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Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
Vergeet uw parkeerkaart niet op het gemeenteplein
Blauwe zone middenparking gemeenteplein
Laatste stand van
zaken werken
Bommelstraat
Zie www.depinte.be/
werken.aspx

Op het gemeenteplein zijn er drie
zones om te parkeren. De zone
recht tegenover de school, in het
midden van het gemeenteplein
en naast de frituur. De parkeerplaatsen naast de frituur zijn
bestemd voor langparkeren (hier
is geen ‘blauwe zone’ van toepassing). De andere twee zones,
dus ook het middelste gedeelte,
behoren allebei tot de ‘blauwe
zone’.
Samen met de aanleg van de groenzone op het middenplein werd het parkeren op het gemeenteplein opnieuw geregeld. Het middenplein werd al enige tijd opengesteld voor parkeren. Nieuw is
dat CityParking vanaf 10 november 2014 ook hier de parkeertijd zal controleren. Vergeet dus uw
parkeerschijf niet te zetten!

Verboden te parkeren op busstroken voor scholen
De veiligheid van kinderen in het verkeer is van het allergrootste belang. Vooral in de buurt van een
school moet je dan ook extra voorzichtig zijn, je snelheid matigen en je aan de verkeersregels houden. Dat houdt onder meer in dat je niet parkeert aan een bushalte of op een busstrook.
Helaas gebeurt dat nog al te dikwijls op de busstrook aan de Vrije Basisschool en de Gemeentelijke
Basisschool.

Busstrook aan de Vrije Basisschool is er voor de bus
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Ondanks onze herhaalde oproepen stellen we nog steeds vast dat sommige ouders, grootouders,
buren, ooms, tantes … blijven parkeren op de busstrook. Ze belemmeren daarmee niet alleen het
komen en gaan van de bus die de kinderen van en naar ’t Bommeltje brengt, maar ook het verkeer
dat op dat moment voorbijrijdt. Onreglementair parkeren is nochtans totaal onnodig aangezien er
meer dan genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het gemeenteplein, op slechts enkele stappen verwijderd.

Asfaltstrook voor parking Okay is geen parkeerplaats

De hele oppervlakte van de geasfalteerde strook voor de ingang van de Okay is voorzien als exclusieve parkeerzone voor bussen. Een gedeelte werd hiertoe voorzien in dambordpatroon, een andere
zone is geasfalteerd. Het is dus verboden voor autobestuurders om hier te parkeren.
Gelieve hier voor de veiligheid van de kinderen niet te parkeren.

Wateroverlast Reevijver en omgeving op 26 augustus 2014
De hevige regenval en de daarmee gepaard gaande wateroverlast, waarbij de grachten die uitmonden in de Duivebeek buiten hun oevers traden, liggen nog vers in het geheugen.
Gemeentebestuur en gemeentediensten hebben op dat moment al het mogelijke in het werk gesteld
om snel hulp te bieden.

Werkgroep experts opgericht

Volgens de informatie waarover we momenteel beschikken bevindt de oorzaak voor de wateroverlast zich niet op het grondgebied van de gemeente De Pinte. Er werd een werkgroep van experts en
alle betrokken overheden en instanties opgericht om een technisch onderzoek te verrichten.
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Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur alle noodzakelijke maatregelen wil nemen om een
herhaling van dergelijke overlast te voorkomen. Om dat te doen zijn er inspanningen nodig van alle
betrokken partijen. Een oplossing van de problematiek kan enkel bereikt worden door het nemen van
gedeelde verantwoordelijkheden.
Vanuit het gemeentebestuur willen we alvast het goede voorbeeld geven door onderhoudswerken
aan de grachten en de beek te plannen. Om deze onderhoudswerken te kunnen uitvoeren en de
gewenste resultaten te bereiken moet er uiteraard voldoende ruimte zijn om deze uit te voeren.
Tip:
de verslagen van de
gemeenteraad vindt u op
www.depinte.be/
verslagengemeenteraad.
aspx

Om deze reden werd bij de buurtbewoners verwezen naar de desbetreffende regelgeving (Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen / Provinciaal Reglement met betrekking tot de onbevaarbare
waterlopen waarop de wet van 15 maart 1950 niet toepasselijk is. (1955)). Deze bepaalt dat het
verboden is beplantingen of bouwwerken uit te voeren langsheen de waterlopen binnen een afstand
van drie meter, te rekenen van hun uiterste boord.
Dit is de minimale afstand die nodig is om onderhoudswerken uit te kunnen voeren. We rekenen dan
ook op de medewerking van iedereen.
Het gemeentebestuur zal op 19 november om 20 uur in het OCP een infovergadering organiseren
voor de betrokken buurtbewoners. Zij worden hier nog persoonlijk voor uitgenodigd.
Wie intussen vragen heeft kan zich richten tot de dienst Grondzaken
(e-mail: grondzaken@depinte.be).

Richtkader voor het oprichten van windturbines in De Pinte
De gemeenteraad van De Pinte
heeft op 28 april 2014 het gemeentelijk richtkader betreffende
stedenbouwkundige aanvragen
voor het oprichten van kleine en
middelgrote windturbines op haar
grondgebied goedgekeurd.
Aanleiding hiertoe was de vraag
voor de inplanting van middelgrote en kleine windturbines in de
deelgemeente Zevergem.
Kleinschalige windturbines zijn
deze met een ashoogte van
minder dan vijftien meter. Middelgrote windturbines hebben een
ashoogte van minstens vijftien
meter en maximaal 60 meter en een vermogen minder dan 300 kW.
De inplanting van windturbines is niet toegelaten nabij belangrijke broed-, pleister-, rust- en door- 3
trekgebieden van vogels en vleermuizen en ook niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, binnen
beschermde natuurgebieden, in geklasseerde dorpsgezichten, in de nabijheid van beschermde monumenten, speciale beschermingszones en in VEN-gebieden en Natura 2000- gebieden.
De inplanting van middelgrote windturbines is ook niet toegelaten in woongebieden. Ze kunnen enkel opgericht worden op bedrijventerreinen (industriezone, ambachtelijke zone), in agrarisch gebied
en op andere hoogdynamische locaties.
De minimum verwijderingsafstand ten opzichte van woningen of gebouwen op aanpalende percelen
is gelijk aan twee maal de tiphoogte van de turbine plus de eventuele gebouwhoogte bij turbines
bovenop een gebouw. (Van deze bepalingen kan worden afgeweken voor turbines gelegen in ambachtelijke zone, industriezone, in agrarisch gebied en op andere hoogdynamische locaties.)
De inplanting van windturbines dient zodanig te gebeuren dat de hinder voor de buurt tot een minimum beperkt blijft. De inplanting gebeurt op de eigen kavel. De minimum afstand ten opzichte van
een eigendomsgrens vreemd aan de initiatiefnemer is gelijk aan de tiphoogte van de turbine plus de
eventuele gebouwhoogte bij turbines bovenop een gebouw.
Ook op vlak van geluidsnormen en slagschaduw dient aan bepalingen voldaan te worden.
Meer info: dienst Stedenbouw, tel. 09 280 80 20
U kunt de volledige tekst (richtkader) ook vinden op www.depinte.be (via zoeken op ‘richtkader’).

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar
onderzoek
Openbaar onderzoek van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Gedurende
zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op
de website www.volvanwater.be en er op reageren via
een digitaal inspraakformulier.
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het
grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen
en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen
in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de
beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes
grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe en wanneer
het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van
informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden.
Meer informatie over het integraal waterbeleid staat op www.integraalwaterbeleid.be, waar u onder
andere de nieuwe publicatie Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd
waterbeleid vindt.

Extra parkeerplaatsen voor mindervaliden
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Er werden nieuwe parkeerplaatsen voor mindervaliden in De Pinte gerealiseerd naar aanleiding
van de inrichting van het sportpark Moerkensheide
(drie nieuwe parkeerplaatsen), de aanleg van de
parking in de Julien Anthierenslaan (drie nieuwe
parkeerplaatsen) en de verhuis van de bibliotheek
(verplaatsing van twee parkeerplaatsen).
Hierbij het volledige overzicht met parkeerplaatsen
voor mindervaliden in onze gemeente:
	Baron de Gieylaan (bibliotheek):
2 parkeerplaatsen
	Kasteellaan (postkantoor): 1 parkeerplaats
	Kasteellaan (OCMW): 2 parkeerplaatsen
	Kerkplein: 3 parkeerplaatsen
	Blijpoel (parking achter kerkhof): 1 parkeerplaats
	Zevergem (kerk): 1 parkeerplaats
	Pont-Zuid 8: 1 parkeerplaats
	Koning Albertlaan 1 (gemeentehuis): 2 parkeerplaatsen
	Pintestraat (Sociaal Huis): 1 parkeerplaats
	Polderbos (OCP): 2 parkeerplaatsen
	Florastraat (station): 1 parkeerplaats
	Stationsstraat (station): 2 parkeerplaatsen
	Vredestraat (kerkhof): 1 parkeerplaats
	Pintestraat (ingang kerk): 1 parkeerplaats
	Veldstraat (parking achter Veldblomme) : 1 parkeerplaats
Julien Anthierenslaan: 3 parkeerplaatsen
	Sportpark Moerkensheide: 3 parkeerplaatsen
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Definitieve dienstregeling nieuw vervoersplan NMBS beschikbaar
U kunt de definitieve dienstregeling van het nieuwe vervoersplan raadplegen op www.nmbs.be (zie Nieuw vervoersplan).
De nieuwe dienstregeling zal vanaf 14 december 2014 van
toepassing zijn.
Sinds de lancering van het huidige vervoersplan – zestien
jaar geleden – zijn de mobiliteitsbehoeften van de burgers
geëvolueerd. Om aan deze behoeften tegemoet te komen,
heeft NMBS de noden van haar cliënteel geanalyseerd, de
stakeholders ontmoet alsook die voorstellen die een meerwaarde bieden in haar nieuwe vervoersplan geïntegreerd.
Dit nieuwe plan beoogt een betere bediening, een meer homogene verdeling van het treinaanbod binnen het uur, een
beter gecadanseerde dienstregeling alsook een betere robuustheid in geval van een incident.
NMBS is er zich goed van bewust dat een wijziging van de
dienstregeling, zelfs maar met enkele minuten, een wijziging
kan inluiden van lang gevestigde dagelijkse gewoontes,
daarom heeft de NMBS een uitgebreide informatieronde, onder meer in de stations, voorzien. Voor
meer info kunt u terecht op www.nmbs.be, via de NMBS App en bij de NMBS-medewerkers.
Met vragen of klachten kunt u ook bij de gemeente terecht. De gemeente zal deze aan de NMBS
bezorgen.

Leven & Wonen
Voorbereiding mogelijke elektriciteitsschaarste in De Pinte
De afgelopen maanden werd er veel verteld over de black-out waarmee we deze
winter te kampen kunnen hebben. De situatie mag dan wel ernstig zijn, toch blijft
een black-out een worstcase scenario
waartegen we ons kunnen wapenen.
Dat we vandaag het risico lopen op een
black-out, betekent niet dat dit effectief zo
5
zal zijn deze winter.

Help mee
energieschaarste
voorkomen
| zie pag. 10

Om van een ernstig elektriciteitstekort te spreken, moeten er verschillende factoren in het spel zijn:
zeer barre weersomstandigheden.
geen invoer van elektriciteit uit het buitenland
onvoldoende strategische reserve
onvoldoende daling in het verbruik op kritieke momenten

Wanneer kan een afschakeling gebeuren?
	Plotse fenomenen: stormen, extreme weersomstandigheden, incidenten … op het net kunnen de
oorzaak zijn van frequentieschommelingen of spanningsdalingen die het evenwicht verstoren.
Wanneer de verhoging van de activatie van productiemiddelen of de import van elektriciteit onvoldoende is, dan vindt er een afschakeling plaats.
Een aangekondigd schaarsterisico voor een min of meer voorspelbare duur:
	een tekort kan optreden wanneer er veel productie- en/of importcapaciteit wegvalt, en hierdoor te weinig elektriciteit is om tegemoet te komen aan de vraag. In zo een geval zijn er eerst
maatregelen die de vraag naar elektriciteit bij de eindafnemers moeten beperken. Wanneer de
sensibiliserings- en verbodsmaatregelen ontoereikend zijn, dan vindt een aangekondigde afschakeling plaats.

Hoe gebeurt de afschakeling?
	In geval van plotse fenomenen gebeurt een afschakeling automatisch.
	In geval van aangekondigde schaarste voor een voorspelbare tijdsduur gebeurt de afschakeling
manueel. De minister voor Energie en de minister voor Economie kunnen Elia opdragen een
afschakeling uit te voeren, indien de andere maatregelen niet voldoende zijn. De beslissingen
over de maatregelen en afschakeling worden genomen op basis van een reeds uitgewerkte procedure, waarbij onder meer het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) betrokken is.
Indien afschakeling echt noodzakelijk is, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren tijdens de
piekuren, dit is grotendeels tussen 18.00 en 20.00 uur. De onderbrekingen zullen worden beperkt
tot enkele uren.

Afschakelplan

De gemeente De Pinte is opgenomen in het afschakelplan (zone 3). Wanneer zich een situatie van
schaarste voordoet en de andere maatregelen van het actieplan zijn uitgeput, dan kan Elia, de netbeheerder, de verbinding met het elektriciteitsnet in een bepaald gebied voor een bepaalde periode
onderbreken (eerst zone 6, dan 5, 4 en 3). Hierdoor zullen eindafnemers voor een beperkte duur
(tussen 17 en 20 uur) van de elektriciteitsbevoorrading afgeschakeld worden. Indien de schaarste
blijft duren, zal er afgewisseld worden met andere zones.
De afschakeling van het elektriciteitsnet zal nooit onaangekondigd gebeuren. Wanneer er gedetecteerd wordt dat er schaarste zal optreden start een sensibilisatiecampagne. Er zal de bevolking
gevraagd worden om minder energie te verbruiken. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de burgerzin en solidariteit van iedereen.
Mocht er sprake zijn van schaarste zal het gemeentebestuur via zoveel mogelijk kanalen de burgers
tijdig informeren en sensibiliseren. Bovendien zal het gemeentebestuur samen met de veiligheidscel
alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de inwoners te garanderen.

Meer info

www.winterklaar.be (site Elia)
www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm (voor de lijsten van straatnamen per gemeente)
Schrijf u ook in op de nieuwsbrief Algemeen via www.depinte.be > Bestuur > Communicatie. Wij
informeren u zo over de verdere evolutie van deze problematiek.

Uitnodiging 11-novemberherdenking 2014
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid van de 11-novemberviering om 9.20 uur
aan het dienstencentrum van Zevergem en/of 10.45 uur aan
de gedenksteen in de Koning Albertlaan 1.

Programma
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9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
Last post
	Gelegenheidstoespraak door de burgemeester
	Bloemenhulde
Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur
biedt er, met medewerking van het 11-comité, alle deelnemers een receptie aan. De scholen stellen
er het resultaat tentoon van de gevolgde workshop in het kader van de 11.11.11-campagne. Zie ook
het artikel op pagina 19 voor de 11.11.11-actie in De Pinte.
Het 11-comité in samenwerking met de GROS geeft een inleiding waarbij de thema’s oorlog en
vrede in een actueel daglicht geplaatst worden.

Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
vlaggen uit te hangen
de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers

www.depinte.be

Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
met vlag deel te nemen aan de plechtigheden
bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Wie wenst deel te nemen, kan zich uiterlijk op 7 november 2014 inschrijven via e-mail aan
catherine.vanassche@depinte.be. Gelieve uw naam en/of naam vereniging te vermelden en of u
aanwezig zult zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of Zevergem.
U kunt ook het onderstaande invulformulier voor de bloemenhulde bezorgen aan Gemeente De
Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

Inschrijving 11-novemberherdenking 2014
Ik wens aanwezig te zijn tijdens de bloemenhulde op 11 november 2014 in:
□ De Pinte
□ Zevergem
Naam (en/of naam vereniging): ...........................................................................................................

TMVW wordt FARYS
Waarom een nieuwe naam?
De laatste jaren is TMVW uitgegroeid tot een echt multiservicebedrijf.
Zo levert TMVW niet alleen drinkwater, maar saneert ook afvalwater,
bouwt en renoveert zwembaden en sportinfrastructuur, levert water op
maat van bedrijven, ondersteunt wegeniswerken en stelt haar aankoopexpertise ter beschikking van publieke partners. Uitdagingen genoeg.
De naam TMVW – Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening – legt telkens de link met water. Daarom is er
gekozen om alle activiteiten te bundelen onder de nieuwe bedrijfsnaam
FARYS, uitgesproken als ‘faries’.
Sinds 22 september 2014 komt TMVW hiermee naar buiten.

Gloednieuwe website: www.farys.be

Online informatie moet snel consulteerbaar en overzichtelijk zijn. Daarom heeft FARYS een nieuwe
gebruiksvriendelijke site ontwikkeld waar klanten een aantal zaken zelf kunnen regelen. In de toe- 7
komst bouwt FARYS deze dienstverlening nog verder uit.

Online facturen via Doccle
FARYS werkt sinds september samen met Doccle om facturen online aan te bieden. Doccle is een
gratis online platform waar documenten digitaal worden bewaard.
Meer informatie vind je op www.farys.be/digitale-factuur.

De naamsverandering verloopt in stappen
Sinds 22 september 2014:
	Facturen en brieven dragen het FARYS-logo
	De nieuwe FARYS-website staat online
	Alle medewerkers hebben een FARYS-badge
	De eerste dienstwagens met FARYS-logo rijden uit
	De eerste gebouwen, watertorens en pompinstallaties worden uitgerust met het FARYS-logo
Vanaf midden oktober tot eind 2014:
ook de sportaccommodaties en zwembaden krijgen de nieuwe FARYS-look
Vanaf 20 november 2014:
alle medewerkers met buitendienst dragen de nieuwe bedrijfsoutfit
FARYS tmvw cvba, Stropstraat 1, 9000 Gent, tel. 078 35 35 99, www.farys.be

Kringwinkelacties
Vanaf 26 november: Sinterklaas

De Goede Sint is weer in het land. En ook bij De
Kringwinkel zijn ze braaf geweest! Zo zorgen De Sint
en zijn pieten voor een leuk aanbod speelgoed in de
winkels in Deinze, Nazareth, Evergem, de Tarbotstraat, Dok-Zuid en de Brugsesteenweg.

Vanaf 8 december: Eindejaarsacties

Eindejaar staat voor de deur en dat betekent dat
er volop voorbereidingen worden getroffen. Ga op
koopjesjacht in één van de Gentse Kringwinkels in jouw buurt voor de leukste kerstversiering, feestartikelen en andere toffe eindejaarsideeën.

Vanaf 11 december: Stijlvol feesten

Zet het nieuwe jaar stijlvol in! Bij De Kringwinkels in de Vlaamsekaai en Zandpoortstraat vind je een
groot aanbod originele feestkledij. Om plaats te ruimen in je kleerkast kan je daarom al je oude spullen binnenbrengen, vzw Ateljee doet de rest.

De Kringwinkel: omdat ze méér willen doen
Maatschappelijke betrokkenheid wordt hoog in het vaandel gedragen in De Kringwinkel. Daarom
pakt vzw Ateljee elk jaar uit met talrijke acties en ludieke themadagen. Op die manier kunnen ze
mensen met verminderde kansen aan een job helpen.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.
Sluitingsdagen november en december: 1, 10 en 11 november, 24, 25 en 31 december.
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Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

/
9-17 uur
/
/
9-17 uur

13-18 uur (zomeruurregeling)
13-17 uur
13-18 uur (zomeruurregeling)

Zomeruurregeling tot en met 27 oktober.
Bij een bezoek aan het recyclagepark dient u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.

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*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro.
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde
kunststof.

www.depinte.be

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt hen contacteren op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare
goederen ook brengen naar de Kringwinkel:
Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur)
‘s Gravenstraat 134, Nazareth (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag
van 10 tot 17 uur)
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan
korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info op: www.uwkringwinkel.be

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 19 december van
9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16
uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 20 december van
10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Hakselen najaar 2014 vanaf 3 november tem 19 december
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
	
voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
-	48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
	
voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt

Voorbereiding van het te hakselen materiaal

Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
	door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen 9
te brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.
Datum ontvangst dienst Grondzaken:        /         / 2013
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………..........................................
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
………………………………………………………………………………(straat), ......……. (nummer)
………………………………………………………………………………….........................................
Wij wensen het hakselhout   WEL   /   NIET   te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)

Gaat in De Pinte het licht uit?
Het risico op een elektriciteitstekort.
Meer info over
elektriciteitsschaarste
| zie pag. 5

Zoals u op pagina 5 kon lezen worden er voorzieningen getroffen om energieschaarste op te
vangen. De situatie mag dan wel ernstig zijn, toch
blijft een black-out een worstcase scenario waartegen we ons kunnen wapenen.
Als de voorziene maatregelen niet volstaan, heeft
de overheid een afschakelingsplan voorzien. Het
selectieve afschakelingsplan schakelt de elektriciteit gedurende drie uur uit in één van de zes subzones van elk van de vijf zones. De Pinte valt in zone 3 van het afschakelingsplan.
Afschakelen is het tijdelijk stopzetten van de elektriciteitslevering bij een deel van de eindafnemers in
bepaalde gebieden van het land. Voor het afschakelen bestaan wettelijke voorschriften, die bepalen
welk type afnemers eerst afgeschakeld kunnen worden (landelijke gebieden) en welke klanten prioritair bevoorraad moeten worden (zoals hulpdiensten van hoogspanningsposten,  ziekenhuizen …).

Het belangrijkste in dit hele verhaal is om spaarzaam om te gaan met energie!

Samen kunnen we het elektriciteitsverbruik verminderen, in het bijzonder tijdens de piek ’s avonds
van 17 tot 20 uur. Gezinnen, ondernemingen, overheidsdiensten en andere instellingen kunnen hun
gedrag aanpassen om economische en milieuredenen, maar ook om de bevoorrading in geval van
schaarste te garanderen.
Een aantal eenvoudige tips om thuis het elektriciteitsverbruik te matigen:

Verlichting
	Doof de lichten wanneer u een ruimte of een gang verlaat.
Beperk het aantal lampen in de ruimte waarin u zich bevindt en stem de lichtsterkte af op de uit
te voeren taak (koken, lezen, andere activiteit …).
	Gebruik lampen die weinig verbruiken: een spaarlamp verbruikt minder elektriciteit dan een gloeilamp en biedt een lichtsterkte die minstens vier keer hoger is.
Gebruik geen ‘energievreters’ zoals halogeenlampen.
	Vermijd decoratieve verlichting.
Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenkomt.

Elektrische verwarming
	Wanneer u thuis bent: verwarm de leefruimten (keuken, living) tot maximaal 19°C - 20°C.
’s Avonds: sluit gordijnen en rolluiken.
‘s Nachts en wanneer u niet thuis bent: laat de temperatuur in de leefruimten en in de kamers zakken tot maximaal 15 - 16°C. Stel de temperatuur in op 12°C wanneer u langdurig afwezig zult zijn.

Elektrische apparaten
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	Gebruik uw wasmachine, droogkast en vaatwasser, indien mogelijk, na 21 uur of tijdens de daluren (over het algemeen tussen 22 en 6 uur ‘s morgens).
	Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30°C.
	Gebruik een laptop in plaats van een vaste computer.

Apparaten in waakstand
 chakel al uw apparaten (computers, televisie, decoder, dvd-speler, hifiketen) volledig uit, zet
S
hen niet in waakstand.
	Trek de lader van uw gsm of laptop uit het stopcontact wanneer het toestel opgeladen is.
Steek de apparaten zonder schakelaar in een contactdoos mét schakelaar en zet de schakelaar
uit wanneer de apparaten niet gebruikt worden.
Ook in de brochure Duurzaamheid & Milieu zal dieper ingegaan worden op de mogelijke energieschaarste en wat er kan aan gedaan worden.

Inrichtingsplan Scheldevelde : kom meedenken op 23 november 2014
In 2015 zal het gebied Scheldevelde een vernieuwde inrichting krijgen in het kader van het Parkbosproject. Zo wordt er langs de Hemelrijkstraat een speelbos aangelegd en komt er centraal een
grote wastine, een soort bos dat begraasd wordt. De grote contouren van deze herinrichting werden
eerder al vastgelegd in het landinrichtingsplan. Dit plan wordt nu geactualiseerd in functie van een
definitieve inrichting in 2015.

www.depinte.be

Wandeling, info en ideeën uitwisselen op zondag 23 november

We willen ook jouw mening horen. Kom mee wandelen op zondag 23 november in Scheldevelde. Wij
lichten de verschillende voorstellen toe en luisteren naar jullie mening of ideeën.
Praktisch: Je kunt doorlopend starten tussen 14 en 15.30 uur voor een kleine wandeling door Scheldevelde langs een aantal plaatsen waar een gids/medewerker meer vertelt over het gebied. Start
aan de achterkant van het park Scheldevelde (bij het woon-zorgcentrum Scheldevelde). De wandeling duurt 1 à 1,5 uur. Stevig schoeisel en warme kledij worden aangeraden. De wandeling is maar
gedeeltelijk toegankelijk met buggy of rolstoel.
Meer info: info@parkbos.be

Eerste portaal Parkbos geopend

Foto’s: Gauthier Vandenbossche
Landscape Photography

Op 28 september 2014 werd het eerste deel
van het Parkbos (portaal Grand Noble en
de Vallei van de Rosdambeek) feestelijk geopend. Heel wat mensen kwamen het gebied
een eerste keer verkennen. De rode Grand
Noble-route, rond het gelijknamige kasteel
en de wandelwegen in het portaal zijn volledig afgewerkt. De blauwe route in de Vallei
van de Rosdambeek zal normaal gezien tegen eind oktober 2014 afgewerkt zijn en de
routes in Scheldevelde volgen in 2015.
Wil je dit gebied zelf ontdekken? Dan kan
je terecht aan het onthaalplein langs de
Kortrijksesteenweg. Iets verder, naast de
Aldi/Brantano kan je parkeren op de nieuwe
parking. Fietsers kunnen terecht aan het onthaalplein of op de parking.
In het portaal is een bijenzone waar een imker tegen volgende zomer zijn bijenkasten
zal plaatsen. Er zijn fiets- en wandelwegen
en centraal in het portaal ligt een brede zandvallei. Ideaal voor spelende kinderen. Maar
ook goed voor de biodiversiteit: allerlei insecten zoals kevers en wilde bijen vinden er
een plekje. In het bos werden spelprikkels
voor de kinderen geplaatst (oorbellenboom,
boomstammen …). Er is ook een hondenlosloopzone, bankjes, picknickbanken en een ruiterpad. De komende maanden worden er nog
infoborden geplaatst en komen er langs de rode route ook nog enkele banken en picknickbanken.
Een wandelfolder kan je downloaden op www.parkbos.be of afhalen in het gemeentehuis van De
Pinte.
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Bamboe: woekerende bamboe voorkomen en bestrijden
Bamboe is een immer groene plant die vrij snel groeit en
stevige, bijna ondoordringbare plantkluiten vormt. Dat
is echter geen probleem als het een bamboesoort is die
netjes ter plaatse blijft in de tuin en geen wandelneigingen vertoont. Woekerende soorten hebben een zeer grote
groeikracht waarmee ze in enkele jaren tijd vele vierkante
meter tuin kunnen overgroeien. Het is niet voor niets dat ze
woekeraars ook wel eens ‘lopende’ soorten noemen.
De mate waarin bamboe zal woekeren of netjes op zijn
plaats blijft is sterk afhankelijk van de soort. Het is dus zeer
belangrijk te weten welke bamboe je aanschaft.
Bamboes kunnen woekeren door de ondergrondse worteluitlopers of rhizomen die soms vele meters van de
moederplant ineens uit jouw gazon of dat van de buren opduiken. De bamboescheuten groeien eveneens met groot
gemak door vijverfolie heen. Het is dan ook zeer belangrijk bij woekerende bamboesoorten om bij het aanplanten
ervan te voorkomen dat die rhizomen ver van de plant kunnen weg groeien. Dit kun je dan ook vermijden door bij het
aanplanten een rhizomenbegrenzer rond de planten aan
te brengen. Rhizoombegrenzers ook wel wortelbegrenzers
genoemd, zijn vervaardigd van ondoordringbare kunststof die nog taaier is dan betonplaten. Meestal
zijn deze gemaakt uit soepel en weersbestendig High Density Polyethyleen (HDPE). Deze barrière
wordt rondom de plant ingegraven zodat de worteluitlopers tegen een ondergrondse wand aangroeien. Deze verticale wand dient minstens 60 cm diep in de grond te steken om te voorkomen dat
uitlopers er onderdoor zouden groeien. De begrenzer dient ook minstens 5 cm boven de grond uit te
steken. De worteluitlopers die over de wand groeien, kun je dan makkelijk snoeien.
Heb je toch een woekerende bamboe aangeplant zonder voorzorgsmaatregelen en ben je deze nu
liever kwijt dan rijk? Uitgraven is hierbij de enige milieuvriendelijke oplossing. Je zult alle stukjes worteluitloper moeten verwijderen, zo niet zullen de resterende stukjes terug uit de grond verschijnen.

Cultuur & Vrije tijd
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Nieuwe bibliotheek
Sinds de opening van de
nieuwe bibliotheek in juni
mochten we 267 nieuwe leners verwelkomen (van juni
tot en met augustus). Normaal gezien tellen we een
350 nieuwe inschrijvingen
op een heel jaar. In diezelfde
periode telden we 21 255
uitleningen en verlengingen.
Gedurende de sluitingsperiode tijdens de zomer werden
450 materialen via de inleverbus binnengebracht.
Het nieuwe gebouw oefent dus een aantrekkingskracht uit!
In het najaar wordt de signalisatie nog geplaatst zodat alle collectieonderdelen op een overzichtelijke
manier zullen terug te vinden zijn.

www.depinte.be

Voorleesweek
Van 22 tot en met 30 november is het opnieuw Voorleesweek. De campagne krijgt dit jaar als titel ‘Voorlezen, van 0 tot 99’. Want voorlezen is
fijn voor jong en oud. Wie als kind werd voorgelezen, zal later zelf meer
voorlezen. Zo wordt een mooie traditie van generatie op generatie doorgegeven.
Tijdens de voorleesweek worden opnieuw bladwijzers uitgedeeld met tien
boekentips (vier versies) voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

Openingsuren en sluitingsdagen bibliotheek
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:

zaterdag 1 november (Allerheiligen)
maandag 10 november (compensatiedag)
dinsdag 11 november (Wapenstilstand)
zaterdag 15 november (Koningsdag)
woensdag 24 december (compensatiedag)
donderdag 25 december (Kerstmis)
woensdag 31 december (compensatiedag)
donderdag 1 januari (Nieuwjaar)

Adviesraad in de kijker: erfgoedraad De Pinte
Sinds 2011 heeft De Pinte
een erfgoedraad. De eerste
jaren werd die in de schoot
van de Cultuurraad opgericht. Alle thema’s waarbij
erfgoed om de hoek kwam
kijken, werden door deze
werkgroep van de Cultuurraad
behandeld.
Sinds
eind vorig jaar werd de
erfgoedraad als zelfstan- 13
dig orgaan opgericht. De
erfgoedraad heeft als algemeen doel de bevordering
van een integraal onroerend
erfgoedbeleid voor de gemeente. Onder onroerend
erfgoed vallen: het bouwkundig erfgoed, monumenten, landschappen, dorpsgezichten, archeologisch erfgoed en het maritiem erfgoed. De erfgoedraad verleent steun aan en werkt samen met de
cultuurbeleidscoördinator en de stedenbouwkundig ambtenaar.

EHBO. Eerste Hulp Bij
Oorlogserfgoed en -geschiedenis
Zondag 16 november 2014
Provinciaal Erfgoedcentrum Ename
Heb je erfgoed uit WOI of WOII? Oma’s oorlogsrecepten, schetsen of gedichtjes van een
soldaat, liefdesbrieven, foto’s, documenten,
uniformen, gebruiksvoorwerpen of andere getuigenissen uit oorlogstijd? Of heb je vragen over
het oorlogsverleden van je buurt of familie?

Kom met je oorlogserfgoed naar het erfgoedcentrum in Ename op zondag 16 november!
	Depotconsulenten adviseren je op maat over de beste manier om je erfgoed uit WOI en WOII te
bewaren.
	Professoren Bruno De Wever, Antoon Vrints, Gita Deneckere en andere historici van de Universiteit Gent geven presentaties over WOI en WOII en verschaffen persoonlijke uitleg over je erfgoed
en familiegeschiedenis. Ze zetten je op weg in je eigen onderzoek naar de oorlogsgeschiedenis van je familie of buurt.
	We maken een foto en een korte beschrijving en noteren je verhaal.
Je neemt alles terug mee naar huis, gewapend met een handige brochure en heel veel goede tips.
Het meest verrassend oorlogserfgoed kan bovendien in een nieuwe tentoonstelling komen eind
2015: #collectievissen in oorlogstijd.
Ook wie geen oorlogserfgoed meebrengt is van harte welkom!
Zondag 16 november 2014 van 10 tot 18 uur
Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)
Gratis toegang, ook in de tentoonstelling De erfenis van Karel de Grote 814-2014.
www.oost-vlaanderen.be\erfgoedcentrum
erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be
Twitter #erfgoedcentrum
Tel. 09 267 72 86
Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis is een initiatief van Provincie Oost-Vlaanderen in
samenwerking met Universiteit Gent.

Sport
Sportdagen kerstvakantie
Maandag 22 en dinsdag 23 december 2014
(volledige dagen)
Thema kleuters: Ruimtereis
Thema lagere school: ABC-kamp
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Inschrijven kan enkel online via http://depinte.ticketgang.eu:
	voor inwoners van De Pinte: op dinsdag 25 november
vanaf 20 uur
	
voor niet-inwoners van De Pinte: op woensdag 26
november vanaf 20 uur
Alle informatie omtrent de kampen en de inschrijvingsprocedure is te vinden in de Vrijetijdsfolder en op
www.depinte.be.

Info: Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer eva, OCP,
Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be

www.depinte.be

Sinterklaaswandeling
Voor de tiende maal kunnen personen met een
mentale beperking en hun begeleiders gratis
deelnemen aan de jaarlijkse Sinterklaaswandeling georganiseerd door de Burensportdienst
Leiestreek waar gemeente De Pinte deel van
uitmaakt.
Dit jaar vindt deze wandeling plaats op donderdag 4 december 2014. Je kunt kiezen tussen
een wandeling van 2 km, 3 km en/of 5 km! De
wandelroutes vertrekken om 13.30 uur vanuit
de Guldepoort, Dorpstraat 46 in Machelen (te
bereiken met eigen vervoer).
Na afloop van de wandeling worden de deelnemers en hun begeleiders getrakteerd op een kop
warme chocolademelk, een lekkere boterkoek en chocoladekoek. Bovendien komen Sinterklaas en
Zwarte Piet langs om alle sportievelingen een zakje lekkers te schenken.
Het wordt een dag om nooit te vergeten.
Inschrijven ten laatste op 30 november 2014 via
sportdienst@depinte.be of via 09 280 98 48. Een begeleider is verplicht.
Info: Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer eva, OCP,
Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be

Seniorenweek van 17 tot 21 november 2014
Leven(s)lang Sportelen
Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Ermee
beginnen is echter niet altijd gemakkelijk. Daarom organiseert de
sportdienst in de seniorenweek van 17 tot en met 21 november, in samenwerking met de seniorenraad, een Sporteldag.

Programma

Op deze dag kan je in de voormiddag je algemene conditie laten
testen door een Bloso-Sportelteam. Dat team geeft ook advies
over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kan verbeteren en/of onderhouden.
In de namiddag voorziet de sportdienst een aangepast en gevarieerd sportaanbod waarbij je vrijblijvend kunt kennismaken
met het aanbod voor leven(s)lang Sportelen in De Pinte. Op het
programma staan onder andere curling, curve bowl, lijndansen,
zitdans, onderhoudsgymnastiek, schermen en boogschieten,
badminton, omnisport. Het volledige programma vind je op
www.depinte.be/seniorensportdag2014.aspx.

Deelname is volledig gratis mits inschrijving voor de
activiteiten. Kijken mag, maar deelnemen is beter!
Waar?		
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, 9840 De Pinte
Van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Wanneer?
Opgelet! 	Om deel te nemen aan de conditietesten moet je stipt om 9 uur, 10 uur en 11 uur
aanwezig zijn. Later starten is niet mogelijk.
Inschrijven:
telefonisch (09 280 98 40) of aan de balie van het OCP
Info:
Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer eva, OCP, Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be
Kom ook gerust eens langs in het OCP om een kijkje te nemen in onze Sportelhoek. Daar vind je alle
info over leven(s)lang Sportelen in De Pinte.
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Ontdek Sport Na School (SNS)
Ben jij een sportieveling uit het secundair onderwijs, die graag van alles wat doet, of heb
je zin om eens een andere sport te ontdekken?
Dan is de SNS-pas op jouw lijf geschreven! Via je school kan je alle info krijgen en inschrijven.
We zetten alles al eens op een rijtje:

Wat?
Onbeperkt deelnemen aan allerlei toffe sporten: zie uurrooster op website www.sportnaschool.be
(je vindt activiteiten in de agenda vanaf oktober 2014)
Je kiest zelf wat, waar, wanneer en hoeveel je wil sporten zonder vooraf te moeten reserveren.

Waar?
	In sportaccommodaties in de buurt van je school of huis
	In de sportaccommodaties van de verschillende deelnemende scholen
Je kunt je SNS-pas ook gebruiken in de andere regio’s van Oost-Vlaanderen, namelijk Gent,
Oudenaarde-Ronse ...

Wanneer?
(Bijna) allemaal direct na schooltijd, zodat je niet veel tijd verliest.

Prijs?
 oor één periode van twaalf weken betaal je 30 euro of voor 24 weken betaal je slechts 45 euro!
V
Dit is 2 euro per week!
Via de ziekteverzekering kan je nog een deel van je inschrijvingsgeld
terug krijgen: zie www.sportnaschool.be

Periode?
	De eerste periode loopt van 6 oktober 2014 tot 30 januari 2015
	De tweede periode loopt van 2 februari 2015 tot 15 mei 2015.
Inschrijven doe je via je eigen school of www.sportnaschool.be.
Samen met je SNS-pas krijg je ook een sportwijzer. Die bevat meer uitleg
over de verschillende sporten en de adressen van de sportaccommodaties.
Hopelijk tot op een van de vele SNS-activiteiten.
Contact: Sylvie Vandewalle, SNS-coördinator Leiestreek,
e-mail: leiestreek@sportnaschool.be, 0472 92 27 24
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Jeugd
Speelstraat-weekend
Gala van de Vrijwilliger
Kies uw winnaar
| zie achtercover

Net als vorig jaar werd het speelstraat-weekend op zaterdag 6 september 2014 ingezet met een
openluchtfilm op de parking van het OCP. Nieuw dit jaar was de kinderfilmvoorstelling in de namiddag. 92 kinderen genoten van de avonturen van de neushoorn in de film ‘Otto is een neushoorn’.
’s Avond was het de beurt aan de volwassenen. Het talrijk opgekomen publiek kreeg ‘The Grand
Budapest Hotel’ te zien, een komische film van Wes Anderson.

www.depinte.be

Op zondag 7 september 2014 was het de twaalfde editie van de Speelstraat. De straat Polderbos
werd opnieuw omgetoverd tot één grote speelplaats. Een kleuterdorp voor de allerkleinsten met
fietsjes en een zandbak, een knutseldorp met schminkstand, maar ook een tienerdorp, sportdorp,
avonturen- en verkeersdorp. Rondjes rijden met een go-cart, een knotsgekke fotosessie of een rustig moment in de vertelkaravaan, er was voor elk wat wils.
De ouders konden vanop en zonnig terras genieten van optredens van TK Olympia, de Youthband,
Dance Reaction en dj Gibby.
Voor de tweede maal werd ook een volksspelenwedstrijd georganiseerd met als hoofdprijs een Jungle Speed gezelschapsspel. De prijs
ging naar Rhune Marchant.
De jeugdraad en jeugddienst van De Pinte willen langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken die opnieuw van deze speelstraat een
succes hebben gemaakt!
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Blije intrede van de Sint op 22 november 2014
De jeugdraad van De Pinte heeft een officiële afspraak gemaakt met
de Sint voor zijn intrede in De Pinte. Op zaterdag 22 november komt
de heilig man aan in De Pinte.
De intrede van de Sint wordt feestelijk gevierd met een Sinterklaasshow,
met als afsluiter de aankomst van de Sint op het gemeenteplein.
Praktisch
Om 15 uur: Sinterklaasshow door Blitz
Om 16 uur: aankomst en verwelkoming van de Sint en pieten in De Pinte
Meer informatie over de blije intrede van de Sint in De Pinte vindt u vanaf
begin november op www.depinte.be.

Senioren
Seniorenweek
De seniorenweek vindt dit jaar plaats van 17 tot 21 november 2014. Zoals in voorgaande jaren
hebben het OCMW, de gemeentelijke sportdienst en de Seniorenraad, in samenwerking met de
seniorenverenigingen de handen in elkaar geslagen om een fijn programma op te stellen.

Maandag 17 november 2013

De feestweek wordt ingezet met een feestkaarting van Okra De Pinte en Okra Zevergem, nu ook
in het OCP, om 13 uur.

Dinsdag 18 november 2013
Gratis sportdag voor alle senioren ingericht door de gemeentelijke sportdienst.
Meer info op pagina 15.

Woensdag 19 november 2013

Seniorenfeest met koffie of thee met gebak in de zaal Begonia, waar meesterverteller Frank Degruyter u laat genieten van zijn ‘Grimmige Verhalen’.
Zanger Roland en zijn orkestklavieren zal de feestnamiddag starten en afsluiten met aangename dansmuziek. Start om 14 uur. Toegang: € 5

Donderdag 20 november 2013
Op donderdag is het de beurt aan het OCMW om de senioren een smakelijk ontbijt voor te schotelen. U wordt verwacht om 8.30 uur in het Woonzorg-centrum Scheldevelde. Kostprijs:  € 6
Meer info op pagina 20.

Vrijdag 21 november 2013

Als afsluiter van het seniorenfeest geniet u van een show vanaf 14 uur in het OCP waar Johnny and
the Black Boys u onder meer dansmuziek brengen op hun eigen amusante wijze. Afwisselend zal
goochelaar Koen Bossuyt het onmogelijke mogelijk maken. Toegang: € 5
Dus allen zeker daarheen!
Kaarten zijn te krijgen bij de bestuursleden van de Seniorenraad en in het Sociaal Huis (vanaf 3
november), Pintestraat 69 (elke weekdag open van 9 tot 12 uur).
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Welzijn & Sociale zaken
NIEUW: sociaal tarief voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten

Dokter van
wacht nodig?
Bel 09 280 08 80 of kijk
op www.mediwacht.be.

Het is niet voor iedereen evident om de kostprijs te betalen voor deelname aan gemeentelijke
vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek). Het gemeentebestuur heeft daarom beslist de mogelijkheid voor deelname aan een sociaal tarief in te voeren. In
het najaar zullen de verschillende bestaande retributiereglementen worden aangepast en vanaf 1
januari 2015 zal het sociaal tarief ingaan.

Wie heeft hier recht op? Hoe kan je dit voordeel genieten?

Personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden kunnen een aanvraag doen in het Sociaal
Huis (Pintestraat 69, in de voormiddag of op afspraak) waar - na een sociaal onderzoek (inkomstenuitgavenonderzoek) - zal worden beslist of je recht hebt op het sociaal tarief.
Ook personen met een verhoogde tegemoetkoming en cliënten die al een dossier lopen hebben bij
het OCMW kunnen het sociaal tarief aanvragen.

Hoeveel bedraagt de korting in het kader van het sociaal tarief?
Het sociaal tarief houdt een korting in van 50 % op de normaal te betalen kostprijs. Wanneer de prijs
nog altijd te hoog is, kan een individuele tussenkomst vanuit het sociocultureel participatiefonds of
vanuit het fonds voor kinderarmoede aangevraagd worden bij het OCMW.

www.depinte.be

Hoe weten organisatoren wie recht heeft op een sociaal tarief?
Wie het sociaal tarief geniet, krijgt een attest van het OCMW voor de periode van maximum een jaar
(kalenderjaar, maar met de mogelijkheid de termijn te verkorten indien het OCMW zeker is dat de
precaire situatie van kortere duur is).
Voor de activiteiten waarvoor digitaal moet worden ingeschreven (sportkampen, speelpleinwerking)
wordt een log-in gemaakt voor het online reserveringsprogramma TicketGang voor het Sociaal Huis.
De maatschappelijk werker zal er het sociaal tarief voor je aanvinken.

Waar kunt u terecht voor meer info?
In het Sociaal Huis, Pintestraat 69 (elke weekdag van 9 tot 12 uur of op afspraak), e-mail:
info@sociaalhuisdepinte.be, tel. 09 280 93 03.

Subsidiereglement Internationale Solidariteit
Wat?
Organiseert je vereniging een evenement in
De Pinte waarbij het publiek bewustgemaakt
wordt van de ongelijke Noord-Zuidverhoudingen in de wereld?
Of steek je als Pintenaar de handen uit de
mouwen in een ontwikkelingsland? Plan je
een inleefreis?
De gemeente kan je hiervoor subsidies verlenen.
Zowel structurele als niet-structurele ontwikkelingssamenwerking, alsook occasionele
ontwikkelingsprojecten en sensibiliseringsacties komen in aanmerking.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Een aanvraag tot subsidie voor internationale solidariteit kan je schriftelijk doen via het aanvraagformulier en richt je aan het college van burgemeester en schepenen (Koning Albertlaan 1, 9840 De
Pinte).

Voorwaarden waaraan je moet voldoen

De voorwaarden zijn afhankelijk van het initiatief of project dat je wilt uitvoeren. De subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget. De subsidies worden eenmaal per jaar toegekend.
Het volledige reglement en de aanvraagformulieren kan je terugvinden op www.depinte.be.

Sorry is niet genoeg
Gala van de Vrijwilliger
Kies uw winnaar
| zie achtercover

1/3 van het voedsel wereldwijd wordt
verspild
En dat terwijl een op acht mensen honger
lijdt. Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse
grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar.

Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet dringend een beleid komen dat verspilling tegengaat.
Daarom sporen we politici aan om verspilling te beperken in elke schakel van de voedselketen:
vanop het veld in het Zuiden tot bij de consument in het Noorden.
Want enkel als we fundamenteel ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan.

Vecht mee tegen voedselverspilling!

De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze campagne met
volgende initiatieven:
1. 	Op vrijdag 7 november om 20 uur organiseert de 11-groep van De Pinte een film- en gespreksavond in De Veldblomme (Veldstraat 50, Zevergem). Documentaire: The Art of Becoming van
Hanne Phlypo en Cathérine Vuylsteke. Gevolgd door een getuigenis van Willem Dhaenens,
voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Kostprijs: 6 euro ten voordele van 11.11.11.
2. 	Volgende bakkers werken opnieuw mee met de broodzakkenactie: bakkerij Hanssens, bakkerij
Rutsaert en broodjeszaak Midi. Dank voor jullie steun!

19

3. D
 e zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem nemen deel aan de workshop ‘Om op te eten’ in het kader van de 11.11.11 campagne. Op 11 november, tijdens de 11
november-herdenking, stellen de scholen hun verwerking van de gevolgde workshop tentoon.
4. 	Tijdens de 11-novemberherdenking (zie pag. 6) in het gemeentehuis wordt door de 11-groep
in samenwerking met de GROS een passende inleiding gegeven waarbij de thema’s oorlog en
vrede in een actueel daglicht geplaatst worden. Dit jaar gaat onze aandacht naar de herdenking
van ‘100 jaar groote oorlog’.
 e 11.11.11-vrijwilligers zullen op verschillende locaties campagnemateriaal verkopen tijdens
5. D
het weekend van 8, 9 en 10 november, dit jaar in samenwerking met Home Thaleia.

Hoe kunt u de campagne steunen?

Een warme oproep om opnieuw uw solidariteit te tonen door te storten (u vindt het overschrijvingsformulier in uw brievenbus, automatisch fiscaal attest vanaf 40 euro), te kopen en/of deel te nemen
aan een van onze activiteiten.
Voor alle info kunt u terecht bij
11groepdepinte@skynet.be

Gezond ontbijt voor alle senioren van De Pinte
Op donderdag 20 november zal het OCMW ter gelegenheid van de week van de senioren een gezond
ontbijt aanbieden voor 65-plussers.
Wanneer? 8.30 tot 10.00 uur
Waar?
Cafetaria WZC Scheldevelde
Prijs?
6 euro per persoon
Kaarten?	Te krijgen in het Sociaal Huis, tel. 09 280 93 03
en WZC Scheldevelde, tel. 09 280 72 96
Schrijf tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt tot 75 personen.

Een greep uit de zomeractiviteiten in WZC Scheldevelde
Gala van de Vrijwilliger
Kies uw winnaar
| zieachtercover
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Van zodra het zonnetje er is, komen ook de bewoners
van Woonzorgcentrum Scheldevelde naar buiten. Ze genieten van een wandeling op het mooie domein, even
relaxen in de tuin in de ligstoel, bij een drankje en ijsje
gezellig samen praten rond de tuintafels. En daarnaast
gaan we bijna wekelijks op uitstap. Zo gingen we naar
de markt in Deinze, bezochten het schoenenmuseum
in Kruishoutem, deden een wandelsneukeltocht in De
Pinte, gingen met de bewoners van de leefgroepen en
hun familie naar de Brielmeersen en bezochten in september de nieuwe bibliotheek. We organiseerden ook
samen met de sportdienst een bowlingnamiddag voor
alle senioren in De Pinte en Zevergem. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilliger gezocht voor het seniorenrestaurant
Sinds september 2012 kunnen senioren op dinsdag en donderdag tussen 12.30 tot 13.30 uur
het middagmaal gebruiken in het seniorenrestaurant in de cafetaria van Woonzorgcentrum
Scheldevelde. Het OCMW is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdag en/of donderdag het
verantwoordelijke personeelslid kan ondersteunen tussen 12.00 en 14.00 uur.
De taak omvat meehelpen met het afruimen van de tafels van het middagmaal van de bewoners
van het WZC, dekken van de tafels voor het seniorenrestaurant, bedienen van de maaltijd, de tafels
terug op orde zetten na het seniorenrestaurant en helpen met de afwas.
De vrijwilliger kan de maaltijd gebruiken in het seniorenrestaurant.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Contacteer dan de verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Sandra De Moor, sandra.demoor@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 05.

www.depinte.be

Vrijwillige chauffeurs gezocht
Om minder mobiele senioren de kans te bieden om naar het seniorenrestaurant te komen proberen
wij vervoer te organiseren met vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale.
De Minder Mobielen Centrale biedt 65-plussers, mensen met een beperking of mensen in een
sociale noodsituatie de nodige transportmogelijkheden. Enkel mensen die niet meer voor eigen
vervoer kunnen instaan en een beperkt inkomen hebben, kunnen een beroep doen op de dienst. In
individuele sociale situaties kan een uitzondering gemaakt worden.
Voor het seniorenrestaurant zoeken we nog chauffeurs op dinsdag en donderdag die een senior
tegen 12.30 uur kan brengen en terug naar huis kan brengen tegen 13.30 uur.
De chauffeur kan de maaltijd gebruiken in het seniorenrestaurant.

Hebt u interesse en rijdt u graag met de wagen?

Contacteer Rika Stock, thuiszorgverantwoordelijke van het OCMW,
hendrika.stock@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 01.

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2014
Sinds 2009 is de algemene gemeentebelasting voor gezinnen afgeschaft. Als gevolg daarvan verviel
ook de sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Op dit ogenblik kunnen bepaalde
gezinnen toch nog het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen genieten.

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

De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen
(minimaal drie kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden.

De premie- en inkomensbedragen
	50 euro met 3 kinderen ten laste (inkomen tot 64 270 euro)
	60 euro met 4 kinderen ten laste (inkomen tot 67 837 euro)
	70 euro met 5 kinderen ten laste (inkomen tot 71 404 euro)
	80 euro met 6 kinderen ten laste (inkomen tot 74 971 euro)

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor het sociaal restorno, bent u op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
Voor het krijgen van het sociaal restorno vult u een aanvraagformulier in (zie www.depinte.be/
sociaalrestorno.aspx of Sociaal Huis). Dat formulier stuurt u op of geeft u af in het Sociaal Huis,
Pintestraat 69 in De Pinte. U steekt de volgende stukken bij het aanvraagformulier:
	een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012)
	het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft (= januari 2014).
U bezorgt uw aanvraag ten laatste op 30 november 2014 aan het Sociaal Huis.

Laat griep deze winter in
de kou staan
Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor
andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes
of een ziekte van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep.
Deze risicogroepen kunnen zich het best laten
vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het
vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt
het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis.
Dit jaar is er ook extra aandacht voor het personeel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie,
beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen
griep.
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Home Thaleia uit De Pinte geselecteerd door Music for Life

Vzw Home Thaleia is een kleinschalig woonproject voor mensen met een beperking in het Nachtegalenpark 1 in De Pinte (www.homethaleia.be).
Hun busje is twaalf jaar oud en dringend aan vervanging toe.
Eén busje voor zestien bewoners is zeker geen luxe, maar een ware noodzaak!  
Hoe kan jij hen steunen?

Stap 1

Jij of je vereniging wil(len) deelnemen aan Music for Life!

Stap 2

Kies vzw Home Thaleia (voor een nieuw busje!) en bedenk een actie om geld in te zamelen.

En dan

Log in op musicforlife.be en beschrijf je actie!
De wens van Home Thaleia:
veel succes met je actie die plaatsvindt tussen 1 en 24 december!
Je stort het verzamelde bedrag via musicforlife.be. De Koning Boudewijnstichting verzamelt het geld
en stort dit door naar vzw Home Thaleia.
Je mag tijdens Music For Life jouw favoriete plaat aanvragen!
Je kunt Home Thaleia ook volgen via www.facebook.com/homethaleia. Hier zal je info vinden over
deze actie.
Mogen we rekenen op een ‘warm’ De Pinte? Spreek er over met je vrienden!
De bewoners en begeleiders van Home Thaleia danken je alvast voor jouw hulp.

Veiligheid
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Op stap met uw hond/paard?
Houd ze aan de lijn
Het reglement gemeentelijke administratieve sancties
bepaalt dat het voor eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden is hun dieren onbewaakt vrij te
laten lopen in de openbare ruimte.
Voor velen is een loslopende hond - ook al loopt deze mooi
naast zijn baasje - een bedreiging. Het is immers niet de
eerste keer dat een “hond die niet bijt” toch iemand gebeten heeft. Houd uw hond daarom aan de lijn. U zult er vele
mensen een gerust hart (en in bepaalde gevallen een beet) mee besparen.

Opgeruimd staat netjes

Eigenaars of begeleiders van honden (en rijdieren) moeten er ook voor zorgen dat deze dieren de
openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk
te verwijderen.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden en de nodige voorzorgen en/of maatregelen te
nemen.
De geldboete voor sluikstorten (ook het bovenstaande hoort daarbij) bedraagt 50 euro (en kan oplopen tot 250 euro bij herhaling).
Het volledige reglement vindt u op www.depinte.be (via Zoeken op ‘gas’).

www.depinte.be

Brandweer werkt voortaan in zones
Net zoals de politie zal de brandweer
binnenkort in grotere zones werken.
Op 1 januari 2015 gaat ‘Brandweerzone Centrum’ officieel van start.
Deze hulpverleningszone komt er na
een hervorming van acht jaar. De vernieuwde structuur zal ervoor zorgen
dat je nog sneller en beter kan rekenen
op de brandweer.

Elke burger heeft recht op dezelfde hulp
De brandweerhervorming is er gekomen na de grote gasramp te Gellingen
in 2004. Daarbij kwamen 24 mensen
om het leven. Bij die gasramp werd
vooral duidelijk dat de werking van de hulpdiensten moest verbeterd worden om de veiligheid van de
burgers en de hulpverleners te verhogen.
In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zet.
Drie grote principes vormen de basis van deze kaderwet. Ten eerste dat de burger recht heeft op de
snelste adequate hulp, ten tweede dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen
eenzelfde prijs en ten derde dat schaalvergroting noodzakelijk is.

Grotere organisatie, grotere slagkracht

Brandweerzone Centrum groepeert de voormalige korpsen van Assenede, Deinze, Gavere, Gent,
Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate. Zij vormen vanaf 1 januari 2015 een netwerk van elf posten.
De hoofdkazerne zal in Gent liggen.
Zo’n kleine duizend brandweermannen en -vrouwen, waarvan de helft beroepsbrandweerlieden
en de helft vrijwilligers, beschermen samen achttien gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte,
Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke,
Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
Dankzij de schaalvergroting kunnen de snelste en meest adequate middelen gestuurd worden bij
een dringende interventie, zonder rekening te moeten houden met gemeentelijke grenzen. Dat betekent dat niet noodzakelijk het korps van de eigen gemeente langskomt, maar wel de ploeg die het
snelst ter plaatse kan zijn. Dit was vroeger anders.

Noodnummer blijft hetzelfde

Behalve de snellere hulpverlening, zal er in de praktijk voor de burger zelf niet zoveel  veranderen.
Het noodnummer blijft ongewijzigd. Voor dringende hulpverlening (je huis staat in brand of er is een
zwaar ongeval gebeurd met slachtoffers) bel je nog steeds naar het nummer 100 of 112.
Is het niet dringend? (je hebt wespen in de tuin) Bel dan naar 09 268 88 46. Met algemene vragen 23
kan je terecht op het nummer 09 268 88 99.

E-loket voor melding van wespennesten, storm- en waterschade

Voor minder dringende oproepen hoef je niet te bellen. Je kunt hiervoor ook terecht op het zonale
e-loket. Heb je last van een wespennest of heb je hulp nodig bij storm- en waterschade, meld het
op http://eloket.brandweerzonecentrum.be. De melding komt meteen terecht in de takenlijst van de
brandweer terwijl de telefoonlijnen 100 en 112 vrij blijven voor noodoproepen.

Meer informatie

Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent,
tel. 09 268 88 99
e-mail: info@brandweerzonecentrum.be,
www.brandweerzonecentrum.be

WijkWijzer: nieuwe interactieve preventiebrochure
De politiezones Schelde-Leie en Deinze-Zulte sloegen de handen in elkaar en
ontwikkelden een preventiebrochure. De WijkWijzer wordt afgegeven door de
wijkinspecteur bij elke nieuwe inschrijving van een inwoner in onze gemeente.
Maar, de WijkWijzer is meer dan een welkomstbrochure. Het is een 52 paginavullende verzameling van voorzorgsmaatregelen die inwoners kunnen nemen
qua inbraakbeveiliging, in het verkeer, diefstal …

Het is een bewaarboekje boordevol praktische tips en handige invulformulieren, op
maat van onze politiezones. Bijzonder aan
de WijkWijzer is dat deze interactief is.
De politie integreerde de gratis Layar-app
waardoor je alle nuttige info rechtstreeks
op je smartphone of tablet kunt bekijken.
En dat is een primeur voor de politie in
België! Het werkt heel eenvoudig: je scant
de pagina en automatisch krijg je links te
zien naar commissariaten, openingsuren,
achtergrondinfo of aanvraagformulieren
op de website van de politiezone.

Je kunt de WijkWijzer downloaden op www.scheldeleie.be.
Heb je liever een papieren versie? Kom langs in het gemeentehuis. Er liggen exemplaren in de
infozuilen (en bij de communicatieambtenaar).
Dringende hulp of iets verdachts? Aarzel nooit en bel 101!

Verenigingsleven
De Pinte Lacrosse daagt je uit!
Zoek je een nieuwe uitdagende sport dicht bij huis? Dan is Lacrosse zeker een optie!

Wat is Lacrosse precies?

Lacrosse is overgewaaid uit Amerika en is momenteel een van de snelst groeiende sporten in
Amerika en Europa. Oorspronkelijk is de sport ontstaan uit een ritueel van de Indianen, zij speelden
dit spel als een soort van simulatieoorlog om de ‘Creator’ te bedanken voor hun leven en voor de
sport die hij hun gegeven had. Toen werd het spel gespeeld met een paar honderd tot duizend man
op een veld van een paar vierkante kilometer. In 1637 heeft een Franse missionaris dit voor het eerst
gezien en een goede 200 jaar later heeft een Canadese tandarts het spel hervormt. Het spel werd
vanaf dan gespeeld op een veld de grootte van een voetbalveld en twee teams van elk twaalf man.
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Ondertussen is Lacrosse al heel wat geëvolueerd en zijn de regels verfijnd om het spel zo dynamisch
mogelijk te maken. De teams bestaan uit 23 spelers waarvan er tien op het veld staan en onbeperkt
mogen wisselen als ze zich uitgeput voelen. Dit aspect dat we ‘subben’ noemen zorgt ervoor dat je
telkens alles uit jezelf kunt halen om de bal rond te spelen en te scoren.
Lacrosse is een full-contact sport en daarom is er bescherming zoals een helm, handschoenen,
borst- en armbescherming van topkwaliteit geen overbodige luxe.
Het belangrijkste is nog niet vermeld, namelijk de stick of in het Frans ‘la crosse’. Dit bestaat uit een
stok (‘shaft’) met daarop een plastieken vorm met een netje in (‘head’ en ‘mesh’). Met de stick passen we een hard rubberen balletje naar elkaar en schieten we ermee naar het doel. Dit balletje haalt
snelheden van 120 km/h en het record staat momenteel op 180 km/h.

Lacrosse in De Pinte?

Jawel, in De Pinte is er vanaf september een Lacrosseclub! Voorlopig is dit enkel
bedoeld voor jongeren van veertien tot zeventien jaar. Ben je ouder? Ga dan eens naar de site
www.ghentlacrosse.be. Deze ploeg verwelkomt je graag! Ben je jonger? Geen zorgen, kom toch
eens langs en kijk of het je bevalt. De eerste drie trainingen zijn sowieso gratis. Ons doel is om de
sport te laten groeien en niet om het enkel voor een select clubje te houden.

Waar en Wanneer?

Er wordt getraind op het kunstgrasveld in het nieuwe sportpark Moerkensheide, op woensdag en
vrijdag van 17.30 tot 19 uur. Wens je te komen? Neem zeker je sportkleren en gewone loopschoenen
mee.
Voor verdere info of vragen kan je terecht op: info@depintelacrosse.be.

www.depinte.be

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 depressies.
Mindfulness start op woensdag 5 november, van 18.30 tot 21.30 uur (wekelijks tot 17 december).
Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt en vragen wij om vooraf in te schrijven via ‘Contact’ op www.DanceReaction.be. Je ontvangt daarna meer informatie.
Uw Mindfulness trainster is Mieke Van Hecke, trainster bij ITAM, Het Instituut voor Training van
Aandacht en Meditatie (ITAM). Ze is al diverse jaren actief. Samen met dr. Edel Maex en dr. David
Dewulf behoort ze tot de Mindfulnesspioniers in Vlaanderen. Om de kwaliteit van trainers te waarborgen ontwikkelden we 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).

Suverlike zingt gospelviering
Wie het weet, heeft het al aangestipt: op 1 november is er weer gospelmis in Zevergem. Het koor
Suverlike brengt een mengeling van sfeervolle trage en uitbundig feestelijke spirituals tijdens de
hoogmis van Allerheiligen.
Met gepaste liederen worden dierbare overledenen in herinnering gebracht, maar tegelijk juichen wij
om het besef van iets hogers, wat we maar ‘hemel’ noemen. Of zoals de gospel het zegt: “Heaven
is a wonderful place, filled with glory and grace.”.
Allen van harte welkom in de kerk van Zevergem op 1 november om 9.30 uur.

Teater 2000 speelt ‘Aan het eind van de aspergetijd’
Auteur: Frank Houtappels
Regie: Sabine De Cocker
Een verhaal over drie zussen. De één baat met succes een
kapsalon uit en haar dochter staat klaar om de zaak van haar
moeder over te nemen. Een tweede is een gelukkig getrouwde
doktersvrouw die zich bezighoudt met het betere vrijwilligerswerk. De jongste is een gevierde actrice in Amsterdam. What
a wonderful world! Op het eerste gezicht toch.
Er wordt gecoiffeerd, gepraat, gedronken en van ’t een komt
’t ander. De tongen komen los. Achter de maskers van fatsoen huizen geheimen die aan het licht komen en zo een
schaduw werpen over de ‘vlekkeloze’ wereld van de zussen. Terwijl de laatste asperges uit de grond worden gehaald
door de Poolse seizoenarbeiders, maakt oud zeer ruimte
voor nieuwe pijn.
En als dat gebeurt aan het eind van de aspergetijd kunnen
we van één ding zeker zijn: de aspergebedden zijn niet de
enige bedden die leeg zijn …
Sofie Furniere, Sofie Heirbrandt, Sabine Lebbeke en Dominique Cardon nodigen je uit in het kapsalon op 7, 8, 14 en 15 november 2014.
Reserveren kan via 0471 60 88 47 of www.teater2000.be. Tickets kosten 9 euro. De kaarten liggen
dan klaar aan de kassa.
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Kerstconcert Gaudete!
Op zaterdag 20 december vanaf 19.30 uur weerklinkt er kerstmuziek in de kerk van Zevergem. De
muzikale talenten van het kleine dorp slaan de handen in elkaar om iedereen blij en optimistisch te
stemmen met het goede kerstnieuws: Gaudete!
Het parochiekoor Suverlike en de Harmonie van Zevergem brengen samen sfeervolle kerstmuziek.
Toegangsprijs: 10 euro (inclusief glühwein of warme chocomelk achteraf), het concert is gratis voor
lagereschoolkinderen
Meer info bij: stevenwillaert@skynet.be (harmonie) en daniel.vanrysselberghe@pandora.be (Suverlike)

Fotoclub De Spiegel
2-jaarlijkse fototentoonstelling van de leden en 175 jaar Fotografie in België
Een unieke audiovisuele voorstelling (AV) door prof. Maurice Dorikens
Deze AV werpt een fascinerend licht op de kleine maar zeer actieve
groep mensen, Baekeland, Van Monckhoven, Beernaert en Gevaert,
die België naar de top van de producerende fotoproducten bracht.
Deze mensen zijn de rode draad in het verhaal van 175 jaar fotografie
in België.
Jammer genoeg werd het einde van ‘top-foto industrie’ ingeluid door
de fusie in 1964 van Gevaert Fotoproducten met Agfa.
Waar:
Wanneer:

Info: 		

raadzaal gemeentehuis De Pinte
vrijdag 14 november 2014 van 20 tot 22.30 uur, projectie om 20.30 uur
zaterdag 15 november 2014 van 20 tot 22.30 uur, projectie om 20.30 uur
zondag 16 november 2014 van 15 tot 18.30 uur, projectie om 16 uur
Freddy Buysse, 0470 64 45 88

West-Vlaamse Vriendenkring (WVV)
Vijftien jaar geleden hebben enkele enthousiaste ‘West-Fluten’ de West-Vlaamse
Vriendenkring opgericht. Sindsdien organiseren ze jaarlijks enkele activiteiten al of niet met
een knipoog naar Vlaamse folklore en tradities.
Ze is een trefpunt voor geboren West-Vlamingen en sympathisanten.
Het eerstvolgend treffen is een nieuwjaarshappening op zondag 25 januari 2015.
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WVV op uitstap in Nieuwpoort

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
Simonne Dierckens-Gruyaert, tel. 09 282 40 00
Rika Verbanck, rika.verbanck@telenet.be
Christiane Reynaert,
christianereynaert@skynet.be

Het oog in al zijn facetten - een opzienbarende geschiedenis
Najaarscursus 2014 Davidsfondsacademie in samenwerking met
Davidsfonds De Pinte
Docent: Frank Goes
Het mysterie van het zien
	Grote schilders met een oogafwijking
	Blindheid door de eeuwen heen
Wat hebben Paulus, Napoleon, Händel en Mondriaan met elkaar gemeen?
Allemaal werden ze op een bepaald moment in hun leven geconfronteerd met
een oogafwijking. Die afwijking, gaande van scheelzien tot blindheid, had een grote invloed op hun
leven en werk. Toch is dit een aspect dat we niet vaak tegenkomen in geschiedenisboeken.

www.depinte.be

Frank Goes bekijkt de geschiedenis vanuit een heel ander oogpunt. Na een inleiding in de wondere wetenschap van het zien,
doet hij uit de doeken hoe oogafwijkingen de loop van de geschiedenis beïnvloed hebben. Hij staat ook stil bij blindheid in
het verleden en in de toekomst. Wedden dat u de geschiedenis nooit eerder op deze manier bekeek?
Data: 		
Locatie:
Info:
			

dinsdag 25 november, 2, 9 en 16 december 2014 van 14 tot 16 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Davidsfonds Academie Leuven, tel. 016 31 06 70  
Katleen Boeraeve - Vandermeersch, Davidsfonds De Pinte, tel. 09 282 96 69

Giuseppe Verdi
De reus van de Italiaanse opera
Johan Uytterschaut is docent muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut te Leuven. Vorig jaar
bracht hij het levensverhaal van Wagner in onze afdeling. Dit jaar is Verdi aan de beurt.
De gelijkenissen in levensloop tussen Wagner en Verdi zijn bij momenten frappant. Beiden werden
geboren in 1813 in een wereld die volop in verandering was en kenden vrijwel gelijklopende periodes
van creativiteit en consolidatie. Maar in tegenstelling tot Wagner werd Verdi al vroeg een gevestigde
waarde in de operawereld die tussen de producties door rustig kon rentenieren op het Italiaanse
platteland.
Wagner was de grote vernieuwer, maar Verdi’s werk behoort tot de populairste klassieke muziek.
Melodieën als de triomfmars uit Aida, het slavenkoor uit Nabucco of de grote aria’s uit Rigoletto of La
Traviata, zijn geniaal in hun eenvoud en eenvoudig geniaal.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Organisatie:

donderdag 13 november 2014 om 20 uur
Spiegelzaal, OCP, Polderbos 20, De Pinte
€ 7 / € 5 (DF-lidkaart)
Davidsfonds De Pinte, Bart Laureys: 09 282 68 43                           

Burn-out, dé kwaal van deze eeuw
Ongeveer 15 % van de bevolking komt
ooit met burn-put of bore-out in aanmerking blijkt uit 150 000 bevragingen. Dat
is samen een stad zo groot als Brussel.
Het kan iedereen overkomen: geen energie meer om normaal op stap te gaan, om
normaal te voelen, te denken, laat staan
je werk op een normale manier te doen.
Stressdokter Luc Swinnen biedt u een programma aan om deze kwaal te voorkomen. Hoe en  wat
denken we en wat kunnen we doen om burn-out te voorkomen? En wat als de eerste tekens optre- 27
den? Wat is een burn-out en wat is het verschil met een depressie? Met een duidelijk stappenplan
laat hij u aan de slag gaan en leert hij u de eerste signalen herkennen. Want hoe vroeger u eraan
werkt, hoe vlugger het leed geleden zal zijn.
De voordracht volgt in grote lijnen de boeken Burn-out en Te Vriendelijk, beiden uitgegeven bij het
Davidsfonds.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Organisatie:

dinsdag 9 december 2014 om 20 uur
Spiegelzaal, OCP, Polderbos 20, De Pinte  
€ 7 / € 5 (DF-lidkaart)
Davidsfonds De Pinte, Bart Laureys: 09 282 68 43                                                         

Nieuwe generatie vrouwen aan bestuur Vrouwenpraatcafé
Sinds 1995 organiseert Curieus De Pinte maandelijks een ‘Vrouwenpraatcafé’. Na twintig jaar en
170 edities zetten de bezielsters er een punt achter. Deze mooie traditie wordt enthousiast  verder
gezet door een nieuwe generatie. Zoals vroeger zullen allerlei maatschappelijke en culturele thema’s
aan bod komen en worden ‘moeilijke’ onderwerpen niet geschuwd.
Op dinsdag 21 oktober 2014 ging een kersverse editie van start in de gloednieuwe cafetaria van
sportpark Moerkensheide. Sofie Vanrafelghem, internationaal biersommelier (Zythologe), had het
over Vrouwen en Bier (de bierwereld was ooit een specifiek vrouwendomein!) en ze liet ons proeven
en smaken …

Vrouwenpraatcafé ‘De bezige bij’

Een tweede praatcafé met als thema ‘De bezige
bij’ staat gepland op dinsdag 25 november 2014
om 20 uur in de cafetaria van het sportpark Moerkensheide.
Regelmatig komt het in het nieuws. Het gaat
slecht met de bij. Dit is een wereldwijd probleem.
Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we onze
tuinen bij-vriendelijk maken? Stadsimker Liesbeth
Hiele komt het ons allemaal vertellen.
Nog vragen, meer weten?
Volg Curieus De Pinte op Facebook en via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com.
Alle vrouwen zijn van harte welkom!

Oud-leerlingenreünie Gemeentelijke ‘Blije’ Basisschool
Op zondag 16 november 2014 vindt er een eerste oud-leerlingenreünie plaats van de Gemeentelijke ‘Blije’ Basisschool. We nodigen dit jaar die mensen uit die vijf, tien, vijftien, twintig of 25 jaar
geleden in het zesde leerjaar op onze school zaten. Zij ontvingen al een aankondiging op hun oorspronkelijk adres. Maar sommigen zijn verhuisd in de loop van de jaren. We zijn dus nog op zoek
naar heel wat oud-leerlingen! Jullie kunnen helpen …
Like de speciale Facebookpagina ‘Oud-leerling GBS De Pinte’ zodat de gemeentelijke basisschool zoveel mogelijk mensen kan bereiken.
De gevierden van afstudeerjaar 2010, 2005, 2000, 1995 en 1990 en hun partners / kinderen zullen
op 16 november vanaf 10.30 uur verblijd worden met een aperitief, rondleiding, brunch én een
gezellige babbel. Wie dat wenst kan in de namiddag ook aansluiten bij de herfstwandeling, een
organisatie van de oudervereniging (meer info hierna).
Het reünieteam kijkt uit naar jullie komst!
www.gemeenteschooldepinte.be
oudleerlingen@gemeenteschooldepinte.be

Herfstwandeling Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool
Zondag 16 november 2014
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Nog 45 dagen tot het einde van het jaar. Tijd om nog eens een actieve noot aan te slaan! We verkennen
november: ruik, voel, hoor, zie en smaak dit jaargetijde. Wij koppelen dit graag aan zoek, onderzoek,
verken en stap. Daarom nodigen wij u uit op de traditionele herfstwandeling voor jong en oud.
Je kunt individueel of samen met andere gezinnen, grootouders, ooms en tantes of vrienden het
parcours volgen. Vanzelfsprekend zijn de allerkleinsten ook uitgenodigd; we zorgen dat het traject
buggy-vriendelijk is. En natuurlijk verwelkomen we de oud-leerlingen!
Na afloop kan je nakaarten bij een natje en droogje in de refter van de Blije School over editie 2014
en … alle voorgaande.
De Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool verwacht u allen op zondag 16 november
2014 vanaf 14.00 uur.
Voor info en inschrijvingen zie: www.ovgbsdepinte.be

Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel De Pinte
De jaarlijkse geschenkenbeurs van OxfamWereldwinkel heeft plaats op zaterdag 6 en zondag 7 december van 10 tot 18 uur in het OCP,
Polderbos 20.
U vindt er een ruime keuze aan (h)eerlijke voeding,
handgemaakte producten, geschenkartikelen, juwelen, geschenkenmanden … met gelegenheid voor
een gezellige babbel bij een koffie of een glas wijn.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur. U kunt de activiteiten ook volgen op
www.facebook.com/wereldwinkeldepinte.

www.depinte.be

Kerstconcert 20 december 2014
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band
Dit najaar brengt het Harmonieorkest De Pinte & Youth Band VZW niet haar traditionele herfstconcert voor u, maar wel een kerstconcert!
In samenwerking met Kinderkoor Helder uit Gent en Vrouwenkoor Zimra uit Izegem brengt het
Harmonieorkest u en uw familie helemaal in de kerstsfeer!
Mis dit unieke concert niet en koop je tickets via www.harmonieorkest.be, 0477 22 00 07 (op weekdagen van 18.30 tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur) of bij de (bestuurs)leden.
Wanneer?
Waar?
Meer info:

Zaterdag 20 december 2014 om 20 uur
Christus Koningkerk Gent (Rerum-Novarumplein 25 B, Gent)
www.harmonieorkest.be

Doe uw aankopen in De Pinte en win …
Middenstanders uit De Pinte schenken in december 2014 meer dan 300 000 euro en drie
citytrips aan hun klanten

Businessclub De Pinte heeft met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen een
unieke eindejaarsactie opgezet.
Wie tussen 1 en 21 december 2014 voor minimaal 15 euro koopt bij een handelaar of horecazaak in
De Pinte krijgt een ‘Pintelierbon’. Deze bon kan ingeruild worden bij een aankoop in een andere middenstands- of horecazaak in De Pinte. Doorgaans heeft de ‘Pintelierbon’ een winkelwaarde van 10 euro.
Bij de 30 000 Pintelierbons die op deze manier verspreid zullen worden, zullen ook drie citytrips naar
London of Parijs verstopt zitten.
Met deze actie willen Businessclub De Pinte en Provincie Oost-Vlaanderen de lokale middenstand
in De Pinte promoten en ondersteunen en de inwoners van De Pinte aanzetten om hun kerst- en
eindejaarsaankopen in de eigen gemeente te doen.
De lijst van deelnemers vindt u op www.pintelieren.be.

Kinderrechten uit de kinderschoenen
Een pleidooi voor een andere kijk op kinderrechten …
en dus op kinderen.
Op dinsdag 25 november om 20 uur in het OCP, Polderbos 20
Door kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 29
Kinderen en hun opvoeding, het is een thema waarover zowat iedereen zijn ideeën heeft.
Vandaag stellen we vast dat nogal wat mensen zich
zorgen maken. Sommigen opperen dat er geen kinderen meer zijn, anderen zijn het er alvast over eens
dat er geen ‘normale’ kinderen meer bestaan. En ook de opvoeders hebben het zwaar te verduren.
Het doet de vraag rijzen of er nog wel opvoeders bestaan. In heel deze paniek over kinderen en hun
opvoeding worden kinderrechten vaak met de vinger gewezen.
Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het type kind waarover we ons vandaag zorgen maken.
Maar is dit ook zo? Of welke misverstanden leven over kinderen en hun rechten.
Ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kortom al wie betrokken of bekommerd is over
de opvoeding van onze kinderen in deze moderne samenleving mag deze ontmoeting met Bruno
Vanobbergen niet missen!
Toegangskaart: € 3, te krijgen bij:
Gezinsbond De Pinte
Gezinsbond Zevergem
Vrije basisschool Zevergem
Vrije basisschool De Pinte
Gemeenschapsschool De Pinte
Gemeentelijke basisschool De Pinte

Frans Naessens
Marijke Nevejans
Sandra Verbeken
Sven Van Oost
Sabine Lagache
Iris Rossie

frans.naessens@skynet.be
marijke.nevejans@gmail.com
sandra.verbeken@ugent.be
sven@van-oost.com
slagache@gld.be
hertveldt-rossie@telenet.be

Kerstmarkt op 13 en 14 december op het Europaplein
Pintse producten onder de kerstboom dankzij
de Kerst- en Cultuurmarkt
Businessclub De Pinte heeft met de logistieke ondersteuning van de gemeente een unieke Kerst- en Cultuurmarkt opgezet. In het weekend van 13 en
14 december 2014 trekken de Businessclub De Pinte en de Gemeente De Pinte samen een grote
kerstmarkttent op over het hele Europaplein. U bent er van harte welkom van 18 tot 23 uur op zaterdag en van 11 tot 23 uur op zondag.

50 lokale kerstkraampjes

In de tent zal er ruimte zijn voor 50 lokale kerstkraampjes die worden verhuurd aan lokale handelaars,
horecazaken en cultuurverenigingen. Het wordt een waar ‘promotiedorp met alle mogelijkheden van
De Pinte’. Wie nog wil inschrijven, kan dit doen via freddy.vanhoe@skynet.be.
Met deze Kerst- en Cultuurmarkt willen de vzw Businessclub De Pinte en de gemeente de lokale
middenstand en cultuur in De Pinte promoten en ondersteunen. Zij willen de inwoners van De Pinte
aanzetten om dit jaar een lokaal product of een product van een lokale handelaar onder de kerstboom leggen.
Een geschenkbon of product van een lokale handelaar of horecazaak of zelfs een lidmaatschap bij
een Pintse sportclub of culturele vereniging voor 2015 zou niet misstaan onder de kerstbomen in de
Pinte.

Kunst, muziek en mode staan centraal tijdens de Pintse Kerst- en Cultuurmarkt

Op zaterdagavond 13 december 2014 staat tussen 20 en 22 uur een podium beschikbaar voor de
lokale artiesten die ‘unplugged’ willen optreden, of zelfs een demonstratie van een lokale dans of
jeugdvereniging is mogelijk.
Op zondagvoormiddag is er een kerstaperitiefconcert door lokale musici en laten de lokale handelaars en cultuurverenigingen jou genieten van een Pints aperitief.
In de namiddag wordt de kerstmarkt een ware cultuurtempel en ’s avonds kan je genieten van
een modeshow. De lokale kledinghandelaars, kapsalons, juweliers, optiekers en handelaars die je
ondersteunen in het optimaal beleven van beauty en wellness zullen hun aanbod etaleren. De modeshow wordt gelopen door finalistes van Miss België 2015!

Geïnteresseerd om deel te nemen als handelaar of vereniging?

Handelaars of verenigingen uit De Pinte of Zevergem kunnen contact opnemen met de voorzitter
van Businessclub De Pinte, Freddy Van hoe, via freddy.vanhoe@skynet.be.
De lijst van deelnemers zal terug te vinden zijn op www.pintelieren.be.

Dropping Gezinsbond De Pinte
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De dropping op zaterdag 15 november 2014 is een boeiende sportieve activiteit, voor jong en oud,
voor het hele gezin, vol verrassingen en spanning.

Praktisch

Verzamelen om 19.30 uur op het Europaplein voor het vertrek met een speciaal aangepast vervoermiddel naar een onbekende bestemming.
De dropping gebeurt in groepen van zes tot vijftien personen.
U kunt individueel inschrijven of in groep met vrienden, geburen of kennissen.
De afstand bedraagt 7 of 9 km (in vogelvlucht) volgens uw keuze.
Prijs: € 12 (leden), € 15
Inclusief busreis, maaltijd, verzekering en vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen
Inschrijven en betalen vóór 8 november 2014 via BE21 7370 1254 7803 met vermelding ‘dropping’
en aantal personen (leden en niet-leden).
Een goede raad: degelijk schoeisel, regenkledij en zaklamp zijn gewenst.
Denk aan uw veiligheid en draag iets reflecterend!
Voor info en inschrijving:
Frans Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be
Roland van Eeckhout, K. Boudewijnlaan 28, tel. 09 282 87 08, roland.van.eeckhout@telenet.be
Jan Milh, S. De Rijckelaan 21, tel. 09 282 85 78, jan.milh@telenet.be

www.depinte.be

Kinderen, kunst en erfgoed bij Art-i-Choque
Na een geslaagde tentoonstelling in A Propos tijdens de
braderie is het kinderkunstatelier
Art-i-Choque aan het werken rond
het thema erfgoed.
Om erfgoed te leren kennen
kwam Jolien van POLS (Platform
Omgeving Leie en Schelde) met
een koffer vol erfgoed het kinderkunstatelier in De Veldblomme
opzoeken. Dit is te zien op de
facebookpagina van POLS. Na
dit kennismakingslesje werken
de kinderen enkele thema’s uit,
waaronder de folklore. Zo meten
ze onze reuzen Jan en Trees een
nieuw kostuum aan.
De kinderen maken er iets onvergetelijks van, waar ze nog jaren van zullen kunnen nagenieten ...
Meer wordt er niet verklapt.
Art-i-Choque doet ook iets met de kapelletjes in De Pinte - Zevergem en met de verhalen en anekdotes van ons dorp ... Zo willen we zij dat alles verder leeft voor de komende generaties.
Elke woensdag, vrijdag en zaterdag leven ze zich uit en zien ze dat erfgoed wel degelijk leeft! Het
eindproduct wordt op 10 januari gepresenteerd.
Meer info: annart@hotmail.be of via www.facebook.com/Artchoque

Benefietconcert Anna Pardo Canedo
Anna Pardo Canedo is een sopraan en behaalde
de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd
2014 voor zang.
Anna zal op zaterdag 29 november 2014 een repertorium brengen van diverse componisten met
aan de vleugelpiano Andrew Wise, een gerenommeerd pianist.
Wij nodigen u hierbij uit op dit niet te missen evenement. U wordt verwacht om 20 uur in de kerk van
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De Pinte.
Kaarten aan 12 euro kunnen besteld worden via
marijke.depaepe@gmail.com.
Betaling op rekeningnummer BE28 8939 8438
0620 met vermelding van uw naam en het aantal
kaarten. De kaarten zullen klaarliggen op naam
aan de kassa.
Een vrije bijdrage is steeds welkom indien u niet
aanwezig kunt zijn.

Benefietconcert
De opbrengst van het concert gaat naar Cresendo.
De familie Pardo heeft in Bolivia een muziekschool ‘Crescendo’ opgestart voor kansarme kinderen. Op het platteland van Cochabamba, waar de kinderen geen toegang hebben tot een muzikale
opleiding, is een klein schooltje uit de grond gestampt waar klassieke en folkloristische muziek onderwezen wordt.

Nieuw: Vriendenkring Motorrijders De Pinte
Nu het motorseizoen er alweer bijna opzit ontstonden plannen om
voor het volgende seizoen een Vriendenkring Motorrijders De Pinte
op te starten en in groep te genieten van gezamenlijke interesses.
Het is de bedoeling om samen te bepalen wat er op het seizoensprogramma komt. Kortom, voor elk wat wils en de deelname aan
de activiteiten gebeurt op vrijwillige basis. Van zodra er voldoende
geïnteresseerden zijn kunnen tijdens de wintermaanden de koppen samen gestoken worden om deze idee gestalte te geven.
Wie:		
Alle geïnteresseerde motorrijders en fans van het motorrijden
Prijs:		
Gratis, er wordt geen lidgeld of dergelijke vooropgesteld
Motoren:	Geen uitsluiting van merken of types, er wordt echter verondersteld om een gematigd tempo aan te kunnen op alle mogelijke wegen
Mogelijkheden: Korte ritten, daguitstappen, weekends, motorreizen volgens eigen voorstellen
Inlichtingen:
Evenals inschrijvingen kunnen gebeuren bij Christian Van Wanzele, Oude
Gentweg 11, De Pinte, 0497 20 16 13, christian.vanwanzele@gmail.com

Agenda november - december 2014

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
www.UiTinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer ze
in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door via communicatie@depinte.be.
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Gospelviering | zie pag. 25
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03

Groepstentoonstelling
za.
10-12 uur en 14-18 uur - raadzaal
1/11,
zo. 2/11 Kunstkring Centaura: 09 282 68 67
germain.schiettecatte@telenet.be
za.
32 1/11

vr. 7/11

vr. 7/11,
za. 8/11,
vr. 14/11,
za. 15/11

di.
11/11

wo.
12/11

JV De Pinte - FC Merelbeke
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide €5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
JV De Pinte - Mariakerke
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Toneel ‘Aan het eind van de
aspergetijd’ | zie pag. 25
om 20 uur - OCP - € 9
Teater 2000: 0471 60 88 47
www.teater2000.be

11-novemberherdenking met
o.a. optreden Harmonieorkest
DP (om 9.20 uur) | zie pag. 6
vanaf 9.20 uur - dienstencentrum
Zevergem, K. Albertlaan 1 (vanaf
10.45 uur)
Gemeente De Pinte: 09 280 80 93

vr. 14/11,
za.
15/11,
zo. 16/11

vr. 14/11,
vr. 28/11,
Voordracht: Kwaadheid als bron vr. 12/12,
van energie
vr. 26/12
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
za.
KVLV Zevergem  
15/11
Kristien Morel: 09 245 03 09
Geef darmkanker geen kans
om 20 uur - OCP - € 5 / gratis
(CM-leden)
CM Midden-Vlaanderen:
09 267 57 35

do.
13/11

Halvedag-uitstap met
bedrijfsbezoek design zitmeubel
‘Jori’ in Wervik
13 uur - Kerkplein De Pinte
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Giuseppe Verdi | zie pag. 27
om 20 uur - OCP - € 7 / € 5
(leden)
Davidsfonds DP
Bart Laureys: 09 282 68 43

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

| zie pag.26
Fotoclub De Spiegel
Freddy Buysse: 0470 64 45 88
Wandelen
om 14 uur - OCP
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Dropping | zie pag. 30
om 19.30 uur - Europaplein € 12 / € 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
JV De Pinte - St.-Kruis-Winkel
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide €5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Koor- en orgelrecital ter
herdenking van WO I door
Vocaal Ensemble Seicento en
Frank Heye (orgel)
om 20 uur - OLV ter Sneeuwkerk /
Destelbergen - € 10 (VVK) /
€ 15 (ADK)
Vocaal Ensemble Seicento
Jan Milh: 09 282 85 78

zo.
16/11

Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed

| zie pag. 13

ma.
24/11

Info-avond ‘Sportvoeding in
functie van de prestatie’
om 20 uur - cafetaria
Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

di.
25/11

Start reeks ‘Het oog in al zijn
facetten’ | zie pag. 27
om 14 uur - OCP
Davidsfonds
Katleen Boeraeve Vandermeersch: 09 282 96 69

van 10 tot 18 uur - Oudenaarde gratis
Provinciaal Erfgoedcentrum:
09 267 72 86
Herfstwandeling | zie pag. 28
Oudervereniging GBS
vanaf 14 uur - GBS
www.ovgbsdepinte.be
ma.
17/11

do.
20/11

Seniorenweek: Feestkaarting

| zie pag. 18
om 13 uur - OCP - gratis
Okra DP-Z
Erick Baerts: 09 282 54 87

Als mama of papa er niet
meer is
om 20 uur - Domein Begonia,
Pintestraat 29 - € 5
gezinsbond-ovl.be
0486 56 95 89

Geloofsgesprekken: ‘Vloeibare
waarden’, lezing door filosoof
Herman De Dijn over politiek,
zorg en onderwijs in de
laatmoderne tijd
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be

vr.
21/11,
do.
25/12

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

vr.
21/11

Seniorenweek: Shownamiddag |

zie pag. 18

Breilessenreeks o.l.v. mevr. Van
Wonterghem
Gildenhuis De Pinte - inschrijven
nodig
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

Degustatie biowijnen uit
wereldwinkel Merelbeke
19.30 uur - CC Groenendal /
Merelbeke
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

di.
18/11

Seniorenweek: Sportdag

JV De Pinte - KFCO Gent
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

vanaf 9 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
55+: De 6de staatshervorming
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za.
22/11

do.
20/11

| zie pag. 18

Seniorenweek: Gezond ontbijt

| zie pag. 20
om 8.30 uur - WZC - € 5
OCMW De Pinte
Sociaal Huis: 09 280 93 03

vr.
28/11

Blije intrede van de Sint

zo.
23/11

Voordracht ‘voeding en kanker’
door PROF. Eric De Marteleire
19.30 uur - LDC ’t Wilgenhof,
Poelstraat / Merelbeke - € 5
(leden) / € 8
33
Velt Scheldevallei i.s.m. OCMW
Merelbeke
Annemie De Kocker: 09 384 66 97

| zie pag. 17

Persvoorstelling jaarboek
van 15 tot 17.30 uur - OCP - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

Seniorenweek: Seniorenfeest
om 14 uur - Begonia - € 5
Seniorenraad
Roger Huybrechts: 09 328 81 21

Vrouwenpraatcafé: ‘De bezige
bij’ door stadsimker Liesbeth
Hiele | zie pag. 28
om 20 uur - cafetaria sportpark
Moerkensheide
Curieus
vrouwenpraatcafedepinte
@gmail.com

Toneel De Perfecte Vrouw
om 20.15 uur - OCP - € 15
www.nieuwantwerpstoneel.be
0486 91 17 51

om 15 uur gemeenteplein - gratis
Jeugdraad en Jeugddienst DP
OCP: 09 280 98 40

LED verlichting
om 20 uur - Bondslokaal gratis / € 2
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
wo.
19/11

Ontmoeting met
Bruno Vanobbergen,
kinderrechtencommissaris:
‘Kinderrechten uit de
kinderschoenen’ | zie pag. 29
om 20 uur - OCP - € 3
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

om 14 uur - OCP - € 5
Seniorenraad
Roger Huybrechts: 09 328 81 21

ma.
17/11,
ma.
24/11,
ma. 8/12

| zie pag. 15

Voordracht: Gebruik van tablets,
smartphones, e-readers ... door
Joris De Sutter
20 uur - Brasserie ‘t Klooster inschrijven nodig
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

8e spaghettiavond
vanaf 17.30 uur - refter
Gemeenteschool inschrijven  vóór 17/11 - € 12 / € 6
(6-12 jaar) / gratis (-6 jaar)
Beschermcomité Chiro St-Agnes:
09 334 80 72
beschermcomite@chirodepinte.be

za.
29/11

JV De Pinte - LS Merendree
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Carry’s Cowboy Conference
om 20 uur - OCP
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
Benefietconcert Anna Pardo
Canedo | zie pag. 31
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5
marijke. depaepe@gmail.com

ma.
1/12

Kookles met kerstmenu door
Erica De Vogelare
om 10 en 19 uur - Lokaal
Gezinsbond - inschrijven nodig
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do.
11/12

Samenzang oude Vlaamse
liederen
om 13.30 uur - OCP - € 2 inschrijven via scholen
Davidsfonds DP
Bart Laureys: 09 282 68 43

za.
13/12

Ecoquiz: avond met Velt
Scheldevallei
om 19.30 uur - CC De Brouwerij
/ Eke
Velt Scheldevallei
Philippe Lamoral: 09 385 84 44

wo.
3/12

Voordracht ‘Tuinieren met
antioxydanten en flavonoiden
door Herman De Waele
om 19.30 uur - De Veldblomme /
Zevergem - € 1 (leden) / € 3
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

vr.
12/12

JV De Pinte - Ursel
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

di.
16/12

55+: Bezoek veeartsenijschool
om 14 uur - Merelbeke - € 3 /
€ Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za.
20/12

JV De Pinte - Zomergem
(1ste elftal)
om 19.30 uur (Moerkensheide) €5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

do.
4/12

Sinterklaaswandeling voor
personen met een mentale
beperking | zie pag. 15
om 13.30 uur - Machelen - gratis
Burensportdienst Leiestreek
Sportdienst: 09 280 98 40
Bloemschikken
om 19.30 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Linda Botterman: 0495 41 53 83

vr. 5/12

Geschenkenbeurs | zie pag. 28
Oxfam-Wereldwinkel DP
van 10 tot 18 uur - OCP
www.oww.be/depinte

za.
6/12

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

di. 9/12

za.
13/12,
zo.
14/12

Kerstontmoeting met Ivann
Leenders: meezingers uit de tijd
van toen
van 14.30 tot 17 uur - OCP - € 5
Ziekenzorg CM De Pinte:
09 282 97 88

Burn-out, dé kwaal van deze
eeuw | zie pag. 27
om 20 uur - OCP - € 7 / € 5
(leden)
Davidsfonds DP
Bart Laureys: 09 282 68 43

Kerstconcert | zie pag. 26
vanaf 19.30 uur - kerk Zevergem
- € 10
Suverlike en Harmonie Zevergem
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03

Kerst- en Cultuurmarkt

| zie pag. 30
van 18 tot 23 op za. en van 11 tot
23 uur op zo. - Europaplein
Businessclub DP
freddy.vanhoe@skynet.be

JV De Pinte - Adegem
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za.
6/12,
zo. 7/12

34

za.
13/12

Kerstconcert | zie pag. 29
om 20 uur - Christus Koningkerk
Gent
Harmonieorkest DP & Youth Band
www.harmonieorkest.be
wo.
24/12

za.
13/12

Kerstmarkt
om 18 uur - lokaal De
Havik, Sportwegel 7 gratis
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 418 919
26ste Quiz Tafeltennisclub TTC
vanaf 19.30 uur - OCP - € 18/
ploeg - inschrijven voor 8/12
Tafeltennisclub TTC
David Mussche: 0499 69 84 08
www.ttcdepinte.be

Opluisteren Kerstavondmis
om 16.30 uur - kapel WZC
Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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1712, het nummer dat je belt bij vragen
over geweld
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld,
misbruik en kindermishandeling.
Het gesprek is gratis en discreet. Het nummer is bereikbaar elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Ervaren hulpverleners
geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.
Via de website www.1712.be kan je een ook e-mails versturen.

www.depinte.be

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.
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op 17 november,
15 en 17 december 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda
tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws. De verslagen van de gemeenteraad vindt u op
www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.
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