig jaar zijn ‘we’ er in geslaagd om ons te plaatsen voor de opnames van ‘De Slimste Gemeente’. Ann Van De Velde en Frederic Bruynings werden op 27
september 2013 de overwinnaars van de lokale preselectie. Na
een kennisronde konden zij het beste overweg met de vragen
én stress tijdens een spelletje ‘Buzz’.
Ann spreekt Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Zweeds en beroepshalve kan ze in die talen ook ondertitelen.
Frederic werkt bij de Universiteit Gent. In zijn vrije tijd prutst hij
aan zijn fietswebsite of fietst hij een col naar keuze op.
Een goede maand later deden ze dit kunstje over tijdens de provinciale selecties in Brussel. De
beste twaalf gemeenten uit Oost-Vlaanderen werden geselecteerd voor de eerste tv-opname en

daar is De Pinte opnieuw bij! De overige elf Oost-Vlaamse gemeenten zijn: Aalter, Deinze, Gent,
Geraardsbergen, Hamme, Lede, Lochristi, Lokeren, Oudernaarde, Sint-Lievens-Houtem en
Zottegem.
Het is nog niet bekend wanneer de opnames en uitzendingen plaatsvinden, houd daarom onze website (www.depinte.be) of facebook.com/depintedeslimste in de gaten!

Gemeentelijke bestelwagen beschikbaar voor scholen en goede
doelen
De gemeentelijke bestelwagen kan uitgeleend worden aan scholen, aan organisaties waarvan de
opbrengst integraal naar een goed doel gaat en aan organisaties waarin de gemeente zelf actief
participeert.
In het verleden konden ook verenigingen, ongeacht de aard van de activiteit, gebruik maken van de
gemeentelijke laadwagen; sinds de goedkeuring van het gewijzigde reglement door het schepencollege op 22 mei 2013 geldt het gebruik zoals eerst omschreven.

Hoe uw aanvraag indienen?
De verenigingen of scholen uit De Pinte dienen hun aanvraag schriftelijk en uiterlijk 21 dagen voor
de ontlening te doen ter attentie van het college via de culturele dienst in het Ontmoetingscentrum
Polderbos (culturele.dienst@depinte.be). U vermeldt duidelijk de aard van het vervoer, het te
vervoeren materiaal, de afstand en eventuele bijkomende bijzonderheden (waarborg, gesloten bestelwagen …).
De dienst Grondzaken zorgt voor een bestuurder tenzij er andere afspraken gemaakt werden met
de organisatie.
U vindt het volledige reglement voor het gebruik van de laadwagen in de e-Bibliotheek op de gemeentelijke website (www.depinte.be > Publicaties).

Onroerend erfgoed heeft nieuwe site
Na een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl heeft het agentschap Onroerend Erfgoed nu ook een
nieuwe website. De site geeft een toegankelijk overzicht van de werking van het agentschap op het
vlak van bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch en maritiem erfgoed.
De nieuwe site biedt voor elk wat wils. Een eenvoudige hoofdnavigatie en sprekend beeldmateriaal
vormen uw gids in uw zoektocht naar informatie.
Toegankelijkheid is het sleutelwoord van de site. Met één klik vindt u de weg naar formulieren, publicaties, wetgeving, de inventaris onroerend erfgoed en de databank beschermingen. Ook nieuws
krijgt een belangrijke plaats op de homepagina.
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Een blog geeft u meteen een kijk op de leefwereld van de erfgoedmedewerkers. Zo komt u via de
blogpost van juni 2013 meer te weten over de restauratie van het Lam Gods. Even surfen naar
http://closertovaneyck.kikirpa.be/#intro en u kunt het kunstwerk tot in de kleinste details bewonderen.
Sinds september kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief waarin u maandelijks op de hoogte
wordt gehouden van projecten en gebeurtenissen. Samen met de site vormt het een snelle toegangspoort tot de boeiende wereld van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.
Surf naar www.onroerenderfgoed.be voor meer informatie.
En uiteraard vindt u er ook heel wat onroerend erfgoed-weetjes over onze gemeente.  Zo vindt u er
terug welke Pintse gebouwen en landschappen een plaatsje kregen op de Vlaamse Inventaris.

De economische en financiële crisis
Oorzaken, gevolgen en remedies in historisch perspectief

Buitensporige schuldniveaus als oorzaak
De eurocrisis: crisis met een eigen dynamiek
Uitwegen uit de impasse
Tegen de eerste jaren van de 21ste eeuw dachten we ontdekt te hebben hoe de economie werkt. We
dachten te weten hoe we de zaken konden sturen via het beleid van regeringen en centrale banken.
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De financiële crisis van 2008 en 2009 blies dit consensus model omver, vooral wat de werking van
de financiële markten en de banken betreft. Johan Van Overtveldt legt eerst uit waar het consensus model vandaan kwam en valt daarbij terug op belangrijke historische figuren als Adam Smith,
John M. Keynes en Milton Friedman. Vervolgens gaat hij in op wat er allemaal fout liep tijdens deze
financiële crisis. Hij maakt duidelijk dat een fundamentele hertekening van het financiële landschap
absoluut noodzakelijk is om het tij te keren.
Prof. Dr. Johan Van Overtveldt is hoofdredacteur van Trends en professor macroeconomie
aan de Universiteit Hasselt. Hij publiceerde diverse boeken, zowel in het Nederlands (Het
einde van de euro, Red de Vrije Markt) als in het Engels (The Chicago School, Bernanke’s Test). In
het verleden bekleedde hij ook functies in het bedrijfsleven en in de bankwereld.

Praktisch

Data: dinsdag 28 januari en 4, 18 en 25 februari 2014 van 14 tot 16 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Organisatie: Davidsfonds Academie in samenwerking met Davidsfonds De Pinte
Prijs: € 55, € 49 (met Davidsfonds Cultuurkaart), koffie en syllabus inbegrepen
Info: 09 282 96 69 (Katleen Boeraeve-Vandermeersch) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
Code: PI-14A-CR

Toast literair
Taal- en leesontbijt. Bekende en minder bekende Pintenaren
lezen voor uit hun favoriete poëzie of proza tijdens een literair
ontbijt.
Zondag 19 januari 2014
Raadzaal De Pinte van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijven vooraf noodzakelijk.
Toegang: € 8 voor niet-leden, € 6 voor leden, € 4 voor houders
culturele kaart.
Organisatie: Davidsfonds De Pinte – Zevergem
Info: Bart Laureys, Abeelpark 8, 9840 De Pinte, tel. 09 282 68 43

Themareeks ‘Brussel, stad in ontwikkeling’
Brussel, eens een Vlaamse stad … en nu?

Dr. Paul De Ridder
Woensdag 5 februari 2014
Raadzaal De Pinte, 20.00 uur
Toegang: € 6 voor niet-leden, € 4 voor leden, € 2 voor houders culturele kaart
Eerste voordracht in de reeks ‘Brussel, stad in ontwikkeling’ waarin de taal- en cultuurgeschiedenis 13
van Brussel wordt geschetst. Dr. Paul De Ridder heeft het over de taal- en cultuurgeschiedenis van
Brussel. Paul De Ridder is dokter in de geschiedenis, afdelingshoofd Koninklijke Bibliotheek van
België en Brussels parlementslid.

Brussel, een multiculturele stad

Luckas Van Der Taelen
Woensdag 12 februari 2014
Raadzaal De Pinte, 20.00 uur
Toegang: € 6 voor niet-leden, € 4 voor leden, € 2 voor houders culturele kaart
Tweede voordracht in de reeks ‘Brussel, stad in ontwikkeling.’ Luckas Van Der Taelen belicht de diversiteit en multiculturaliteit van Brussel, een stad met meer dan 125 culturen. Luckas Vander Taelen
is Vlaams parlementslid. Eind september 2011 publiceerde hij samen met Dirk Verhofstadt het boek
‘De Laatste Getuigen’. In april 2012 verscheen zijn brievenboek ‘Poste Restante’. In september 2012
verscheen zijn derde boek: ‘Brussel, een politiek-incorrecte schets’.

Brussel, welke toekomst?

Prof. dr. Hendrik Vuye, UNaman
Woensdag 19 februari 2014
Raadzaal De Pinte, 20.00 uur
Toegang: € 6 voor niet-leden, € 4 voor leden, € 2 voor houders culturele kaart
Derde voordracht in de reeks ‘Brussel, stad in ontwikkeling.’ Prof. dr. Hendrik
Vuye brengt inzicht in de politieke organisatie van Brussel, vandaag en na de
zesde staatshervorming. Brussel was eens een Vlaams sprekende stad. Deze

stad heeft de jongste paar eeuwen zeer sterke wijzigingen ondergaan. Op taal- en cultuurgebied
werd de stad en de rand eerst verfranst, later werd via de immigratie en door de EU ontwikkeling een
multilinguistische stad met een zeer sterke toename van het Engels en het Arabisch. Zes staatshervormingen hebben Brussel en de rand volledig hervormd. Brussel kent een enorme bevolkingsgroei,
kampt met een zeer grote werkloosheid vooral onder de jongeren. Welke toekomst heeft Brussel?
Hoe moet het zich verhouden met de andere Gewesten en Gemeenschappen?
Organisatie: Davidsfonds De Pinte – Zevergem
Info: Bart Laureys, Abeelpark 8, 9840 De Pinte, tel. 09 282 68 43

Wereldmuziek ‘My Groovy Sisters’
Jazz, swing, blues en popklassiekers
Zaterdag 1 maart 2014
Cultuurzaal OCP, 20.00 uur
Toegang: € 15 aan de kassa, € 12 in
voorverkoop, € 10 (-25 jaar)
Vijfde dag van de wereldmuziek georganiseerd door Davidsfonds De
Pinte-Zevergem. Sprankelende vrouwen onder leiding van Ilse Duyck en een
vingervlugge pianist stoppen tijdens een
wervelende show jazz-, swing-, bluesen pop-klassiekers in een eigenzinnig,
fuchsia en vooral groovy kleedje!
Een burleske avond voor iedereen
die geniet van een streepje kleur, een
vleugje vrouwelijkheid en een stevige
portie klank en ‘feel good’. Een zinnenprikkelende combinatie van muziek en
dans met bekende en minder bekende muzikale pareltjes! Met wiegende heupen en zwaaiende benen bieden deze engelenstemmen een spektakel dat u meevoert van een lazy New York Afternoon
naar the swamps van New Orleans op de ijle tonen van Chet Bakers trompet. Boeiende tussenstops
zijn er in Zuid-Amerika, waar het nog altijd Mais Qué Nada aan toegaat en ook 50 ways to leave your
lover worden uitgebreid besproken. Begeleid door beelden uit lang vervlogen tijden met sterren als
Alain Delon, Belmondo & Redford nemen ze je mee in hun Wonderful World.
Organisatie: Davidsfonds De Pinte – Zevergem
Info: Bart Laureys, Abeelpark 8, 9840 De Pinte, tel. 09 282 68 43
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Lessenreeks ‘Italiaans voor beginners’
Op algemeen verzoek van de vorige cursisten, die hun kennis willen opfrissen, en van kandidaat
nieuwe cursisten organiseert Gezinsbond De Pinte een nieuwe lessenreeks ‘Italiaans voor beginners’.
					
Italië is zonder twijfel de bakermat van onze cultuur. Firenze, Venetië, Pisa, Siena, Rome, Napels,
Milaan, allemaal plaatsen die onder oogpunt kunst en cultuur tot de verbeelding van de toerist spreken. Ook de natuur heeft er heel wat te bieden: kust, bergen, vulkanen, wijnstreken, kortom alles wat
een toerist op zijn verlanglijstje staan heeft, is er te vinden.
Alleen is er het probleem “Hoe zeg ik dat nu in het Italiaans?”, dat ons misschien weerhoudt om dit
paradijselijk land te ontdekken.
Door deze lessen wil Gezinsbond De Pinte geïnteresseerden helpen om iets meer te weten te komen over de onuitputtelijke mogelijkheden die Italië te bieden heeft en vooral om bij de volgende
vakantie in Italië minder lang te moeten nadenken over “Hoe zeg je dat nu in het Italiaans?”.
De lessen zullen vooral praktijkgericht zijn om je zo snel mogelijk vertrouwd te maken met dagdagelijkse uitdrukkingen en terminologie in verband met reizen, hotel, restaurant, winkelen, musea,
enzovoort.
Kandidaten, die echt weinig of helemaal geen noties van Italiaans hebben,
zullen ongetwijfeld aan hun trekken komen tijdens deze cyclus van acht lessen, die start op dinsdagavond 4 februari van 19.30 uur tot 21.15 uur in
het Bondslokaal, Sportwegel.
Data van de lessen: 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 11/3, 18/3, 25/3 en 1/4
Lesgeefster is Martine Deckmyn.
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Prijs: € 25 (Bondsleden), € 30 (niet-leden)
Inschrijven en betalen (rekeningnummer: BE21 7370 1254 7803) vóór 13 februari bij Frans
Naessens, Florastraat 3, De Pinte, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be.
Een gouden raad: een woordje Italiaans kan geen kwaad!

‘Wijnen (leren) proeven’
Gezien het succes van alle vorige proefavonden, organiseert
Gezinsbond De Pinte naar goede traditie ook in 2014 ‘Wijnen (leren)
proeven’.
Onder de deskundige leiding van Meester-Vinoloog Georges De
Smaele, houder van het diploma van ‘Advanced certificate in Wines
and Spirits’ (London), wordt er tijdens vier avonden gesproken over
volgende thema’s:
- Een nieuwe vinificatie trend in het midden Loire gebied
- Wijnlanden aan de Middellandse Zee
- Wijnen uit Zuid-Amerika
- Blind leren proeven
Door te ‘kijken’, te ‘ruiken’, en vooral te ‘proeven’ leren we de
verscheidenheid van de verschillende soorten wijnen kennen en waarderen. Zowel de ‘oude’ wijnproevers als ’beginners’ zijn van harte welkom.
Data: vrijdag 24 en 31 januari, 14 en 21 februari 2014
Telkens om 20 uur in het Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte.
Inschrijven (na een voorafgaandelijk seintje, frans.naessens@skynet.be) - maximum 26 deelnemers! – door cash te betalen of door overschrijving op rekeningnummer BE21 7370 1254 7803 van
Frans Naessens, Florastraat 3, 9840 De Pinte, tel. 09 282 58 37,
met vermelding van: je naam, ‘wijncursus GEZINSBOND’ en aantal personen.
Prijs: € 62 (Bondsleden), € 70 (niet-leden). De inschrijving is geldig vanaf de betalingsdatum!
Mee te brengen: minstens zes wijn(proef)glazen!
Wij schaffen zelf onze wijnen anoniem aan. Er is dus geen sprake van enige
koop- of andere verplichting! Indien je een avond niet kunt komen, mag
iemand anders in je plaats komen; als uiteraard een ‘niet-lid’ een Bondslid
vervangt, betaalt deze persoon 2 euro ter plaatse.
Wij voorzien ook spuugkommen ... Hoewel ze zelden gebruikt worden ...!
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Driekoningenstoet op 4 januari 2014

Op zaterdag 4 januari 2014 organiseert De Kleine Kantorij, in samenwerking met verschillende
Pintse verenigingen en burgers, voor het tweede jaar op rij een Driekoningenstoet.
Hiermee wordt de traditie van het sterzingen in ere gehouden. Ze doen dit in een kleurrijke stoet
waarin folklore en muziek als levend erfgoed worden uitgedragen. En natuurlijk ontbreken onze
Pintse reuzen Jan en Trees ook deze keer niet!
Tijdens de stoet wordt geld ingezameld ten voordele van een sociaal project in home De Liaan.

Parcours

De stoet start om 14.30 uur aan de Vrije Basisschool en passeert via de Baron de Gieylaan,
Polderdreef, Eeuwfeestlaan, Pintestraat, Polderdreef, Koning Boudewijnlaan, Koningin
Elisabethlaan, Koningin Fabiolalaan, Graaf Goethalslaan, Hugo Verriestlaan, Kasteellaan, kasteeldomein Scheldevelde (= halfweg, rond 16.30 uur), Borluutlaan, Guido Gezellelaan, Scheldeveldestraat
en keert terug langs de Baron de Gieylaan naar de Vrije Basisschool waar de stoet wordt ontbonden
rond 17.30 uur.
Contact: Johan Naessens (tel. 09 282 58 23)

Gesmeerde stemmen op Vastenavond in Zevergem
Op dinsdagavond 4 maart – Vastenavond
– is er weer de plezante, gezellige en met
genoeg drank overgoten zangavond. Om 20
uur zet Piet zich aan het klavier (zeg maar
aan het orkest) op een podium in de refter
van de Vrije Basisschool in Zevergem. Op
datzelfde podium springt ook Daniel als samenzangleider. Samen draaien ze er op die
avond heel wat oude en lichtjes vernieuwde
liedjes door! Potpourri’s, oude Vlaamse liederen, actuele teksten, alles kan. Als er maar
gezongen wordt. En je mag nu al weten: oorlogsverleden en verkiezingen zijn nooit ver
weg!
Het gaat niet om een concert, er is geen optreden van een of andere illustere Onbekende Vlaming
… alleen dit, eenvoudig en pretentieloos: iedereen die komt, komt om zelf te zingen. Hoe lang is het
niet geleden dat je nog eens ‘Drie schuintamboers’ gezongen hebt, of ‘mee mijne vlieger’, of ‘traatje
kommeren’, of ‘des winters als het regent’ ... Je hoeft heus niet naar het Belfort te gaan om bij ‘Klokke
Roeland’ een kippenvelmoment te beleven ...
Zorg dat je erbij bent! Niet aarzelen, niet denken “ik kan niet zingen”, gewoon komen en meedoen.
Ambiance verzekerd. (En wees gerust: de dorstigen zullen worden gelaafd ...)
Op Vastenavond kan er opnieuw een hele avond meegezongen worden met volkse en andere bekende liedjes en traditionals onder leiding van koorleider Daniël Vanrysselberghe en organist Piet
Bogaert van het parochiaal zangkoor Suverlike. Voor 5 euro krijg je een tekstboekje en een hele
avond zangplezier.
Contact: daniel.vanrysselberghe@pandora.be
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Bibliotheek
Nieuwbouw

Op het moment van de publicatie van deze Infokrant zitten de werken nog altijd op schema. Het
einde van de werken is voorzien begin januari 2014. Het binnenmeubilair zoals de wandkasten, balie, meubel zelfuitleenbalie en dergelijke zullen in de loop van januari geplaatst worden.
De verhuis is gepland na de krokusvakantie, maar we kunnen nog geen definitieve datum vastleggen. Tijdens de verhuis zal de bibliotheek een tijdje gesloten zijn. Er dienen immers 30 000 boeken
en ander materialen verhuisd te worden, de bestaande rekken moeten gedemonteerd worden in de
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huidige bib en opnieuw gemonteerd worden op de nieuwe locatie, de collectie zelf zal zijn definitieve
plek moeten vinden, de zelfuitleenbalies en intelligente brievenbus moeten getest worden, alle informatica- en beheerssystemen dienen aangesloten te worden … Maar als we onze nieuwe deuren
openen, dan doen we dat met een feest! We houden u op de hoogte.

Gedichtendag
Donderdag 30 januari 2014
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Opnieuw
wordt hier een hele poëzieweek aan gekoppeld.
Het thema is ‘verwondering’. Alles begint met verwondering: de eerste
woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog ongekende. Wie zich
openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel
wonderlijks te zien, er is veel verrassends te beleven.
In de bib wordt die week de poëzie extra in de kijker gezet.

CinéBib
Vanaf januari tot eind maart 2014 worden opnieuw twintig nieuwe CinéBib-dvd’s aangeboden.
Op het ogenblik van de publicatie van deze Infokrant was het nog niet
bekend welke collectie we zouden ontvangen. Welke collectie het ook
wordt, er zullen zeker weer enkele pareltjes te ontdekken zijn.
Deze dvd’s kunnen gratis geleend worden voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Gratis dvd’s
Sinds 12 oktober worden de dvd’s, cd-roms en luistercd’s gratis uitgeleend. Dit is al merkbaar in
onze uitleningen: als we oktober 2013 vergelijken met oktober 2012 zien we een stijging van 40 %.
Als we november 2013 (tot en met 20 november) vergelijken met november 2012 zien we zelfs al
een verdubbeling in het aantal uitleningen!
Er werd opnieuw een groot aantal nieuwe films besteld. Deze zullen begin volgend jaar (2014) ter
beschikking komen. Veel filmplezier verzekerd !

Elektronische reservatie- en herinneringsbrieven
Leners kunnen nog steeds hun e-mailadres komen doorgeven in de bibliotheek; hiervoor dient een 17
standaardbriefje te worden ingevuld in de bib.
Reservatie- en maningsbrieven kunnen zo via e-mail in plaats van via de post verstuurd worden.
De extra dienstverlening van het versturen van herinneringsberichten drie dagen vóór de vervaldag
van de materialen, zit nog in een testfase.
Let wel, dit is een extra service, de vervaldatum dient u ook zelf in het oog te houden aan de hand
van het uitleenticketje of via www.mijnovinob.be.

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:
woensdag 1 januari (Nieuwjaar)

Sport
Sportkampen 2014
Krokusvakantie

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart 2014
Inschrijven kan enkel telefonisch op dinsdag 28 januari (tel. 09 280 98 40).

Paasvakantie
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 april 2014

Zomer 2014

Kamp 1: van maandag 30 juni tot en met vrijdag 6 juli 2014
Kamp 2: van maandag 7 juli tot en met donderdag 10 juli 2014 (geen kamp op 11 juli)
Kamp 3: van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Kamp 4: van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2014
Verdere info in verband met de thema’s en de inschrijvingsprocedure van de kampen kan je vinden
in de folders die zullen worden uitgedeeld in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook
worden aangevraagd via sportpromotie@depinte.be of zijn te raadplegen via www.depinte.be.

Sportacademie
Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie.
Kinderen van peuter (2,5) tot en met het zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier in contact
komen met sport en beweging.
Voor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag van 16 tot 17 uur. Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er de Kriebeltuin op
zaterdagnamiddag van 15 tot 16 uur.
Inschrijven voor de Kriebeltuin kan enkel telefonisch op dinsdag 21 januari vanaf 9 uur. De lessen
starten op zaterdag 1 februari.
Voor jongeren van het derde leerjaar tot zesde leerjaar is er de Sportspelschool. Hiervoor is er
geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 09 280 98 40. De Sportspelschool start op woensdag 29 januari.
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Meer informatie omtrent deze lessen kunt u vinden in de folders die verdeeld zullen worden in de
verschillende scholen. Deze kunnen ook geraadpleegd worden via www.depinte.be of aangevraagd
worden via sportpromotie@depinte.be.

Multimove

“Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen.” Het project is
gericht naar kinderen van drie tot acht jaar. ‘Multimove voor kinderen’ wil de ontwikkeling van de
basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Uit recent onderzoek is
immers gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met
overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen.
Op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag organiseren de sportdienst en kinderopvang
Stekelbees lessen Multimove. Intussen zijn onze kinderen al volop aan het kennismaken met de
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verschillende bewegingsvaardigheden en hebben ze er al enkele lessen op zitten. Hier zien jullie
alvast enkele foto’s van de lessen Multimove.
Er zijn nog zeven plaatsen vrij voor de Multimovelessen   op zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Kinderen van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar kunnen nog inschrijven en dit enkel telefonisch op dinsdag 21 januari vanaf 9 uur. De lessen starten op zaterdag 1 februari.

Leven(s)lang Sportelen
Activiteiten voor 55-plussers

Seniorenturnen
Donderdag van 16.45 tot 17.45 uur
De nieuwe lessenreeks zal starten op donderdag 16 januari. Voor meer informatie omtrent deze
lessenreeks kunt u altijd terecht bij de sportdienst.

Curve bowl
Dinsdag van 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP (vergaderzaal 1). Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer 14 m lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men het eerst vijftien punten te scoren
door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
tel. 09 280 98 40, sportdienst@depinte.be

Seniorensportdag (Sporteldag) 19 november 2013
In het kader van de Seniorenweek (18 tot 22 november 2013) organiseerde de sportdienst op dinsdag 19 november een sportdag voor
senioren. Een 50-tal deelnemers kwamen Sportelen in het OCP. Naast
de fysieke testen en de wandeltest, georganiseerd door het Sportelteam van Bloso, kregen de Sportelaars ook de kans om kennis te
maken met een uitgebreid sportaanbod. Zo kon men deelnemen aan
initiatielessen tai chi, linedance, curve bowl, badminton, stoelaerobics en onderhoudsgymnastiek
met Leona Dumon (gekend van het tv-programma Belgium’s Got Talent). Tot slot stond er nog een
fietstocht op het programma.
Na de testen kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting over hun resultaten. Elke deelnemer
ontving bij inschrijving een gadget geschonken door het BLOSO-Sportelteam.
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Wegens de talrijke opkomst overwegen we nu al een vijfde editie op dinsdag 18 november 2014.
Ook dan zult u opnieuw uw conditie kunnen laten testen en uw vorderingen kunnen vaststellen. Wij
hopen alvast dat deze sportdag voor sommige een aanzet mag zijn om blijvend te gaan sporten.
Voor meer info betreffende het sportaanbod voor 55-plussers kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke sportdienst, sportdienst@depinte.be, tel. 09 280 98 40.

Gezondheidswandeling op 22 november 2013
Op en rond het domein Scheldevelde stond een drie kilometer lange wandeling op het programma.
Onderweg moesten een twintigtal vragen over gezonde voeding opgelost worden.
Een groepje sportieve Sportelaars trokken na een gezond ontbijt hun wandelschoenen aan en gingen op pad. Gewapend met een stappenteller, om te zien hoeveel stappen er nu juist waren gezet
tijdens de tocht, werd er nagedacht over de quizvragen.
Het was Bertrand De Bie die door het beste antwoord op de schiftingsvraag aan de haal ging met de
prijzenzak … Proficiat Bertrand!

Verslag Sportgala 2013
Op zondag 1 december zat de sporthal van het OCP afgeladen vol
voor de uitreiking van de sporttrofeeën 2013. Een jury bestudeerde
de ingediende kandidaturen, die dit jaar uiterst grondig werden geïllustreerd met filmfragmenten, foto’s en verhalen.
De volgende laureaten voor de sporttrofeeën 2013 werden na geheime stemming verkozen.
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Aaron Botterman werd verkozen tot Sportman van het jaar
2013
De twintigjarige Aaron, studeert kinesitherapie en revalidatiewetenschappen aan de UGent. Hij gaat naar het tweede jaar, maar
spreidt de eerste twee jaar over drie jaar om dit te kunnen combineren met topsport.
Hij behaalde volgende titels:
 Vice Europees Kampioen bij de junioren op de 800 m
 Belgisch Kampioen 800 m outdoor
 Belgisch Kampioen 800 m indoor
 Belgisch Kampioen 4 x 1 500 m met KAA Gent
Provinciaal Kampioen 800 moutdoor
Provinciaal Kampioen 400 m outdoor
 Provinciaal Kampioen 4 x 1 500 m met KAA Gent
 Beste jaarprestatie 800 m junioren (1’49”18)
 Derde op het Belgisch Kampioenschap 800 m indoor bij de senioren
 Vierde op het Belgisch Kampioenschap 400 m indoor bij de senioren
De Pinte is best wel fier met een inwoner als Botterman!

De titel Sportvrouw 2013 gaat naar Fien Delbaere

Fien is een zeventienjarige studente Latijn-Wiskunde en combineert haar studies met wielrennen. Zij
is lid van het Belgisch Nationaal team en kon dit jaar uitpakken met volgende titels:
 Eindwinnares Ladies trofee 100/100
 derde plaats Belgisch kampioenschap (Tervuren)
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 erste plaats Braives-Latinne
e
eerste plaats Nationale testtijdrit Opoeteren
 eerste plaats Dwars door de Westhoek (Boezinge)
 tweede plaats Provinciaal kampioenschap op de weg (Oosterzele)
tweede plaats Provinciaal kampioenschap tijdrijden (Ursel)
 tweede plaats Lebbeke
derde plaats Putte
 derde plaats Sinaai
 derde plaats Lommel
derde plaats Zingem
vijfde plaats Klemskerke (De Haan)
vijfde plaats Geluwe
vijfde plaats Grevenbicht (Nederland)
 vijfde plaats Zwevezele-Hille
tal van andere top tien plaatsen
Fien is ongetwijfeld een wielrenster waar we nog zullen van horen.

De trofee voor de laureaat Sportverdienste gaat dit jaar naar Johan Tack

Johan is de gedreven kracht van de Volleybalvrienden van De Pinte. Hij weet iedere week opnieuw
de jongste leden van de club te amuseren, motiveren en leert hen volleyballen met veel geduld en
de nodige humor. Hij is de eeuwige moppentapper, een droge komiek. Zowel tijdens de trainingen,
wedstrijden als bestuursvergaderingen. Hij is zelfs zo gedreven dat hij voor de start van het Grasvolleybaltornooi het natte gras droog dweilt; álles voor de sport!
Hij is/was ook …
VVDP lid sinds 1980-1981
 VVDP bestuurslid sinds meer dan twintig jaar!
 Trainer volwassenen én jeugd
 Al meer dan 25 jaar medeorganisator van:
- Jaarlijks Interwijkentornooi
- Jaarlijks Familietornooi
- Jaarlijks Intraclubtornooi
- Jaarlijks Grasvolleytornooi
 Speler bij Heren II en Gemengde ploeg, in de VOBOG-competitie
 Vertegenwoordiger in de Sportraad en bij Sportbeheer
 Verantwoordelijke volleybalteam Don Boscocollege
 Beoefent meerdere sporten: tennis, badminton, fietsen …
Via eigen kinderen actief bij NAVOK
Een dik verdiende trofee voor iemand die alles over heeft voor de sport! Proficiat Johan!

De Sportploeg van het jaar 2013 is Turnclub Olympia
In turnclub Olympia (TKO) wordt team spirit hoog in het vaandel gedragen. Het team van TKO.
Bestaat uit twaalf bestuursleden en 37 trainers. Er wordt geïnvesteerd in de goede samenwerking
tussen deze vrijwilligers en om een goede teamspirit te bevorderen worden tal van teambuildingactiviteiten georganiseerd. De club staat bekend voor een groot bereik qua leeftijd, zij hebben leden
tussen vier en 26 jaar zowel van binnen als buiten De Pinte en de club blijft nog steeds groeien. TKO 21
telt ondertussen al meer dan 200 leden en moet dan ook met een wachtlijst werken.
Alhoewel het een recreatieve club is behaalden zij toch enkele titels:
Recreatieve wedstrijden toestelturnen:
2 x goud behaald
1 x brons behaald
Recreatieve wedstrijden tumbling, airtrack en mat:
4 x goud behaald
1 x zilver behaald
1 x brons behaald
Demo-oefening acrogroep:
1 x brons behaald
vijfde en zesde plaats behaald (op zeventien deelnemende ploegen)
Individuele wedstrijden acro:
Provinciale voorrondes: 1 x zilver en tweemaal vijfde plaats
Oost-Vlaams kampioenschap: brons
Vlaams kampioenschap: vierde plaats

Huldiging deelnemers Special Olympics 2013

De 32ste editie van de Nationale Special Olympics Spelen voor atleten met een verstandelijke handicap had in 2013 plaats in Gent. Deze ‘Special Olympics Belgium’ zijn de Olympische Spelen voor
mensen met een verstandelijke handicap. Maar liefst negentien sporttakken stonden op het programma. Ook in De Pinte wonen verschillende deelnemers en die wil het gemeentebestuur lauweren
met een aandenken.

De Vierklaver Landegem

Stefan Thienpont (deelname aan zeven proeven): herinneringsmedaille aangepaste fysieke activiteiten
Peter De Wilde (zwemmen): eerste plaats wielrennen 1 km

Zonnehoeve Nazareth

Griet De Keukeleire: derde plaats verspringen, zevende plaats 50 m lopen, zesde plaats softbalgooien

Home Thaleia De Pinte

 rederik De Blauwe: zesde plaats 1 km wielrennen, vierde plaats 3 km wielrennen, vijfde plaats 5
F
km wielrennen
Inge Laureys: tweede plaats 50 m rugslag, derde plaats 100 m vrije slag, derde plaats 200 m  
schoolslag
Sandrina Vandevelde: derde plaats 500 m driewieler, tweede plaats 1 000 m driewieler
Vicky Verdonck: zesde plaats badminton
Evi Cnaepelinckx: derde plaats badminton
Veronique Colbrandt: deelnemersmedaille 25 m schoolslag, eerste plaats 50 m schoolslag

Home Ebergiste De Rank

 illy Vandenbriele, Danny De Backer, Kevin Stevens: deelnemersmedaille fysiek aangepaste
W
proeven
Jos de Munck, Geert Van Eeghem: deelnemersmedaille sportspelen
Ronan Jochmans en Martin De Bruycker: tweede plaats netbal
Davy Gentbrugge: zevende plaats 100 m en 200 m atletiek, eerste plaats verspringen
Mike De schepper: vierde plaats 100 m atletiek en verspringen
Mathias Schepens: tweede plaats 500 m en 1 000 m fietsen

Deze mooie show met demonstraties van Dance Reaction, Celtic Spirit Dancers en de honden en
trainers van hondenclub Fly For Ever werd aan elkaar gepraat door sportjournalist Tom Boudeweel.
We mochten afronden met een demonstratie kunstwielrijden van de bovenste plank. Nadien werd
een gezellige drink aan geboden door de gemeente.
Proficiat aan alle laureaten!
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Het volledige fotoalbum vindt u op www.depinte.be/sportgala-2013.aspx.

Info-avond ‘Mythes Doorprikt!’
Mythes over voeding, rugpreventie en fitheid worden hier stuk voor stuk ontrafeld en u ontvangt
concrete adviezen in verband met gezonde voedingswijzen, rugpreventie en fitheid.
		
De gastsprekers zijn Charlotte Lerminiaux, psychologe, met specialisatie voedingsadvies, en Eline Dhondt, ergo- en massagetherapeute.
Deze infoavond vindt plaats op woensdag 15 januari en op woensdag
29 januari telkens van 19.30 tot 21.30 uur, in de Body & Mind Studio,
Baron de Gieylaan 21, De Pinte (ingang via de oprit, naast brievenbus
nummer 21).
De deelname aan deze infoavond is gratis voor iedereen – leden en
niet-leden van DanceReaction. Om organisatorische redenen is het
aantal deelnemers wel beperkt en wordt er gevraagd om in te schrijven
via ‘Contact’ op www.DanceReaction.be. Je ontvangt een bevestigingsmail.
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Sing Your Song
Sing Your Song vindt elke maandag plaats (tot eind
mei). Voor kinderen van het eerste, tweede en derde
leerjaar van 16.15 tot 17.10 uur. Voor kinderen van het
vierde, vijfde en zesde leerjaar van 17.15 tot 18.10 uur.
In ‘Sing Your Song’ zingen we liedjes uit jouw leefwereld, echt en niet-echt, speels en dromerig, vlot en
swingend. Soms komen de liedjes uit een verhaal of
een musical. Of ze zijn er gewoon zo maar, vers of langer geleden geschreven.
Al zingend in groep ontdek je je stem en leer je ook
luisteren naar elkaar. Je zingt met je oren open. Je besteedt extra aandacht aan ritmebeleving (onder andere
met bodypercussie): je hoort ritme, je ervaart en improviseert. Ben je klaar voor de eerste échte musical 2015
van DanceReaction?
Bénédicte Van Outryve   begeleidt de jongeren. Zij
gaf vele jaren les, onder andere samenzang in de
Academie van het Gemeenschapsonderwijs in Gent.
Bénédicte zong en dirigeerde in verschillende groepen. Zij is vertrouwd met het werken met kinderen en begeleidt jou op een speelse manier naar meer ritme en klank in je leven. Zij en haar collega
Tine Priem halen het beste in je naar boven.
Maak je gebruik van onze introductie-promotie en betaal je voor 10 januari, dan betaal je minder.
Huidige leden van DanceReaction betalen 90 euro, nieuwe (niet-leden DanceReaction) betalen 110
euro. Betaal je na 10 januari , dan betalen leden 120 euro en nieuwe leden 130 euro.

Inschrijven

Het aantal deelnemers is beperkt, dus vooraf inschrijven is noodzakelijk, via ‘Contact’ op
www.DanceReaction.be. Je ontvangt een bevestigingsmail die je meebrengt naar je gratis kennismakingsles op 6 januari.
		

Locatie

Sing Your Song vindt plaats in de nieuwe Body & Mind Studio, Baron de Gieylaan 21, De Pinte (ingang via de oprit, naast brievenbus nummer 21).

Yoga en Pilates
Yoga

Yoga brengt evenwicht en harmonie in jouw energetisch systeem. Je komt tot rust en onthaast en
vermindert je stress. Het doel van yoga is vooral het
bevorderen van je gezondheid en je welbevinden.
Asudra Yoga vindt plaats op dinsdagavond om 20.30
uur met Johan Louncke.
Yin Yoga vindt plaats op donderdagavond om 19 uur met Retna Dewi.
WakeUp Yoga Flow op woensdagvoormiddag om 8.30 uur met Kat Walker.

Pilates

Van Pilates word je sterker en leniger vooral in je core. Je belangrijkste spieren worden aan het
werk gezet: je buik- en rugspieren die helpen bij andere bewegingen. Je beweegt juist en pijnloos in
functie van de belasting van je dagelijks leven.
Pilates vindt elke maandag plaats om 19.30 uur en om 20.30 uur met Eline Dhondt, ergotherapeute
en elke woensdagvoormiddag om 9.30 uur met Kat Walker.

Locatie

Yoga en Pilates vinden plaats in de nieuwe Body & Mind Studio, Baron de Gieylaan 21, De Pinte
(ingang via de oprit, naast brievenbus nummer 21).

Tarief

Jouw goedkoopste formule is 100 euro voor tien beurten Pilates/Yoga, maar je kunt ook 12 euro per
beurt Pilates/Yoga betalen. Een 10-beurtenkaart Pilates/Yoga is niet persoonlijk, kan altijd met een
collega of vriendin gedeeld worden, is vier maanden geldig. Je geniet ook de combinatiemogelijkheden met Zumba bij DanceReaction, want voor een beurt op je Pilates/Yoga-beurtenkaart mag je
met twee personen naar een les Zumba op dezelfde dag en uur (in OCP op dinsdag) komen en twee
beurten op je Zumba-beurtenkaart gelden als een les Pilates/Yoga voor een persoon.
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Gratis proeflessen

Download twee gratis proeflessen via de website (een promotiekaart per persoon).Deze
gratis proeflessen zijn geldig tot 18 januari. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via ‘Contact’ op
www.DanceReaction.be. Je ontvangt een bevestigingsmail die je meebrengt naar je les.
Check onze website voor de correcte timing van de lessen.

Mindfulness
Mindfulness is een vorm van meditatie waarin je bewust aandacht geeft aan de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Je gaat een zachtmoedige relatie aan met wat er zich nu
aanbiedt. Mindfulness is een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke
negatieve en positieve ervaringen.
In een basistraining Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), een uniek wetenschappelijk onderbouwd programma, voorkom je stress, leer je omgaan met spanningen, geniet je meer van het
leven en voorkom je depressie.
Mindfulness start op woensdag 19 februari, van 19 tot 21.30 uur en vindt plaats op 19 en 26 februari,
12, 19 en 26 maart en 2 april 2014.
Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot zestien en vragen wij om vooraf
in te schrijven via de website. Meld je dus vooraf aan via ‘Contact’ op www.DanceReaction.be. Je
ontvangt een bevestigingsmail met meer informatie.
Uw Mindfulness-trainster is Mieke Van Hecke, trainster bij ITAM. Het Instituut voor Training van Aandacht en Meditatie (ITAM) is al diverse jaren actief. Samen met dr. Edel Maex en dr. David Dewulf
behoren ze tot de Mindfulnesspioniers in Vlaanderen. Om de kwaliteit van trainers te waarborgen
ontwikkelden ze in 2008 een postgraduaatsopleiding aan de Gentse Artevelde Hogeschool.
		
Mindfulness vindt plaats in de Body & Mind Studio, Baron de Gieylaan 21, De Pinte (ingang via de
oprit, naast brievenbus nummer 21).

Jaarlijks badmintontornooi
Al vele jaren heeft GSF De Pinte zijn jaarlijks badmintontornooi.
Ook dit jaar organiseren ze opnieuw een dag vol plezier en sportiviteit. Op zondag 23 februari 2014 maken ze het OCP onveilig
en slaan ze hun slag. De wedstrijden van dubbel heren en dubbel dames starten om 9 uur (tot 12.30 uur), dubbel gemengd
speelt in de namiddag vanaf 13.30 uur. Het tornooi is geschikt
voor alle niveaus. Er is keuze uit beginner, matig, goed en zeer
goed.
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Heb je zin om je talenten eens te tonen met je badmintonpartner? Neem dan gerust contact op en
schrijf je in.
De voorbije jaren mochten ze ruim 100 deelnemers verwelkomen. Ook supporters zijn van harte
welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Wil je eens zien hoe vier mensen zich zot meppen op een pluim en er nog plezier aan beleven ook?
Kom gerust kijken. In de cafetaria worden de nodige dorstlessers en hongerstillers voorzien om jullie
energiepeil terug op het gewenste niveau te brengen.
Aarzel niet en schrijf je in via tornooigsfdp@telenet.be.

Tennis in De Pinte
Ook tijdens het winterseizoen 2013-2014 kan er getennist worden in De Pinte.
Twee terreinen zijn overdekt met een ‘tennisballon’.
Voor meer info: www.tkdepinte.be (algemeen) en www.tsdp.be (lessen).
In 2014 bestaat de tennisclub 35 jaar. Praktische richtlijnen voor aansluiting
voor het seizoen 2014-2015 zult u terugvinden in de gemeentelijke Infokrant
voor maart – april 2014.

www.depinte.be

Jeugd
Vakantieaanbod voor kinderen in 2014: overzicht
Krokusvakantie:
Sportkamp van maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart 2014
Paasvakantie:
Speelpleinwerking Amigos van maandag 7 april tot en met vrijdag 11 april 2014
Sportkamp van maandag 14 april tot en met vrijdag 18 april 2014
Zomervakantie:
Sportkamp 1 van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli 2014
Sportkamp 2 van maandag 7 juli tot en met donderdag 10 juli 2014 (geen sportkamp op vrijdag 11
juli 2014)
Speelpleinwerking week 1 van maandag 14 juli tot en met 18 juli 2014
Speelpleinwerking week 2 van dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 25 juli 2014 (geen speelpleinwerking op maandag 21 juli 2014)
Speelpleinwerking week 3 van maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus 2014
Speelpleinwerking week 4 van maandag 4 augustus tot en met vrijdag 8 augustus 2014
Speelpleinwerking week 5 van maandag 11 augustus tot en met donderdag 14 augustus 2014
Sportkamp 3 van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Cultuurkamp van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Sportkamp 4 van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2014
Herfstvakantie:
Sportkamp van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014
Kerstvakantie:
Sportkamp van maandag 22 december tot en met woensdag 24 december 2014
Zie ook artikel hieronder (Speelpleinwerking Amigos 2014) en op pagina 18 (Sportkampen 2014).

Speelpleinwerking Amigos 2014
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor
hun kinderen tijdens de vakantieperiodes, vindt u
in het artikel hierboven de data van Speelpleinwerking Amigos en andere activiteiten voor kinderen
voor 2014.
Voor meer informatie over de werking, prijzen …
kunt u terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be.

Kadervorming
Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald

Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en
toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met andere
woorden: de leiding/medewerkers (of jongeren die leiding willen geven) volgen cursussen die verband houden met de werking.

Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken, die in De Pinte of Zevergem wonen.

Voorwaarden voor terugbetaling
De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2013 en 31
augustus 2014 (uitbetaling februari 2015).
Maximum drievierde van het werkelijk betaalde bedrag.
Maximum 100 euro per persoon.
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Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen.
2. Daarna breng je het deelnameattest en betalingsbewijs binnen bij de jeugddienst.
Meer info? Contacteer de jeugddienst, tel. 09 280 98 51, jeugddienst@depinte.be

Scouts & Gidsen De Pinte - Zevergem
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.

De komende activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie - 12 januari 2014

De voorzitter, het scoutscomité en de leiding nodigen jullie uit op hun traditionele nieuwjaarsreceptie
op zondag 12 januari 2014 vanaf 11 uur in de lokalen van de Nieuwstraat. Tot dan!
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Pioniersfuif - 22 februari 2014

Weerom doet de welbekende Pioniersfuif De Pinte aan en weerom belooft dit een spetterend dansfeest te worden. Niet alleen de zaal staat dit jaar weer open voor de jongere garde, ook de bodega
wordt weer opgetrokken (en verwarmd) om de liefhebbers van lokale bands in onder te brengen.
Voor klinkende beats en pure ambiance moet men in het OCP zijn.
De zaal zal dit jaar niet alleen worden opgeluisterd door klinkende dj-namen, ook beginnende dj’s
krijgen een kans en de winnaar van de PioniersfuifDJ-contest zal ook mogen komen proeven van het
feest dat de Pioniersfuif is! Place 2 B.
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Voor de groezelige gezelligheid van een band op een koude februari-avond moet men dan weer in
de tent zijn aan het OCP. Deze tent is als het ware de kroeg naast de discotheek. De kroeg waar men
in kan thuiskomen, waar men eveneens een stevig danske kan placeren. De plek waar men op het
gemak het Pioniersgevoel kan ondergaan.
Dus allen, zaterdagavond 22 februari vanaf 21 uur, op naar het OCP!
Tickets verkrijgbaar bij alle Givers, Jin en leiding van Scouts & Gidsen De Pinte - Zevergem.
Zie ook Facebook voor meer info en namen.

Schoolfeest Gemeentelijke Basisschool De Pinte
Zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014
Wie heeft de bliksem van Zeus gestolen?! De oppergod
verklaart de oorlog aan zijn broer Poseidon omdat diens
zoon de bliksemrover zou zijn. Een doordeweekse godenkwestie zal u denken. Dat dacht je maar…
De zoon van Poseidon blijkt Elias te zijn, een tiener anno
2014. De jongen, die niet gemakkelijk kan stilzitten en die
de letters van een tekst ziet dansen als hij iets moet lezen,
bezit bijzondere gaven. Hem wacht de uiterst moeilijke
opdracht om de bliksem op tijd terug te brengen op de
Olympus waar de godenraad bijeenkomt. Daarvoor moet
hij samen met drie kompanen zijn mama uit de handen
van Hades redden en de strijd aangaan met een Furie,
de Minotaurus, de Hydra en Medusa. Zal hij ook kunnen
weerstaan aan de verleidelijke lokroep van de Sirenes? In
kamp Half Bloed wordt hij getraind en voorbereid op zijn
zoektocht.
Eén ding staat vast: echte helden bestaan dus nog.
Beleef het mee tijdens het totaalspektakel ‘Bliksemrover’
op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014. Alle leerlingen
van de ‘Blije School’ worden tijdens de projectweken ondergedompeld in de Griekse mythologie en zullen zich
vast een godenheld voelen als ze het podium bestijgen!
Alle info vindt u op www.gemeenteschooldepinte.be.
Welkom op het totaalspektakel in de Cultuurzaal van het
OCP!

Vonkenboernamiddag
Ben jij ook een van die kids die op 1 september tijdens de
Speelstraat een heuse morsesleutel in elkaar knutselde?
Je zou die wel willen gebruiken om een bericht te sturen
naar een vriend of vriendin in die geheimzinnige morsecode, maar weet niet hoe?
Daar kunnen we samen iets aan doen. We bouwen een
toestelletje waarmee je de morsecode kunt beluisteren.
Opdracht geslaagd? Dan ontvang je ook nog het Vonkenboerdiploma.
Diep je morsesleutel op en breng die mee naar het clublokaal van de Amateurradioclub De Pinte, Sportwegel 5
(het lokaal vind je helemaal achteraan het terrein) op zaterdag 22 maart 2014 van 14 tot 17 uur.
Inschrijven kan tot 28 februari 2014 via een mailtje aan luc.on5uk@skynet.be of een telefoontje naar
Luc Smet: 09 282 91 34. Je deelname is gratis.
Cu (dahditdahdit ditditdah)
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Senioren
Seniorenweek was een succes
Tijdens de Seniorenweek (18 tot 22 november 2013) was er elke dag een activiteit: kaarting, Sporteldag, seniorenshow, ontbijt en wandeling met quiz en niet te vergeten, de feestnamiddag, om de
week in stijl af te ronden.
Over de optredens tijdens de seniorenshow was iedereen laaiend enthousiast over zowel ‘t Gents
Cabaret als Gino Dee in de zaal Begonia. Opvallend veel gelukkige gezichten en tijdens de rustige
momenten werd er massaal gedanst met de dj en vooral zanger Gino Dee.
Ook voor het seniorenfeest op vrijdag was de opkomst even groot met hetzelfde resultaat. De polonaise ontbrak niet voor de dansers. De accordeonist Bert Lenny en de komische acts van Nico
Lenny vielen goed in de smaak en als afsluiter van de avond was zanger Yves Segers eveneens
succesvol.
Over de sportdag en de wandeling met quiz vind je meer info op pagina 19.
Hierbij enkele sfeerbeelden van de andere activiteiten.
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Welzijn & Sociale Zaken
Wachtlijsten
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

maandag 27 januari 2014: Dr. L. Van Poucke
dinsdag 28 januari 2014: Dr. P. Moisse
woensdag 29 januari 2014: Dr. J. Ossieur
donderdag 30 januari 2014: Dr. M. De Smet
zaterdag 1 februari 2014: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 2 februari 2014: Dr. Dr. P. Moisse

maandag 30 december 2013: Dr. I. Lampens
woensdag 1 januari 2014: Dr. P. Van Renterghem
donderdag 2 januari 2014: Dr. G. Dujardin
zaterdag 4 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 5 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse

maandag 3 februari 2014: Dr. J. Dossche
dinsdag 4 februari 2014: Dr. A. Van Hecke
woensdag 5 februari 2014: Dr. I. Lampens
donderdag 6 februari 2014: Dr. G. Dujardin
zaterdag 8 februari 2014: Dr. J. Dossche
zondag 9 februari 2014: Dr. W. Standaert

maandag 6 januari 2014: Dr. K. Vanderlinden
dinsdag 7 januari 2014: Dr. W. Standaert
woensdag 8 januari 2014: Dr. J. Dossche
donderdag 9 januari 2014: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 11 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 12 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse

maandag 10 februari 2014: Dr. K. Vanderlinden
dinsdag 11 februari 2014: Dr. W. Standaert
woensdag 12 februari 2014: Dr. F. Pieters
donderdag 13 februari 2014: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 15 februari 2014: Dr. L. Van Poucke
zondag 16 februari 2014: Dr. I. Lampens

maandag 13 januari 2014: Dr. P. Van Renterghem
dinsdag 14 januari 2014: Dr. P. Moisse
woensdag 15 januari 2014: Dr. P. Moisse
donderdag 16 januari 2014: Dr. P. Moisse
zaterdag 18 januari 2014: Dr. M. De Smet
zondag 19 januari 2014: Dr. M. De Smet

maandag 17 februari 2014: Dr. P. Van Renterghem
dinsdag 18 februari 2014: Dr. P. Moisse
woensdag 19 februari 2014: Dr. P. Moisse
donderdag 20 februari 2014: Dr. P. Moisse
zaterdag 22 februari 2014: Dr. S. Moisse
zondag 23 februari 2014: Dr. I. Lampens

maandag 20 januari 2014: Dr. P. Moisse
dinsdag 21 januari 2014: Dr. M. De Smet
woensdag 22 januari 2014: Dr. P. Moisse
donderdag 23 januari 2014: Dr. P. Moisse
zaterdag 25 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 26 januari 2014: Dr. Dr. P. Moisse

maandag 24 februari 2014: Dr. P. Moisse
dinsdag 25 februari 2014: Dr. D. Van Renterghem
woensdag 26 februari 2014: Dr. P. Moisse
donderdag 27 februari 2014: Dr. P. Moisse
zaterdag 1 maart 2014: Dr. W. Standaert
zondag 2 maart 2014: Dr. J. Ossieur

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

Steun Haiyan 21-21
Om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan het meest effectief te helpen, lanceerden de leden van het
Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties de actie HAIYAN 21-21.
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Het doel van deze gezamenlijke actie is het inzamelen van de nodige fondsen om humanitaire operaties te financieren in de Filipijnen.
Meer dan 11 miljoen Filipino’s, waarvan 40 % kinderen, zijn getroffen door de tyfoon Haiyan die over
de Filipijnen raasde. Het was een van de ergste orkanen ooit geregistreerd, met een dramatische
impact op de bevolking, die zelfs de meest pessimistische waarnemers van de gevolgen van de
klimaatverandering verraste. Voor de slachtoffers echter hebben theoretische modellen en wetenschappelijke voorspellingen weinig betekenis.
Zij die het drama overleefden, zetten alles op alles, op zoek naar wat water, onderdak, voedsel, zorg
en bescherming. Al het andere werd hen ontnomen. Hun toekomst is onzeker.

HAIYAN 21-21 wil deze fataliteit helpen doorbreken

Giften zijn meer dan welkom op rekening BE17 0000 0000 2121 of via de website www.1212.be.
Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.
Ook de gemeente heeft al een bijdrage geleverd door middelen voor noodhulp ter beschikking te
stellen ter waarde van 1 500 euro.
Aan de verenigingen die hulpacties ondernamen of nog zullen ondernemen, vragen we om dit te laten weten aan het gemeentebestuur via nele.lamberigts@depinte.be.

De Pinte, een Gezonde Gemeente
Gezonde burgers zijn tevreden burgers. Daarom heeft Gemeente De Pinte het charter van
Gezonde Gemeente ondertekend. Dit betekent
dat we de komende zes jaar een gezonde levensstijl zullen promoten bij onze burgers. En
werk zullen maken van een doortastend gezondheidsbeleid.

Gezond het nieuwe jaar in!
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Het nieuwe jaar komt eraan. En dan nemen velen zich voor om gezonder te leven, voornemens
die in veel gevallen ook snel weer sneuvelen.
Dat is jammer, want een goede gezondheid is
belangrijk en een gezonde levensstijl hoeft niet veel inspanning te kosten. Enkele tips om werk te
maken van die goede voornemens.

Eet gezonder!

Gezond eten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Variatie in voedingsstoffen
… Dat is de sleutel tot gezonde voeding. En wanneer je de aanbevolen voedingshoeveelheden uit de actieve voedingsdriehoek naleeft, voel je je fitter, ben
je minder snel moe en word je minder snel ziek.
Surf naar www.datvoeltbeter.be voor meer info.

Beweeg 30 minuten per dag

Onderzoek wijst uit dat personen die dagelijks 30 minuten matig tot intensief bewegen, meer dan
drie jaar langer leven dan personen die dat niet doen. Spreek met je familie of vrienden af om regelmatig samen te bewegen. Want samen bewegen is niet alleen leuker, zo houd je het ook langer vol.
Op www.10000stappen.be kan je gratis een online stappendagboek bijhouden en samen met vrienden, collega’s of familie een echte stappenuitdaging aangaan, waar ook ter wereld.

Blijf fit in je hoofd
Iedereen heeft wel eens een dipje of komt tegenslag tegen. Dat is perfect normaal en de meesten laten zich daardoor niet uit het lood slaan, want wie zich goed in zijn of haar vel voelt is tot veel in staat.
Op www.fitinjehoofd.be vind je tien tips om fit in je hoofd te blijven. Je kunt er ook testen hoe fit jouw
hoofd is en krijgt advies op maat waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt.

Stop met roken. Zoek hulp.

Je wilt al een tijdje stoppen met roken, maar je slaagt er maar niet in? Wist je dat je je dan kunt laten
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begeleiden door je huisarts of een tabakoloog? En dat die begeleiding grotendeels terugbetaald
wordt?
Surf voor meer tips over stoppen met roken naar www.vlaanderenstoptmetroken.be of bel gratis naar
Tabakstop op het nummer 0800 111 000.
Voor meer info over welzijn en gezondheid kan je terecht in het Sociaal Huis van De Pinte,
tel. 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be . We wensen jullie alvast veel succes en een goede
gezondheid.

Kot kot cadeau!
Een eindejaar zonder cadeaustress met de vernieuwde collectie van Oxfam Pakt Uit

Wat leggen we dit jaar onder de kerstboom? Wat geef je
aan iemand die alles al heeft?
Een kip of een geit van Oxfam Pakt Uit! Originele, leuke,
symbolische geschenken waarmee je je naasten, families
in het Zuiden én jezelf blij maakt. Te koop in de Oxfamwinkel in je buurt (Polderbos 2 A, De Pinte) of online te
bestellen (www.oww.be) en aan huis (of in je inbox) geleverd!
De cadeautjescollectie van Oxfam Pakt Uit kreeg een
make-over én een aantal nieuwe opvallende geschenken
in haar assortiment, zoals een ‘inkleurgeit’ voor creatievelingen en een ‘beestenboel’ voor feestbeesten.
Wie nu een cadeautje bestelt, krijgt er bovendien een geitige bladwijzer bovenop. En voor de twijfelaars onder ons
is er de online cadeaukiezer die voor jou het cadeautje
vindt dat het best bij je past!
Zie www.oxfampaktuit.be/cadeaukiezer.

De cadeautjescollectie

De geschenken van Oxfam Pakt Uit zijn symbolische cadeaus in de vorm van kleurige wenskaarten met daarop
een foto van het cadeau en een opvallende tekst. De opbrengst van de geschenken gaat naar
Oxfam-projecten wereldwijd. Ze passen dus perfect in de kerstsfeer van solidariteit, gezelligheid en
gedeeld geluk.
* Het cadeau ‘geitje’ is de mascotte, maar op www.oxfampaktuit.be staan ook pakjes voor mensen
die niet van gemekker houden: plantjes, een schoolbord, een ezel, een dak …
* Er zijn al geschenkjes vanaf 6 euro.
* De hele collectie is te bestellen op www.oxfampaktuit.be.
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* In de Oxfam-Wereldwinkel van De Pinte kan je de cadeautjes ontdekken, daar zijn zes geschenken
uit de collectie te koop, waaronder de kip en het geitje.

Cadeau meteen nodig? Geen zin om te winkelen in de massa?

Laat het Oxfam Pakt Uit-cadeau per e-mail bezorgen. Je ontvangt de wenskaart in pdf, die druk je
af, geef je een persoonlijke toets en bezorg je aan de gelukkige.
Leg een geit onder de kerstboom en geef een geschenkje dat levens verandert!

Vredeseilandencampagne 2014
Reserveer je diner voor 2050
In 2050 zijn we met negen miljard mensen. Willen we de wereld van voldoende voedsel voorzien,
dan moeten we vandaag in actie schieten. Daarom laat Vredeseilanden je tijdens de campagne je
diner reserveren voor 2050. Steun onze zoektocht naar duurzame landbouw: landbouw die genoeg
produceert zonder het milieu te schaden en die miljoenen boerenfamilies de kans biedt zich uit de
armoede te werken.
Er is geen tijd te verliezen, want terwijl voedsel schaarser wordt en de klimaatverandering het landbouwers extra lastig maakt, krijgen boeren en boerinnen niet de ondersteuning die ze verdienen.

De Senegalese rijst op eigen benen

Er zijn nochtans kansen zat voor de landbouw. Daarom werkt Vredeseilanden samen met boeren,

bedrijfsleiders, politici en wetenschappers om dat potentieel te realiseren. In Senegal slaan boerenorganisaties de handen in elkaar om te zorgen dat hun regio genoeg rijst produceert. Zo zijn ze niet
langer afhankelijk van geïmporteerde rijst, waarvan de prijs en de beschikbaarheid onzeker is. Voor
de boerenfamilies is dit dé kans om hun land te voeden en een goed inkomen te verdienen.
Lees meer op www.vredeseilanden.be

GEZOCHT:

campagnemedewerkers voor de Vredeseilandencampagne op 10 en 11 januari 2014.
De Vredeseilandencampagne De Pinte steunt al jaren op de inzet van één coördinator en de vrijwillige inzet van Scouts & Gidsen en andere jeugdinitiatieven.
Voor de komende campagnes wil het Vredeseilandenteam in De Pinte graag versterking. Ze zijn op
zoek naar mensen die willen meewerken aan:
de inzamelactie op vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2014 met verkooppunten aan de warenhuizen
in De Pinte;
het opzetten van initiatieven voor de volgende campagnes.
Kandidaten nemen contact op met:
Hans De Ruyter, hanssderuyter@gmail.com, 0497 32 25 50

Damiaanactie
Damiaanactie is een ngo die lepra en tbc bestrijdt in Azië, Afrika en Amerika. In 2014 bestaat Damiaanactie 50 jaar. Een halve eeuw van strijd tegen
armoedeziektes waarin Damiaanactie duizenden mensen genas, zodat
ook zij nog vaak een gelukkige verjaardag kunnen vieren.
De campagne van Damiaanactie kent jaarlijks zijn hoogtepunt in het laatste weekend van januari (24-26 januari 2014). Dan verkopen duizenden vrijwilligers de bekende
Damiaanactie-stiften en redden zo honderden mensenlevens.
In het jubileumjaar zoomt de campagne van de Damiaanactie in op het projectland waar alles begon:
India.
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Het regionaal comité Leiestreek ondersteunt de campagne van de Damiaanactie in de regio
De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Deinze en Nevele. Als regionaal comité organiseren ze
de stiftenverkoop tijdens het actieweekend in hun regio, zorgen ze voor gelegenheidspredikanten,
verzorgen ze campagnevoorstellingen in de verschillende secundaire en lagere scholen van het
werkgebied en ondersteunen ze bouwkampen met leerlingen uit scholen in Deinze. Regelmatig
organiseren ze activiteiten om de werking van de Damiaanactie toe te lichten.
Voor meer informatie, medewerking, campagnemateriaal of stiften kunt u terecht bij Bart
Laureys, Abeelpark 8, 9840 De Pinte (09 282 68 43 of laureys.b@telenet.be) of bij Christine
Saelens, Bommelstraat 67, 9840 De Pinte (09 282 92 23).

Gezocht: te huur gevraagd in De Pinte
Denkt u er over om een huis te verhuren
in De Pinte? Dan kan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK Leie en Schelde) uw
ideale partner zijn. Het SVK zorgt voor
de opmaak van de plaatsbeschrijving,
contracten en de registratie van het huurcontract en dit alles wordt kosteloos voor
u gedaan.
Ook voor de stipte en correcte betaling
van de maandelijkse huur staan wij garant! Ook bij wanbetaling en wanneer
het pand tijdelijk leeg staat. U bent dus
steeds zeker van uw inkomsten.
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Wij beschikken ook over een klusjesdienst waar u als eigenaar een beroep op kunt doen. Indien het
pand voor verhuur nog wat opgeknapt moet worden, vragen wij ook de nodige premies voor u aan.
Aangezien het SVK woningen verhuurt aan sociaal kwetsbare personen en bovenstaande zaken
kosteloos garanderen, vragen wij in ruil een billijke huurprijs. Wij kunnen maximaal volgende prijzen
vragen voor een woning of appartement;
Met een slaapkamer: 560 euro, met twee slaapkamers: 599,20 euro, met drie slaapkamers; 638,40
euro, met vier slaapkamers: 677 euro en met vijf slaapkamers: 716 euro. De prijs wordt in overleg
bepaald na plaatsbezoek.
Enkele getuigenissen van eigenaars die via het SVK verhuren:
“Dankzij het SVK heb ik elke maand mijn geld en geen miserie meer met huurders.”
“Ik heb een woning gekocht en extra premies kunnen genieten om de woning te renoveren. Ik heb
op de maximale teruggave kunnen rekenen van de renovatiepremie. Daarbovenop kan ik de goedgekeurde investering gedurende negen jaar inbrengen in mijn belastingen. In totaal nog eens goed
voor 45 % teruggave van mijn investering!”
“De huurders worden opgevolgd door het SVK; ik heb er zelf geen werk aan.”

Meer info:

elke dinsdag in het Sociaal Huis van De Pinte, Pintestraat 69, tel. 09 280 93 03,
info@sociaalhuisdepinte.be

Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs
Het OCMW van De Pinte is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen
Centrale.
Interesse? Neem contact op met de Sociale dienst, OCMW De Pinte, tel. 09 280 93 01 of
hendrika.stock@ocmwdepinte.be.
De Minder Mobielen Centrale is een thuiszorgdienst van het OCMW De Pinte. Via deze dienst
worden de nodige transportmogelijkheden aangeboden aan 65-plussers, mindervaliden of mensen
in een sociale noodsituatie met verplaatsingsproblemen. Enkel mensen met een beperkt inkomen
of waar het vervoer noodzakelijk is omwille van de sociale situatie kunnen een beroep doen op de
dienst.
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs met hun eigen wagen. Zij ontvangen daarvoor
een onkostenvergoeding van 0,30 euro per km. De chauffeur bepaalt zelf welke dagen en uren hij
of zij beschikbaar is.
Het OCMW zorgt voor de organisatie van de ritten en de Omniumverzekering.  

Veiligheid
Brandweer Gent lanceert e-loket
Stormschade? Wateroverlast? Wespennest?

Meld het via het e-loket van de brandweer: http://eloket.brandweergent.be
De brandweer van Gent heeft een nieuw e-loket voor meldingen van stormschade, wateroverlast en
wespennesten. Door gebruik te maken van dit e-loket wordt de melding onmiddellijk opgenomen in
de takenlijst van de brandweer, terwijl de gewone telefoonlijnen vrij blijven voor dringende noodoproepen via het Hulpcentrum 100 of 112.
In het e-loket moet u uw contactgegevens invullen, samen met de gegevens over het incident zelf
(bijvoorbeeld waar het wespennest zich bevindt). De oproep komt dan automatisch binnen in de
radiokamer van de brandweer en wordt zo snel mogelijk behandeld.
Het e-loket kan gebruikt worden door de inwoners van Gent, De Pinte, Destelbergen, Evergem,
Lovendegem en Sint-Martens-Latem.
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Meldingen
Contactformulier
Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be. Het is voortaan ook mogelijk om (elektronisch) foto’s mee te sturen.

Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nummer:...............................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats:...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Straat + nummer:..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Postcode + gemeente:.........................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij: Gemeente De Pinte - Meldingen, t.a.v. Isabel
Coppens, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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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 voorzitter gemeenteraad
erfgoed, informatie en communicatie, intercomEva De Schryver
munales
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
Mark Van neste
tel. 0496 02 67 08
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorentel. 09 280 80 84 (gemeentebeleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
huis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)

Gemeentesecretaris

Bevoegdheden: openbare werken, financiën en
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
meentelijk patrimonium
tel. 09 280 80 93
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 27 januari, 17 februari, 17 maart, 28
april, 19 mei, 23 juni, 25 augustus, 29 september, 17 november, 15 en 17 december 2014.
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Zondag 5 januari 2014:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente De Pinte
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris, het gemeentepersoneel,
de OCMW-raad, de OCMW-voorzitter
en het personeel van het OCMW
bieden u hun beste wensen aan voor
een gelukkig en gezond 2014!
en nodigen alle inwoners uit voor de
nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 5 januari 2014 van 11 tot 13 uur
Gemeenteplein (Baron de Gieylaan, voor het gemeentehuis)
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

