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Volgende Infokrant
(maart - april 2015)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 18 januari
2015 bij communicatieambtenaar Isabel
Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
18 - 20 uur
dinsdag 		
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur
dinsdag		
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80
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Sluitingsdagen OCMW
OCMW-diensten (Kasteellaan 41):
•d
 onderdag 25 december 2014
• v rijdag 26 december 2014
•d
 onderdag 1 januari 2015
Dienst Opvanggezinnen
(’t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22):
24 december 2014 tot en met 2 januari 2015
Sociaal Huis (Pintestraat 69):
•d
 onderdag 25 december 2014
• v rijdag 26 december 2014
•d
 onderdag 1 januari 2015
• v rijdag 2 januari 2015

2015 feestelijk ingezet
Bobben is … een feestbus nemen op oudejaar! | zie pag. 4
Denk er aan: vuurwerk ontsteken is enkel toegestaan op
1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari in
Zevergem. | zie achtercover

Black-out. Schaarste.
Afschakeling?
Laat u niet verrassen: informeer u en matig uw
verbruik! | zie pag. 5
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INFOblad Gemeente De Pinte
in magazinestijl
Uw vertrouwde Infokrant verschijnt voortaan in een nieuw kleedje. Het bestuur en de gemeentelijke diensten willen voortaan nieuws uit de gemeente
en activiteiten op een meer aantrekkelijke manier aanbieden. We denken dat
deze magazineversie van het infoblad een ruimer publiek kan aanspreken.
Meer info | zie pag. 33

33

Onthaalouder in de kijker
Kathy is al 25 jaar onthaalouder. Ouders vertrouwen de zorg van
hun kindje met plezier aan haar toe. Lees meer over deze ‘onthaalouder uit de duizend’. | zie pag. 7
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Nieuwe
stedenbouwkundig
ambtenaar Joke
Vansteenbrugge
Carlos Vermeiren
gaat op pensioen
vanaf 1 januari
2015 na 35 jaren
dienst. De gemeente
ging
daarom op zoek
naar een nieuwe
stedenbouwkundig ambtenaar.
Op 17 november 2014 mocht
de gemeente
De Pinte Joke Vansteenbrugge verwelkomen
als stedenbouwkundig ambtenaar. Joke komt
uit Gent en studeerde af als industrieel ingenieur bouwkunde. Daarna behaalde ze een masterdiploma Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan UGent. Vanaf 2012 werkte ze aan haar
doctoraat over warmtenetwerken en ruimtelijke
planning, om vervolgens op proef te starten bij
Gemeente De Pinte.

Bushaltes Langeveld opnieuw
bediend

Op 14 december 2014 ging het nieuwe vervoerplan van de NMBS
in voege. Naar aanleiding hiervan paste De Lijn ook haar dienstregeling aan waardoor er verschuivingen ontstaan in de uurtabellen.
Dit om iedereen vlot op zijn bestemming te kunnen brengen.
Daarnaast is er nog een specifieke wijziging voor De Pinte op de lijnen:
Lijn 34 Sint-Martens-Leerne/De Pinte - Sint-Martens-Latem - Gent
- Wetteren
Lijn 35 Sint-Martens-Leerne/De Pinte - Sint-Martens-Latem - Gent Beervelde - Lokeren
Lijn 36 Sint-Martens-Leerne/De Pinte - Sint-Martens-Latem - Gent
- Kalken - Zele
De reisweg van de lijnen 34, 35 en 36 wordt hersteld tot aan De
Pinte station met hernieuwde bediening van de haltes Langeveld
(in de buurt van het station).
Meer info: www.delijn.be

Bobben is … een feestbus nemen op oudejaar!
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. Het speciale
Feestbiljet kost slechts 3 euro, hiermee kan je op 31 december vanaf 18 uur onbeperkt meerijden met tram en bus, tot en met 1 januari om middernacht.
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De Pinte wordt bediend door de volgende feestbussen:
•D
 e Pinte: F2 Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation - De Pinte - Eke - Nazareth
•Z
 evergem: F5 Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem - Eke Landuit
In Gent zijn er diverse grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Vlakbij de Zuid, in de Vooruit, is er ‘Hindu Nights’ en ‘Poplife’.
Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht welke grote party’s bereikbaar zijn
met de feestlijnen vind je terug in de online folder van De Lijn op
www.delijn.be/oudejaar. Er liggen ook folders in het gemeentehuis.

Leven & Wonen
Elektriciteitsschaarste voorkomen. Wat kunt u doen?

Maak een noodpakket
met o.a. een radio op
batterijen, zo kunt u de
media volgen.

Black-out. Schaarste. Afschakeling. Het zijn begrippen die sinds
enkele weken niet meer uit de media weg te branden zijn. Ze
hebben allemaal betrekking op een en hetzelfde vraagstuk: het
probleem van de stroomvoorziening.
In geval van buitengewoon ongunstige weersomstandigheden bestaat deze winter de kans dat we in België geconfronteerd worden met elektriciteitsschaarste. Maar geen paniek!
Er werden een aantal maatregelen getroffen om dit risico te
beperken. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we voorkomen dat onze stroom wordt afgesloten!
Laat u niet verrassen: informeer u en matig uw verbruik!
Alle nodige informatie vindt u op www.OffOn.be. Doe mee
en bekijk nu de tips.
Het laatste nummer van de brochure Duurzaamheid &
Milieu (verdeeld in de week van 15 december 2014) is
gewijd aan deze problematiek. U vindt deze brochure met tal
van tips en aandachtspunten ook online op:
www.depinte.be/brochuredecember2014.aspx

Wat doet de gemeente om energie te besparen?
De gemeente investeert regelmatig in energiebesparende
maatregelen voor de gemeentelijke infrastructuur. Er wordt
ook geen nieuwe kerstverlichting aangekocht. Enkel de bestaande, energiezuinige LED-verlichting wordt opgehangen.
Het gemeentebestuur, -personeel en de bezoekers van het gemeentehuis worden extra attent gemaakt op het doven van
de lichten, gebruik van de trap in plaats van de lift (opgelet:
gebruik de lift zeker niet net vóór een aangekondigde stroomonderbreking), verwarming een graadje minder zetten …

Wat te doen in geval van nood als het telefonienetwerk uitvalt tijdens een stroomonderbreking?
In geval van een aangekondigde stroomonderbreking zal er
ter hoogte van de wijk- en hoofdpost (Koning Albertlaan 1 en
Florastraat 17) een politiewagen staan (tijdens de uren van de
stroomonderbreking).
Wie op dat ogenblik dringende hulp nodig heeft, kan naar deze
posten komen. Door gebruik te maken van het Astrid-netwerk
zal telefonische communicatie met de hulpdiensten (112 en
101) hierdoor verzekerd worden.

Ook op de website van de gemeente vindt u meer info, zie
www.depinte.be/stroomvoorziening.aspx. Er liggen ook
folders ter beschikking in de gemeentelijke infozuilen (gemeentehuis, bibliotheek, OCP), onder andere met tips wat te
doen voor, tijdens en na een afschakeling.
Communicatie bij een afschakeling in De Pinte
Een afschakeling wordt door de hogere overheid zeven dagen
tot minimum een dag op voorhand gecommuniceerd. De gemeente zal bij een afschakeling in De Pinte - Zevergem alle mogelijke communicatiekanalen inzetten (website, nieuwsbrief
Algemeen, infoborden, Facebook, Twitter, aankondiging in de
gemeentelijke gebouwen, media …).

Wenst u persoonlijk op de hoogte gebracht te worden?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief Algemeen via
www.depinte.be > Bestuur > Communicatie. Wie al ingeschreven is voor een gemeentelijke nieuwsbrief, kan ook
kiezen voor de nieuwsbrief Algemeen door onderaan in een
bestaande nieuwsbrief te klikken op ‘Om uit te schrijven of
om uw voorkeuren aan te passen, klik hier.’.

Gemeente De Pinte blijft bereikbaar bij stroomonderbreking
Bij een aangekondigde stroomonderbreking op ons grondgebied zal het algemeen nummer van de gemeente, namelijk 09 280 80 80, bereikbaar blijven voor dringende oproepen
en vragen. Het nummer zal doorgeschakeld worden naar het
gemeentehuis van Nazareth*, waar er een telefooninformatiecentrum opgericht zal worden. In principe zal het gsm-netwerk
blijven werken, zeker het eerste uur zou dit het geval moeten
zijn. Wie geen gsm heeft of als het gsm-netwerk niet zou functioneren kan in geval van nood terecht aan de wijkposten (zoals
u in de alinea hiervoor kunt lezen).
* Nazareth is niet opgenomen in het afschakelplan
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Businessclub
De Pinte naar Wereldtentoonstelling in Milaan
De 34ste wereldtentoonstelling vindt plaats in
Milaan van 1 mei tot 31 oktober 2015 onder het
thema ‘Voedsel voor de planeet, energie voor
het leven’.
Dat omvat technologie, innovatie, cultuur, tradities en creativiteit en hoe die elementen zich
verhouden tot eten en diëten. Het doelpubliek
is zeer ruim en gaat van landbouw over voedingsindustrie tot onderzoeks- en ontwikkelingscentra.
Er wordt verwacht dat er meer dan 140 landen
plus een aantal internationale organisaties en
meer dan 1 000 bedrijven zullen deelnemen
aan de Expo. Er worden meer dan 20 miljoen
bezoekers verwacht of 140 000 bezoekers per
dag. Meer dan 7 000 evenementen worden geprogrammeerd.
België zal een paviljoen hebben op de wereldtentoonstelling in Milaan.
Businessclub De Pinte vzw neemt zich voor
om met haar leden en ondernemers uit de gemeente een meerdaagse handelsmissie naar
Milaan op te zetten, of zich aan te sluiten bij
een georganiseerde missie.
Interesse om deel te nemen aan deze
handelsmissie?
E-mail dan vandaag nog jouw interesse en coördinaten naar businessclubdepinte@telenet.
be.
Waarom deelnemen?
Het bezoek aan een wereldtentoonstelling blijft
niet alleen in het geheugen gegrift - denk maar
aan Expo 58 -, het is ook de ideale gelegenheid
om een zicht te krijgen op de toekomst; evoluties op alle vlakken krijgen er vorm, innovaties
worden voorgesteld. Kortom, bezoekers - en
dus ook ondernemers - krijgen er een beeld
van waar de wereld en dus ook Europa - België
- Oost-Vlaanderen - De Pinte - Zevergem in de
komen decennia mee te maken zal krijgen. Uw
deelname of bezoek aan de wereldtentoonstelling kan daarom een grote meerwaarde
bieden voor uw onderneming, om de juiste
toekomstkeuzes te kunnen maken.
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Vermijd brand en brandwonden
tijdens de winterperiode
Kerstboom
• P
 laats bij voorkeur een echte kerstboom; indien u een kunstkerstboom koopt, verifieer dat deze niet ontvlambaar is
• G
 eef regelmatig water aan een kerstboom en controleer
regelmatig de naalden: zijn de naalden droog of vallen ze
af, dan is er brandgevaar en moet kerstboom onmiddellijk
buiten
Feest decoratie
• D
 oof alle kaarsen en elektrische slingers als je weggaat of
gaat slapen
• G
 ebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen
Koken
• F ondue: gebruik bij voorkeur
elektrische toestellen, maak
het snoer altijd stevig vast aan
de tafelpoot en laat kinderen
nooit alleen met dit toestel
• W
 anneer er gekookt wordt,
blijven kinderen best uit de
keuken; baken met gekleurde
tape een zone af, die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken
Roken buiten
• D
 e woning is een ‘niet rokers’-zone
• M
 eer dan een derde van de woningbranden met fatale
afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid); vaak in combinatie met alcoholgebruik
Vuurwerk
 een alcohol voor de afsteker
• G
• O
 ntsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus niet
bij droog hout, een gastank of op een plaats waar veel
mensen samen zijn
• L ees eerst goed de gebruiksaanwijzing en bescherm u met
een veiligheidsbril (de meeste letsels doen zich voor aan
handen en ogen)
 ou kinderen uit de buurt van vuurwerk
• H
 iet ontploft vuurwerk mag niet terug aangestoken wor• N
den. Wacht minimum 30 minuten en maak het daarna nat
of bewaar in een emmer water
 oud water en brandblusapparaat binnen handbereik
• H
• L et op met ontvlambare kledij
• A
 nnuleer bij sterke wind, het afsteken van vuurpijlen
• V
 uurwerk ontsteken is in De Pinte enkel toegestaan op
1 januari tussen 0.00
en 0.30 uur

Onthaalouder in de kijker
Kathy is al 25 jaar onthaalouder. Ouders
vertrouwen de zorg van hun kindje met
plezier aan haar toe. Een onthaalouder uit de
duizend, zo omschrijft een mama haar. Kathy
staat er in haar werk niet alleen voor. Ze krijgt
pedagogische en praktische ondersteuning
van de dienst Opvanggezinnen van het
OCMW van De Pinte.
Marieke, Lenoor, Anastasia en Korneel lopen van de
keuken naar de woonkamer en terug. Ze willen best
poseren voor de camera, als het maar niet te lang
duurt. Want er moet gespeeld worden. Rinus en
Amélie zitten op de schoot bij Kathy, Ona bekijkt het
gebeuren rustig vanuit haar Maxi Cosi. Wie ook de
rust zelve blijft, is Kathy Thienpont. Ze is al 25 jaar onthaalouder in De Pinte.
“Ik ben van bij het begin aangesloten bij de dienst Opvanggezinnen van het OCMW van De Pinte. Ik wilde wat
ondersteuning hebben en deel uitmaken van een ruimer netwerk. De dienst zorgt voor materiaal zoals stoelen
en bedjes. Er is regelmatig een vormingsactiviteit over de meest uiteenlopende onderwerpen, van EHBO tot
leren knutselen met de kindjes. Het laatste thema was de meest voorkomende ziektes bij kindjes. Ook na 25 jaar
leer ik nog altijd bij.
Leen en Karolien, de verantwoordelijken van de dienst, komen om de twee maanden op huisbezoek om te zien
of alles goed loopt. Ik vind hun inhoudelijke ondersteuning zeer belangrijk, maar ze nemen me ook veel administratie uit handen. Ik ontvang ook mijn vergoeding via de dienst.”
“Meestal heb ik zes kindjes tussen drie maanden en twee en een half jaar oud.”, zegt Kathy. “Ze kunnen hier terecht van 7.30 tot 18.30 uur. Ik ben elf uur druk in de weer: de kinderen verzorgen, samen spelen, koken, helpen
bij het eten. Als ’s avonds alle kindjes weg zijn, begint het opruimen en het werk in het eigen huishouden. Maar
ik doe dit echt heel graag. Ik ben gestart na de geboorte van mijn oudste dochter. Het leek me wel gemakkelijk
om als onthaalouder ook voor mijn eigen kinderen te kunnen zorgen.”
Bron: Lokaal

Kan dit verhaal jou bekoren om
onthaalouder te worden?
Wil je meer informatie? De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte geeft je graag
meer info via dog@ocmwdepinte.be of via
het algemeen nummer 09 242 93 40.
Op zoek naar een onthaalouder?
Ook wie op zoek is naar een onthaalouder in
De Pinte kan contact opnemen met de dienst
Opvanggezinnen.
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kMilieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Ophaalkalender
De Ophaalkalender 2015
verschijnt zoals vorig jaar als
onderdeel van het decembernummer van het IVMMagazine. Houd daarom gedurende de laatste dagen van
december uw brievenbus
goed in de gaten.
De kalender wordt uitgegeven in brochurevorm en
zal onder meer een heuse
kalender van twaalf pagina’s
bevatten met op elke pagina de kalendergegevens
van een maand gekoppeld
aan de juiste ophaalrondes.
Naast de informatie over de
verschillende afvalfracties,
bevat de kalender bijkomende informatie over het correct
aanbieden van de afvalfracties.
Bewaar het IVMMagazine van december dus het hele jaar
2015 zorgvuldig!
Mocht u per vergissing geen IVMMagazine ontvangen
hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de milieudienst.
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag, op wettelijke feestdagen en op 24, 26 en 31 december 2014.
Openingsuren
maandag
/
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
/
donderdag
/
zaterdag
9 tot 17 uur

13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur

Bij een bezoek aan het recyclagepark dient u zich steeds
een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
U dient vooraf te betalen via overschrijving op rekeningnummer BE51 0910 1787 0762 met vermelding van uw
rijksregisternummer.

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*
* levering aan huis inbegrepen, betaling via overschrijving
na ontvangst van de factuur.
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit
gerecycleerde kunststof.
Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt
gratis de herbruikbare
goederen op (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) of naar
Kringwinkel, ’s Gravenstraat 134 in Nazareth
(van maandag tot en
met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot
16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van De Kringwinkel contacteert u dan korte tijd erna
om een definitieve afspraak te maken. Meer info op
www.uwkringwinkel.be.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2015 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be
> Milieu & Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u,
naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar
de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand
en afvalfractie zoeken.

Meer info: Neem contact op met de milieudienst,
tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.
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PMD enkel nog via
huis-aan-huis inzameling
Recent is er binnen het werkingsgebied van IVM beslist om PMD*
enkel nog huis-aan-huis op te halen. Het is dus niet meer mogelijk om deze afvalsoort naar het recyclagepark te brengen.
Er bestaat immers een goede dienstverlening door de intensieve
(tweewekelijkse) huis-aan-huisinzameling van PMD.
* P staat voor plastic flessen en flacons, M voor metalen verpakkingen en D voor drankkartons.

Wat als winterweer de huis-aan-huisophaling
van afval verstoord?
Iedereen herinnert zich nog de voorbije winterperiode,
met hevige sneeuwval en gevaarlijk gladde wegen die
hebben geleid tot aanzienlijke verkeersellende. Dit winterweer verstoorde ook de ophaling van het afval.
We hopen dat de komende winter zich milder aanbiedt.
Maar, mocht het dan toch sneeuwen of ijzelen, dan houdt
u best rekening met volgende afspraken.
• De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten van de gemeente te bedienen. Deze straten
zijn immers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
• Nadien gaan de ophaaldiensten in concentrische cirkels
verder werken naar de buitenkant van de gemeente.
Men gaat dus steeds verder van het centrum weg, wat
tot gevolg heeft dat buitenwijken en landelijke gebieden
pas later worden bediend. Dit kan tot gevolg hebben dat
het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt. Tijdig
het afval buitenplaatsen (zeker in het centrum van de gemeente) is dus aangewezen.

• De chauffeur oordeelt
of het veilig is een
straat in te rijden. Dit
verklaart
waarom
in sommige straten
géén huishoudelijk
afval wordt opgehaald, ook al gebeurt dit in andere
straten wel.
• Indien de afvalstoffen niet zijn
opgehaald, neemt u deze terug binnen want
er worden geen inhaalrondes voorzien. Het ophaalschema ligt dag-in-dag-uit vast en het is niet evident om extra
materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij wintergladheid zou zelfs tot een ongewenst ‘domino-effect’ aanleiding kunnen geven waardoor het hele ophaalschema
in de knoop komt te liggen, juist omdat de achterstand
op het ophaalschema zich overal op eenzelfde tijdstip
voordoet.
De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van
het huishoudelijk afval toch te kunnen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als
voor de beladers.
Ook u kunt een steentje bijdragen tot het welslagen
van de ophaling bij slecht winterweer door het afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden. Maar u kunt
de ophaler nog méér helpen door de voetpaden voor uw
woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een
wettelijke verplichting. De ophalers zullen u hier dankbaar
voor zijn!
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Sneeuwvrij maken
van voetpaden
Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn de inwoners verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te maken. De sneeuw moet aan de rand van
het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
Hoe de sneeuw te lijf gaan?
1. E en eerste mogelijkheid is de sneeuw te lijf te gaan met borstel en
sneeuwschep. Vooral wanneer de sneeuw nog niet betreden is, is dit
een erg gemakkelijke oplossing. U moet zich misschien in het zweet
werken, maar het milieu vaart er wel bij. Laat de sneeuw niet in de
goot liggen, want daar vormt het een barrière voor het smeltwater
dat naar de riolering loopt.
2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout.
3. Indien het echt nodig is om te strooien, dan kan de hoeveelheid
strooizout worden beperkt door preventief te strooien, dus vooraleer het gesneeuwd of geijzeld heeft. Als er pas na de sneeuwbui
zout gebruikt wordt, moet de sneeuwlaag eerst nog wegsmelten en
is er meer strooimiddel nodig. Strooi zout enkel op plaatsen waarover
gelopen of gereden wordt (dus niet in bermen of grachten).

Gemeente haalt
kerstbomen op
Na de kerst- en eindejaarsperiode willen de meeste gezinnen hun
kerstboom zo vlug mogelijk kwijt. Omdat niet iedereen een tuin heeft
waar de kerstboom terug kan geplant worden, zal de gemeente gratis kerstbomen ophalen in de gemeente op woensdag 7 januari en
op dinsdag 13 januari.
Let wel, de kerstboom moet je ontdoen van alle materiaal zoals pot,
emmer, versiering, plastic zakken of folie … en bij het voetpad klaar
liggen ten laatste om 7 uur.

Tip
Uiteraard mag je je kerstboom ook zelf naar het
recyclagepark brengen.
Kerstboomophaling aanvragen
Geef uiterlijk op 5 januari 2015 uw naam en adres
door aan de milieudienst via milieudienst@depinte.be of 09 280 80 24.
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Van 2 tot 16 februari:
Valentijn in de Kringwinkel
Ga langs in de ‘s Gravenstraat 134 in
Nazareth, Slachthuisstraat 18 in Deinze,
een van de winkels in Gent …
De Kringwinkels zijn open van 10 tot
18 uur op weekdagen en van 10 tot
17 uur op zaterdag.

Welzijn & Sociale zaken
Stoppen met roken doe je zo

Interview met tabakologe Myriam Van San
Myriam Van San uit Sint-Martens-Latem
is al meer dan 27 jaar diëtiste. Het algemeen gezondheidsaspect kwam in haar
basisopleiding diëtiste aan bod en later
ook in de opleiding rookstopbegeleiding.
Myriam wilde deze opleiding al langer
volgen en schreef dan ook meteen in
van zodra de opleiding ook voor diëtisten werd opengesteld (voorheen enkel
voor artsen). Voortaan biedt ze begeleiding als Diëtiste - Voedingsdeskundige
en Tabakologe.
Alles wat te maken heeft met gezonder
leven behoort tot haar vakgebied. Zo kiezen mensen vaak doelbewust voor rookstopbegeleiding via haar, omwille van de
combinatie met haar opleiding diëtiste,
zo kan dat kilootje meer door het stoppen met roken ook vermeden worden.
“Mama, is het waar dat je kunt
doodgaan van roken?”
Zijn er goede redenen en slechte
om te stoppen met roken?
Myriam: “Op zich is elke reden goed om te
stoppen met roken!” De motivatie om te
stoppen met roken kan van persoon tot
persoon heel verschillend zijn. 30-ers en
40-ers doen het vaak voor de kinderen. Als
ze vragen: “Papa, waarom rook je? Je kunt
toch doodgaan door te roken?”, kan je dit
als ouder niet ontkennen en vaak zorgt dit
voor het besef dat hier beter iets aan gedaan kan worden, maar je moet het wel in
eerste instantie voor jezelf doen.
Bij ouderen zijn het de gezondheidsklachten (hart, longen) die vaak de reden zijn om te stoppen met roken en
voor 20-ers kan het financiële aspect ook
meespelen.
Het is ook zo dat het steeds moeilijker
wordt om te roken (verbod om te roken
in alle openbare plaatsen) en je wordt er
ook steeds vaker op aangesproken.

Wat zijn volgens u de meest effectieve manieren om te stoppen met
roken?
“Er is niet één manier om te stoppen met
roken, maar verschillende. Afhankelijk
van leef- en werkcontext, eventuele medische factoren, vroegere rookstoppogingen, … zal er voor iedereen gezocht
worden naar de meest ideale manier om
te stoppen. Wat wel al uit onderzoek is
gebleken, is dat de kans op herval sterk
vermindert bij mensen die kiezen voor
rookstopbegeleiding.
Bij rookstopbegeleiding werken we op
twee aspecten van het stoppen met roken. Het eerste aspect is de verslaving
aan de nicotine zelf. Hier kunnen eventueel hulpmiddelen ingeschakeld worden om het wat gemakkelijker te maken.
Het tweede belangrijk aspect is gedragsverandering: aanpakken van de routines,
gewoontes …
We weten allemaal wel dat roken niet
gezond is en wat de nadelen zijn, maar
het is moeilijk om de gewoontes aan te
passen. Een grondige, doordachte aanpak is dikwijls nodig om de sigaretten
definitief te kunnen laten.
Eventueel kan je hierbij gebruik maken
van hulpmiddelen zoals nicotinepleisters of -kauwgom. Maar gewoon zo’n
pleister opplakken zal in vele gevallen
niet voldoende zijn om van de verslaving af te geraken.”
Rookstopbegeleiding gedeeltelijk
terugbetaald
Als roken een gewoonte geworden
is, hoe kan je dit dan aanpakken?
“Het is misschien eigen aan mijn opleiding, maar er zijn parallellen te vinden
met voeding. Dit dient individueel bekeken te worden. De ene persoon eet/
rookt uit verveling, de andere bij stressmomenten, uit compensatie of uit automatisme/gewoonte. Het is dus belangrijk
om (voor jezelf ) na te gaan wanneer je
rookt (bijvoorbeeld samen met vrienden
of collega’s) en waarom (bijvoorbeeld om
te ontspannen). De één gaat in deze gevallen kiezen voor een kop koffie of een
pintje, de ander voor een sigaret.

Dit soort momenten proberen we dan
op een andere manier op te vangen.
In eerste instantie gaan we na welke
sigaretten er gemakkelijk weggelaten
kunnen worden. Op deze manier wordt
de verslaving op zich al wat afgebouwd.
Daarna gaan we verder stapsgewijs afbouwen tot we aan de laatste sigaretten
toekomen.
We proberen dit te doen binnen de acht
sessies die gedeeltelijk door het RIZIV terugbetaald worden.”
Wat kan je doen om de slaagkans
te vergroten?
“Je rookgedrag in vraag stellen. Het besef
waarom je rookt, helpt om het roken te
stoppen. Vaak hoor ik van mensen dat ze
er nooit bij stilstonden.
Ook een volwaardige voeding is belangrijk bij het stoppen met roken. Door je
suikerspiegel stabiel te houden, en dus
regelmatig te eten, blijft je energie op
peil en is de kans dat je naar een sigaret
grijpt als opkikker kleiner. Eet dus regelmatig, vooral groenten en fruit met veel
vitamine C houden je energiepeil hoog.
Drink ook voldoende water of verse
groentesoep. Het helpt het lichaam de
gifstoffen te verwijderen.
Verder helpt beweging om voor een
goed gevoel te zorgen. Je moet daarom
niet wekelijks naar de fitness, een goeie
wandeling is ook prima. Hierdoor voel
je je gezonder en dat wil je minder snel
‘verprutsen’ door te roken.”
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Als je gedronken hebt, is de kans groter
om te hervallen.
Zijn er valkuilen tijdens het stoppen met roken?
“Een belangrijke valkuil is alcohol. Als je
twee à drie glazen gedronken hebt, verlies je een stuk van je zelfcontrole en vermindert het verweer. Als je op zo’n ogenblik de vraag krijgt om mee te gaan roken,
ga je al sneller denken, eentje nu kan wel
geen kwaad, morgen stop ik wel weer.
En als het als roker jouw gewoonte is om
bij een kopje koffie een sigaret te roken,
dan is het beter om ook de koffie even
achterwege te laten omdat je anders automatisch ook aan roken denkt. Je kunt
dan beter de koffie tijdelijk vervangen
door bijvoorbeeld thee.”

Helpt het om iets om handen te
hebben in plaats van de sigaret?
“Kom je in situaties terecht waarbij je anders zou roken, neem dan een balpen in
de hand of een kopje soep, thee, koffie
… Zorg er ook voor dat je niet ‘gestraft’
wordt door te stoppen met roken. Als
het je gaat over de informele babbels
met collega’s buiten, zorg er voor dat dit
dan nog altijd mogelijk blijft.
Zorg er ook thuis voor dat je iets om
handen hebt, zoek een hobby (naaien
bijvoorbeeld), koop een nieuw tijdschrift
dat je boeit om in te bladeren … Zo heb
je iets om mee bezig te zijn en wie weet
ben je na verloop van tijd die sigaret helemaal vergeten!

Teer blijft overal ‘plakken’.
Doe de test.
Teer is de schadelijke stof in een
sigaret die overal en dus ook in de
longen blijft plakken. Wie in huis of
in de wagen rookt, kan de test doen.
Neem een witte doek en maak alles
eens grondig schoon. Je zult zien
wat er aan de doek en dus ook aan
de longblaasjes blijft plakken.

Tabakologe Myriam Van San, ikzelf (communicatieambtenaar Isabel Coppens) en het
gemeente- en OCMW-bestuur hopen dat deze tips jou op weg kunnen helpen bij het
stoppen met roken en nodigen je uit op 15 januari in de nieuwe bibliotheek in De Pinte
voor de workshop rookstopbegeleiding. Meer info hierna

Hulp nodig bij het stoppen met roken?
De gemeente heeft het charter ‘gezonde gemeente’ ondertekend en wil bijdragen tot gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Dit charter wordt kracht bijgezet door de organisatie van een
aantal activiteiten, waaronder rookstopbegeleiding.
Donderdag 15 januari om 20 uur
Klaar voor een gezonde start van 2015: Hulp nodig bij het stoppen met roken?
Sommige rokers proberen te stoppen, puur op basis van wilskracht en zonder ondersteuning of geneesmiddelen. Voor een klein aantal rokers werkt dit, maar voor de grote
meerderheid is het aan te raden om een beroep te doen op hulpmiddelen of professionele begeleiding.
De kans op een geslaagde rookstoppoging verhoogt aanzienlijk indien een rookstophulpmiddel gecombineerd wordt met
een vorm van gedragsondersteuning.
Tabakoloog Myriam van San, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken, komt hierover
uitleg geven. Nadien is er de mogelijkheid om vragen te stellen en een CO-meting te laten uitvoeren.
Een CO-meter is een handig instrument om rokers bewust te maken van de schadelijke gevolgen van tabak. Zowel bij actieve
als passieve rokers is er sprake van een verhoogd CO-gehalte in het bloed. Via de uitgeademde lucht kan het CO-gehalte
gemeten worden en krijgen rokers op een visuele manier informatie over het effect van tabak. Hoe hoger het CO-gehalte,
hoe minder zuurstof de persoon heeft.
Plaats: de nieuwe bib van De Pinte, Baron de Gieylaan 27
Prijs: gratis mits inschrijving via het Sociaal Huis, Pintestraat 69, tel. 09 383 89 96, e-mail: sociaalhuis@ocmwdepinte.be
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50 jaar Damiaanactie

Onze ‘heilige’ Damiaan, het voorbeeld in de strijd tegen
een uitgestoten groep vergeten leprapatiënten, werd zo
gegrepen door hun lijden dat hij van hen is gaan houden op een totale en onvoorwaardelijke manier. Ook
nu wordt deze groep nog uitgesloten uit hun gemeenschap.
Damiaanactie wil zijn werk voortzetten en is vandaag
actief in veertien landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika,
waar lepra nog steeds slachtoffers maakt. Ook tuberculose is een armoedeziekte die nog veel meer slachtoffers
maakt.
Voor Damiaanactie is niet alleen mensen genezen het
doel, maar ook de zorg om mensen te bevrijden van
stigma’s en hen echt mens te laten zijn.
Wereldwijd kon Damiaanactie in 2012 meer dan 316 000
patiënten opsporen en behandelen.
Het begon in India in 1964. Damiaanactie bestaat dus 50 jaar, en
daar zijn de medewerkers fier op!
Naar aanleiding van deze verjaardag met een gouden randje werd
er in de bibliotheek van Deinze een
interactieve tentoonstelling over 50
jaar Damiaanactie georganiseerd.

Lezing Congo door
Walter Zinzen
Graag nodigen we je uit
naar de lezing Congo, tussen hoop en wanhoop van
Walter Zinzen, gewezen
VRT-journalist en gepassioneerd Congo-kenner op
donderdag 15 januari
2015 om 20 uur in de kelder van de bibliotheek van
Deinze (Markt). Kaarten : 2
euro (in voorverkoop, balie
bibliotheek Deinze of bij
Bart Laureys).
Actieweekend in
De Pinte
Tijdens het weekend
van 23, 24 en 25 januari 2015 verkopen we met
vrijwilligers stiften aan de
grootwarenhuizen en na
de kerkdiensten.
Weet dat 40 euro reeds beslissend is voor het leven van
één lepra- of tuberculosepatiënt!
Wil je iets geven, dan kan je altijd storten op rekening
BE05 0000 0000 7575, of een bijdrage deponeren in de
vlinderdoos naast de tentoonstelling. Damiaanactie
dankt je in naam van alle Lepra- en Tbc-patiënten.
Contactpersoon: Bart Laureys, laureys.b@telenet.be,
tel. 09 282 68 43

Damiaanbouwkampen: een geschenk voor het leven
Bouwkampen van Damiaanactie in Bangladesh, India, Congo of Latijns-Amerika, dat betekent:
• een beetje meer welzijn brengen bij mensen die getroffen zijn door lepra of tuberculose, armoedeziektes bij
uitstek
• een stuk van je vrije tijd en energie geven, in groepsverband, in het kader van een gezamenlijk project
• de lokale cultuur en de plaatselijke leefgewoonten ontdekken en respecteren
Je helpt mee aan de bouw of de renovatie van een gezondheidscentrum, een lepradorpje of een andere gezondheidsvoorziening. Dit solidair meewerken vereist geen bouwervaring.
Dergelijke reis duurt vier weken (soms drie), waarin vooral gewerkt wordt, samen met en onder begeleiding van
de plaatselijke arbeiders. In de programma’s is tijd voorzien voor de ontdekking van het land. Vertrekdata zijn
voorzien tussen juni en augustus.
Meer info in woord en beeld: www.damiaanactie.be/bouwkampen
Voorstelling van de projecten op de infodag van 10 januari 2015 in Mechelen
Inschrijven bij Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede, tel. 09 383 55 63 en 0494 70 72 63,
m.lootens@skynet.be
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MJR Team ten
voordele van
Kom op tegen Kanker
Scholen uit De Pinte - Zevergem steunen
Kom op tegen Kanker
Na de succesvolle deelname in 2014 met vijf wielerploegen en een storting van 25 000 euro aan de
Vlaamse Kankerliga start MJR TEAM De Pinte in 2015
terug met vijf ploegen.
De voorbereiding voor de zesde editie van ‘De 1 000
km van Kom op tegen Kanker’ is gestart. Het team is
begonnen aan de geldinzamelingen om aan de 5 000
euro per ploeg te komen om te mogen starten in de
zesde editie. MJR TEAM De Pinte wil terug meefietsen
en zo hun steentje blijven bijdragen om kanker te
kunnen bestrijden.
Ook zonder te trappen kan je bijdragen tot het succes
van de 1 000 km van Kom op tegen Kanker. De Vlaamse Kankerliga kan je steun namelijk goed gebruiken.
In samenwerking met álle scholen van De Pinte en
Zevergem richt het team begin februari een verkoopactie in van marsepein, truffels en pakketten ‘gezonde
school’.
U kunt het team steeds bereiken via mjrteam-depinte@telenet.be.
Meer info is ook te vinden op www.1000km.be en
www.mjrteam-depinte.be.
Steunen kan op rekening BE14 7331 9999 9983 van
de Vlaamse Kankerliga met als mededeling ‘actienummer 170-087-124 gift ‘zodat de Vlaamse Kankerliga weet dat je MJR TEAM De Pinte steunt. Vanaf een
storting van 40 euro krijg je een fiscaal attest van de
Vlaamse Kankerliga.
Met dank aan de scholen uit De Pinte en Zevergem
Dreupelkot ten voordele van Kom op tegen
Kanker
Het dreupelkot vindt plaats op zaterdag 10 januari
2015 vanaf 18 uur op het speelplein Geetschuren in
De Pinte. Er zijn dreupels, soep, bier, cava, frisdranken,
warme chocomelk en worsten op de barbecue te krijgen.
De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker.
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Beperk je
beperking
14e REVA-beurs
Nu al voor de veertiende keer reserveert informatiebeurs REVA tussen
23 en 25 april 2015 ruimte voor
meer dan 160 standhouders in
Flanders Expo Gent. De vorige
REVA-beurs trok zo maar liefst
15 500 bezoekers. Dat cijfer bewijst overduidelijk de maatschappelijke relevantie van de beurs. REVA biedt antwoord op vragen van
mensen met een fysieke beperking, hun professionele hulpverleners én van ouderen. De verschillende stands, workshops, seminaries en lezingen maken de bezoekers aan REVA 2015 wegwijs in het
overgrote aanbod van hulpmiddelen en diensten.
REVA2015 innoveert
Innovatie is het thema van REVA2015. Onder de noemer REVAnueva
brengt REVA2015 tal van nieuwe producten en diensten samen, al
gerealiseerd of nog in volle ontwikkeling. Elk product of elke dienst
heeft slechts één doel: iedereen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, in de breedste zin van het woord, overal en altijd, in alle
omstandigheden. Om innovatie te ondersteunen reikt REVAnueva
vanaf deze editie twee awards uit. De REVAnueva Award-Professional
bekroont nieuwe producten, diensten of al gerealiseerde ontwerpen
van professionele partners. De REVAnueva Award-Potential wordt
uitgereikt aan afstudeerprojecten van universiteiten en hogescholen.
REVActive blijft de ontmoetingsplaats voor ouderen
Alle handige kleine hulpmiddelen voor het dagelijks leven op één
stand en met deskundige uitleg. Gemakkelijker kan toch niet?
Gratis toegangskaart
Gebruik de gratis toegangskaart bij dit artikel, of registreer u
op de website www.reva.be en downloadt er uw gratis toegangsticket. Zo spaart u de toegangsprijs van 5 euro uit, krijgt u zowel voor
als na de beurs relevant nieuws in uw mailbox en maakt u kans om
een tablet te winnen. Surfen en winnen is de boodschap!
Gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte informatie over het programma, lezingen en studiedagen, vind je op www.reva.be.
Contact
Freddy Willems, coördinator REVA, freddy@reva.be, 0478 95 87 92

Veiligheid
Bewaar je nummers!
Iedereen heeft waardevolle voorwerpen in huis: juwelen,
smartphone, laptop ... Het is van groot belang om deze te
inventariseren voor het geval je ooit het slachtoffer zou
zijn van een inbraak. Want, 90 % van de goederen die
door de politie wordt teruggevonden, kan niet terugbezorgd worden aan de eigenaar!
Wat inventariseren?
• De meeste elektrische apparaten hebben een serienummer (bijvoorbeeld fototoestel, tv en laptop). Met
dit uniek nummer kan je het toestel identificeren. Vraag
aan de verkoper of hij het serienummer van je nieuwe
aankopen op de factuur wil schrijven. Zo heb je altijd
een tweede document om naar terug te grijpen.
• Een gsm heeft een uniek IMEI-nummer.

• A
 ls het voorwerp geen serienummer heeft, kan je het
zelf merken door er bijvoorbeeld je rijksregisternummer
op aan te brengen. Markeren kan met stiften met onuitwisbare inkt, kraspennen, elektrische handgraveerders
of door chemisch te graveren.
• B
 ij unieke stukken, kunstwerken en juwelen is markeren
niet mogelijk. In dat geval is het aan te raden om foto’s
te nemen van goede kwaliteit, uit meerdere invalshoeken en naast een meter om de grootte aan te geven.
Hoe inventariseren?
Noteer nauwkeurig de (eventuele) serienummers en kenmerken van je waardevolle spullen. Voor je gemak kan je
een inventarislijst downloaden op www.scheldeleie.be.
Dringende hulp nodig of iets verdachts opgemerkt? Aarzel nooit en bel 101!

Donkere dagen
vragen extra aandacht
voor inbraakpreventie
Nu het vroeger donker is, is extra aandacht voor inbraakpreventie geen overbodige luxe. Inbrekers breken
immers in wanneer het hen het makkelijkst gemaakt
wordt. Nochtans, eenvoudige veiligheidstips kunnen
al veel verhelpen.
• L aat geen ladders of klein gereedschap in de tuin slingeren.
• Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen makkelijker op de eerste verdieping geraken door ze op te
stapelen.
• Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
• Laat lampen branden met een timer zodat de woning bij het vallen van de avond een bewoonde indruk geeft.
• Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je woning.
Wat kan je nog doen?
Maak vandaag nog een afspraak voor gratis nazicht van uw woning bij politie Schelde-Leie. Met deze dienst word
je geadviseerd rond de mogelijke maatregelen om uw woning tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade
te beperken. Contacteer hiervoor onze diefstalpreventieadviseur, inspecteur Melissa Beulens, op het nummer 09
321 76 97 of via melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Op vakantie? Vraag dan gratis woningtoezicht aan bij politie Schelde-Leie. Onze politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid. Een aanvraag voor woningtoezicht kan je indienen via www.scheldeleie.be, in de commissariaten of via het nummer 09 321 76 60. Doe dit minimum vijf werkdagen vóór je vertrek.
Sluit je aan bij één van de 29 BIN’s in onze zone. Deze buurtinformatienetwerken worden voornamelijk opgestart
bij het opmerken van verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn.
Een verdacht persoon of voertuig? Bel onmiddellijk 101!
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Openingsuren Politiezone
Schelde-Leie eindejaar
De wijkcommissariaten (Koning Albertlaan) zijn gesloten op:
• donderdag 25 december. Dringende hulp = 101 bellen.
• vrijdag 26 december. Op die dag is het hoofdcommissariaat open van 8 tot 20 uur.
• woensdag 31 december. Op die dag is het hoofdcommissariaat open van 8 tot 14 uur.
• donderdag 1 januari. Dringende hulp = 101 bellen.
• vrijdag 2 januari. Op die dag is het hoofdcommissariaat open van 8 tot 20 uur.
Het hoofdcommissariaat (Florastraat 19) is gesloten op:
• donderdag 25 december. Dringende hulp = 101 bellen.
• donderdag 1 januari. Dringende hulp = 101 bellen.
Op 24 en 31 december is het hoofdcommissariaat uitzonderlijk open van 8 tot 14 uur (in plaats van tot 20 uur).
Dringende hulp? Bel altijd 101!
Voor niet dringende vragen of meldingen, kan je een mail sturen naar contact@pzschelde-leie.be. Hou er rekening
mee dat deze mailbox niet geopend wordt in het weekend en op feestdagen (zoals hierboven vermeld). Je kunt de
eerstvolgende werkdag een antwoord verwachten.
Wat te doen in geval van nood als het telefonienetwerk uitvalt tijdens een stroomonderbreking?
In geval van een aangekondigde stroomonderbreking zal er ter hoogte van de wijk- en hoofdpost (Koning Albertlaan
1 en Florastraat 17) een politiewagen staan (tijdens de uren van de stroomonderbreking).
Wie op dat ogenblik dringende hulp nodig heeft, kan naar deze posten komen. Door gebruik te maken van het Astridnetwerk zal telefonische communicatie met de hulpdiensten (112 en 101) hierdoor verzekerd worden.
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Vrije tijd
Schoolgaande jeugd in De Pinte maakt kennis
met de wondere wereld van theater
In het meerjarenplan van De Pinte gaat in het culturele luik veel aandacht naar de kennismaking van kinderen met
cultuur. Dat kan actief door hen te laten deelnemen aan workshops (bijvoorbeeld tijdens de Week van de Amateurkunsten), maar ook passief door hen te laten genieten van podiumkunsten. In januari staan daarom opnieuw
verschillende theatervoorstellingen geprogrammeerd in het OCP. Alle kinderen van de kleuter- en basisscholen van
De Pinte en Zevergem zullen een voor hun leeftijd aangepaste voorstelling te zien krijgen.
Volgende voorstellingen komen aan bod:
Donderdag 8 januari: ‘Het IJskristal van Snowakije’,
Theater Uitgezonderd! (derde kleuterklas en eerste leerjaar)
Het is bijna kerst. En terwijl iedereen bezig is met pakjes en nieuwe kleren kopen, zit Liesje op haar kamertje, door het raam, naar de hemel te kijken. Ze is
ongerust, want er is dit jaar nog geen vlokje sneeuw gevallen. En kerst zonder sneeuw, is geen kerst. Ver achter de sterren, in het Land van Snowakije
kijkt er ook iemand door het raam van haar kamer. Het is Frisca, de koningin
van de sneeuwelfen van het Land van Snowakije. En zij heeft grote problemen. Het IJskristal van Snowakije is verdwenen! En zonder het IJskristal
wordt het dit jaar geen kerst.
Maandag 12 januari: ‘Oetsie Poetsie’, Figurentheater Vlinders & Co
(eerste en tweede kleuterklas)
Een spons, een dweil, een trekker, een bezem, een veger ... Ja ja, echte! Maar of ze
in onze handen een spons, een dweil, een trekker, een bezem, een veger blijven
dat merk je in deze woordenloze maar klankvolle voorstelling vol beeld, dans,
muziek en spel. Objectentheater waar de voorwerpen als voorwerp worden gemanipuleerd en zo op diverse inventieve manieren een eigen leven leiden in de
verbeelding van de toeschouwer.
Dinsdag 13 januari: ‘Piratensoep met balletjes’, Jeuk vzw (tweede
tot vierde leerjaar)
Kapitein Korneel is bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus zal het geweten hebben! Ze zijn gestrand op een vreemd eiland en hun ketel piratensoep met balletjes is warempel gestolen.
Wat een ramp! Zonder de balletjessoep veranderen ze in papegaaien! Wie zit er achter dit ondeugende plan? Vindt
Korneel de soep tijdig terug of is het hopeloos te laat? Hoog tijd om samen het ruime soep te kiezen! Een bruisende, muzikale, absurde maar vooral onvergetelijke gebeurtenis voor de toeschouwer!
Maandag 19 januari: ‘Speelvogel’, Piv Huvluv (vijfde en zesde leerjaar)
Professor Dr. Emeritus R. Van den Burg-Sethovens
houdt een lezing over ‘Het gezonde kind’ en de
gevaren van een ongebreidelde fantasie voor de
ontwikkeling van het kind. Piv kent de professor
heel goed: hij moet er als kind vaak heen om te
praten. Piv speelt namelijk graag alleen, vanuit
zijn fantasie, met eenvoudige dingen uit zijn omgeving. De moeder van Piv vindt dat maar niks.
Ze moet en zal een speelkameraadje voor hem
vinden ... Piv speelt de troeven uit die hij als comedian steeds achter de hand heeft: een unieke
vertelstijl, ongebreidelde fantasie, herkenbare situaties en milde, complexloze humor.
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En de winnaars van het eerste Gala van de Vrijwilliger zij
Op 19 december 2014 vond voor
de eerste maal het ‘Gala van de vrijwilliger’ plaats. Tijdens deze viering
werden binnen acht verschillende
categorieën verdienstelijke burgers
en verenigingen in de bloemetjes
gezet.
Hier ging een hele campagne aan
vooraf. Eerst werd een oproep gelanceerd om zo veel mogelijk waardevolle kandidaten te nomineren.
De nominaties voor sport-, cultuur- en jeugdverdienste werden
besproken binnen de verschillende
adviesraden die autonoom een
laureaat konden aanduiden. Voor
de genomineerden in de andere
categorieën werd voor een andere
werkwijze gekozen. Zij werden
eerst voorgesteld op de gemeentelijke website waarbij het publiek de
kandidaat van zijn - uw - voorkeur
kon aanduiden.
Dat men tijdens deze stemronde
continue de tussenstand van de
stemming kon volgen en dat er
voor sommige categorieën meer
dan 3 000 hits waren, zorgde voor
heel wat animo. Deze online stemming telde mee voor de helft van
de punten. De andere helft werd
gegeven door een jury, samengesteld uit leden van de verschillende
adviesraden.
Tijdens het gala werden per categorie eerst de drie genomineerden aan het publiek voorgesteld
waarna dan de uiteindelijk laureaat
werd bekendgemaakt en gehuldigd. Het werd een feestelijke, ludieke avond, op een vlotte manier
gepresenteerd door Saskia Vanrafelghem, met tussendoor twee
stand-upcomedyoptredens
van
Pintenaar Lukas Lelie.
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Proficiat aan …
Sportverdienste - Joke Coysman
De 31-jarige Joke Coysman is drievoudig Belgisch kampioen triatlon (in 2012, 2013 en 2014).
Zij traint in de clubs Energy Team Zuidwest
en Trivio Long Distance Team – Nederland en
wordt omringd door een medisch team waaronder een sportdokter, chiropractor, masseur
en zwemtrainer. Op haar palmares zien we een
uitgebreide lijst met titels waaronder maar liefst 60
overwinningen sinds 2006, ook de Belgische titel voor
duatlon en de ploegenduatlon 2014 staan op haar naam.

Jeugdverdienste - Arnout Laureys
‘Enthousiast Leeuwaapje’ Arnout Laureys is eenheidsleider van de scoutseenheid 156° FOS De
Havik. Hij zorgde er met een kordate, zelfzekere en
rustige coördinatie voor dat een crisissituatie werd
afgewend zonder paniek bij kinderen of medeleiders.
Dit toen op het einde van het Groot Kamp in Han-surLesse deze zomer de wassende Lomme het kamp - met
250 kinderen - bedreigde met overstroming.

Cultuurverdienste - Art@ De Pinte
Deze kunstvereniging werd opgericht
in 1997 en laat volwassen amateurkunstenaars in een wekelijks atelier werken
rond een gezamenlijk project. Onder leiding van een professioneel kunstenaar
worden door de leden steeds werken gemaakt die een gemeenschappelijk kenmerk hebben (op het vlak van thematiek, materiaalkeuze, techniek …). Art@
depinte stelt in De Pinte jaarlijks tentoon
tijdens de WAK en Pintefeest.

Activiteit van het jaar - Zeverrock
Gestart in 1993 en ondertussen al een ‘naam’
in de wereld van de kleinere gemoedelijke
muziekfestivals. Twee dagen lang staan Belgische toppers zij aan zij met jong talent. De
organisatie is in handen van een achtkoppige
vriendengroep als kernteam, aangevuld met
140 vrijwilligers die allemaal kosteloos en met
veel plezier meewerken.

jn …
Kodakmoment - Gauthier Vandendenbossche
Wil met zijn foto’s aantonen dat De Pinte niet enkel uit huizen en appartementen bestaat, maar dat er ook hele mooie stukjes natuur verborgen zijn. Het doel
is om Pintenaars te verrassen met beelden waarvan ze niet vermoeden dat ze
in de gemeente genomen zijn.

Anonieme duizendpoot Vrijwilligers home Thaleia
De zestien bewoners hebben elk, naar mogelijkheden en interesse, een job als vrijwilliger onder
de vorm van ‘begeleid werken’. De keuken van
het OCMW, de bib, de verschillende scholen, de
crèches in en rond De Pinte … Dit is nog maar
een greep van de plaatsen waar ze een handje
gaan toesteken. Allen dragen ze op die manier
hun steentje bij.

Ambassadeur van De Pinte – MJR team De Pinte
Het MJT team De Pinte werd opgericht met als doel om met één team
mee te fietsen met de 1 000 km Kom op tegen Kanker en zo 5 000
euro te verzamelen. Het werden vijf ploegen en 25 000 euro die aan
de Vlaamse kankerliga werden geschonken. Zij werden daarmee zelf
uitgeroepen als team in de kijker. Voor de volgende jaren willen zij het,
dankzij een intensieve promotie- en activiteitencampagne in samenwerking met Pintse scholen en (sport)verenigingen, nog beter doen.

Wij willen nogmaals alle genomineerden en bij uitbreiding álle vrijwilligers die zich inzetten voor de Pintse gemeenschap danken voor hun engagement.

Foto’s: Footoo.be ©

Pechvogel van het jaar – Fien Delbaere
Beloftevolle wielrenster bij de juniores. Na haar val op het
einde van het Europese kampioenschap, waardoor ze
een knappe uitslag in rook zag opgaan, werd Fien toch
geselecteerd voor haar eerste wereldkampioenschap. Zij
kon ook daar haar uitstekende vorm niet verzilveren. In
een nerveus begin van de wedstrijd raakte ze opnieuw
betrokken in een valpartij en moest ze ook nu de wedstrijd stoppen met te veel pijn aan de pols.

INFOblad | jANUARI - FEBRUARI 2015 | 19

Erfgoedcel Leie Schelde komt opnieuw naar u toe!
In navolging van de scansessie tijdens de opendeurdag van
de nieuwe bibliotheek in juni vorig jaar, organiseert POLS/
Erfgoedcel Leie Schelde in samenwerking met de bibliotheek
van De Pinte een nieuwe zitdag.

Wie thuis nog oude foto’s, (8)mm-filmpjes, dia’s, documenten
en dergelijke meer liggen heeft en ze gedigitaliseerd wil zien,
één adres: zaterdag 28 februari tussen 10 en 12 uur in de
bibliotheek van De Pinte, Baron De Gieylaan 27.
Alle materiaal wordt ter plaatse ingescand, waarna u het weer
meekrijgt naar huis. Er wordt een toestemmingsformulier
opgesteld waarin u kunt aangeven waarvoor de scans wel/
niet gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld als documentatie
voor Heemkring Scheldeveld, ontsluiting via www.erfgoedbankleieschelde.be …
Kom gerust een kijkje nemen en aarzel niet om uw oude fotoalbums van onder het stof te halen en mee te brengen!

Tips bij gebruik zelfuitleenbalies en terugbrengbus
Alles correct ingescand?
Bij het terugbrengen van boeken
via de zelfuitleenbalies, gebeurt het
wel eens dat de boeken niet correct
werden ingescand en bijgevolg op
het lenerskaartje blijven staan. Om
dit te vermijden is het best om via
de onderste knop op het scherm
‘info/verlengen’ zelf te controleren
of alles correct werd ingescand.
Vraag hiervoor gerust hulp aan de
bibliotheekmedewerkers.
Hoe een ticket vragen
bij gebruik van de
terugbrengbus?
De terugbrengbus aan de buitenkant van het gebouw is 24 uur op
24 beschikbaar. Voor een ticketje
als bewijs van inname dient op het
linkse metalen knopje onder het
scherm gedrukt te worden.

Zelfuitleenbalie

Terugbrengbus

Druk op de onderste knop ‘verlengen’

Hou je boek voor de klep en wacht
tot ze open gaat

Scan je lenerspas onder de
barcodelezer

Druk op ‘verlengen’
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Schuif het boek naar binnen.
Wacht tot de klep terug sluit en
hou het volgende boek voor de
klep ...

Nieuw: sociaal
tarief voor
gemeentelijke
vrijetijdsactiviteiten

Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer eva
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
of sportpromotie@depinte.be

Denk je in aanmerking te komen voor een sociaal tarief? Vergeet niet om tijdig een aanvraag
te doen bij het Sociaal Huis. Het sociaal tarief
wordt pas toegekend na een sociaal onderzoek.

Verslag sportkampen
herfstvakantie

Meer info
Zie Infokrant november - december 2014 of op
www.depinte.be/sociaal-tarief-vrijetijdsactiviteiten.aspx.

‘Piraat Ahoi’ was het thema voor de kleuters. Als echte piraten hebben ze de week beleefd en op het einde van de week mochten ze
het beste van zichzelf geven tijdens de piratenshow voor de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s.

Contact
Sociaal huis, Pintestraat 69 (elke weekdag van 9
tot 12 uur of op afspraak), e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be of 09 280 93 03.

We gingen op pad tijdens het kamp en zijn één en ander te weten
gekomen.
Volgens Ine hebben ze veel spelletjes gespeeld en moesten ze een
echte piratenmuts opzetten. En in de turnzaal was er een grote piratentraining.
Linde vond het piratenkamp zeer leuk omdat ze mocht verven,
tekenen, spelletjes spelen en boterhammetjes blijven eten. En Andreas vond het springkasteel het leukste.

Geboren in 1965?
Bijna 30 jaar kent de gemeente De Pinte de traditie om haar inwoners die 50 jaar worden extra
in de bloemetjes te zetten.
Bij de plechtige ontvangst van 50-jarigen in
2014 op het gemeentehuis is het ‘Comité 1965
– 2015’ samengesteld en hebben de leden
van het nieuwe organisatiecomité zich ingeschreven in het gemeentelijk ‘Gulden boek der
halfeeuwelingen’ en hierdoor de opdracht aanvaard om in 2015 activiteiten op te zetten voor
zij die in 1965 zijn geboren.

Onze kids van de lagere school gingen de avontuurlijke toer op tijdens het Christpoher Columbuskamp. Elke dag op ontdekking naar
een ander continent met uitdagende activiteiten zoals baseball,
sumo worstelen en de Monkey Run.
Welke activiteiten waren de leukste?
Elien en Floor vonden de Monkey Run supertof en Casimir was erg
enthousiast over hockey en handbal.

Het ‘Comité 1965 – 2015’ heeft een jaarprogramma uitgewerkt om zij die 50 worden in 2015 extra aandacht te geven.
Word ook jij 50 in 2015, of ken je iemand die geboren is 1965, in De Pinte of Zevergem woont,
er geboren is of er school heeft gelopen? Aarzel
dan niet en geef vandaag nog naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer door
aan de voorzitter.
Samen met het team zal voorzitter Filip De Clercq
(filipdeclercq@telenet.be of 0475 520 520) met
de nodige luister de halfeeuwelingen in 2015
opnemen in het uitgebreid jaarprogramma.

INFOblad | jANUARI - FEBRUARI 2015 | 21

Leven(s)lang Sportelen
Activiteiten voor 55-plussers

Seniorenturnen
Dinsdagavond 17 – 18 uur
De nieuwe lessenreeks start op dinsdag 20 januari. Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst.
Curve bowl
Dinsdagnamiddag 14 – 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP (vergaderzaal 1). Curve
bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van ongeveer veertien meter
lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien punten te scoren door zo dicht mogelijk
bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!

Fotoverslag Sportdag Leven(s)lang Sportelen
In het kader van de Seniorenweek (zie ook pagina x) organiseerde de gemeentelijke sportdienst op 18 november
een sportdag voor Senioren.
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Hebt u ook genoten van de Seniorenweek?
Een interview met Roger Huybrechts
De Seniorenweek en wat er aan
voorafgaat
Jaarlijks presenteert de Seniorenraad in samenwerking met de gemeente de Seniorenweek. In 2014
was dat in de week van 17 november. De senioren
uit De Pinte - Zevergem konden kiezen uit een
gevarieerd aanbod: feestkaarting, sportdag, seniorenfeest met ‘Grimmige Verhalen’ en dansmoment,
een gezond ontbijt en om af te sluiten, dansmuziek
en goochelshow.
De redactie sprak met Roger Huybrechts, secretaris
van de Seniorenraad en coördinator voor de Seniorenweek.
Roger, hoe gaat dat in zijn werk, de
organisatie van de Seniorenweek?
“In april 2013 werd de Seniorenraad opnieuw samengesteld. Meteen kregen we als eerste werk de
organisatie van de Seniorenweek. Op heel korte
termijn werd een kleine werkgroep samengesteld
en het programma kreeg snel vorm, vooral op basis
van de ervaring van Gino Dee, die we voor deze
editie boekten samen met ’t Gents Cabaret, Yves
Segers, Bert Lenny en Nico Lenny. Na evaluatie van
de Seniorenweek 2013 hebben we een planning
opgemaakt voor de toekomst. Voortaan starten we
in al december.”
Ik heb gemerkt dat het programma
een nieuwe wending gekregen heeft.
Welke richting wil de Seniorenraad in de
toekomst uitgaan?
“De Seniorenraad wil het niveau van de activiteit
op woensdag een beetje opkrikken. We leggen nu
meer de nadruk op het culturele door ook eens te
kiezen voor een verteller, toneel … De vrijdag houden we nog altijd vrij voor een goed gesmaakte
amusementsactiviteit met dans, want dit is steeds
een voltreffer in De Pinte!”
Kunt u al een tipje lichten van het
programma voor 2015?
“Binnenkort gaan enkele leden van de werkgroep
en ikzelf kijken naar een toneel over ouder worden, met als insteek gezondheid. Misschien is dit
interessant voor een volgende editie. Verder heb ik
ook al positieve zaken gehoord over een komische
groep van tien die op geheel amusante wijze voor
animo zorgt. Maar we zijn alle mogelijke tips en
suggesties nog aan het bekijken.”

U organiseert de Seniorenweek niet
in uw eentje. Wie is hierbij allemaal bij
betrokken?
“De werkgroep bestaat uit mezelf, vier dames,
Jacqueline Braeckman, Rosette Ferdinande, Anniek
Decock, Andrea Leys, en nog een man, Antoine De
Roose.
De werkgroep staat in voor de voorbereiding van
de Seniorenweek en toetst de stand van zaken
natuurlijk af met alle leden van de Seniorenraad.
Voorzitter van de Seniorenraad Roland Counye is
natuurlijk de drijvende kracht om het geheel in
goede banen te leiden.

Roger Huybrechts met zijn vrouw

En zonder de inzet van vrijwilligers voor het inrichten van zalen, de bediening, opruimen achteraf,
uitdragen van flyers … zouden we het natuurlijk
ook niet gerealiseerd krijgen. Iedereen in de Seniorenraad draagt zijn steentje bij, met vooral ook een
pluim voor Okra (zij nemen ook de feestkaarting op
maandag voor hun rekening).
Ook de gemeentelijke sportdienst en het OCMW
mogen we niet vergeten. Zij organiseren respectievelijk de sportdag met tal van activiteiten en onder
andere ook met medewerking van Bloso, en het
gezonde ontbijt in Woon-zorgcentrum Scheldevelde.”
Welke zijn de momenten die u bijblijven
van de Seniorenweek?
“Hetgeen ik nooit zal vergeten, is dat ik naar een
show ging kijken van een goochelaar, waar ik als
enige man tussen maar liefst 300 nonnekes in het
publiek zat. Er werden verschillende trucs opgevoerd, met medewerking van het publiek! Wat me
opviel is dat de ambiance er echt wel in zat. Het
was helemaal geen droge bedoening.”
Een ander mooi moment was toen ik tijdens de
voorbereiding van de Seniorenweek ging kijken
naar het kwartet van Johny and the Black Boys. De
sketches die ze brachten en de muziek van toen
zorgden er voor dat ik me terug in de jaren zestig
waande. Dat was heel treffend gebracht.
Ondanks het spijtig wegvallen van het optreden
van goochelaar Koen Bossuyt (wegens een dringende operatie), konden we op vrijdag 21 november met ons allen van de show van Johny and the
Black Boys genieten. En het was echt een succes.
Interviewer: Isabel Coppens

Meer info over de Seniorenraad vindt u via www.depinte.be > Bestuur > Adviesraden.
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Agenda januari - februari 2015
Zondag 11 januari

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.

Woensdag 31 december
Click New Year’s Eve
vanaf 19 uur - Erasmus De Pinte - € 12
Click Productions bvba
www.clickproductions.be
Vrijdag 2 januari
Infosessie over basisopleiding
zendamateur | zie pag. 28
om 20 uur - Sportwegel 5 - gratis
ARCDP
www.tls.uba.be
Zaterdag 3 januari & zaterdag 7 februari
Openstelling Museum Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zondag 4 januari
Wandelen (6, 12, 18 of 21 km)
van 7.30 tot 15 uur - Gemeenschapsschool,
Kasteellaan 1
PWC Merelbeke
www.pwcmerelbeke.be

Parochiale nieuwsjaarsreceptie
om 20 uur - raadzaal - iedereen welkom!
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be: 0476 78 78 86

De Pinte - Latem (2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 10 januari
Nieuwjaarsreceptie
om 17.30 uur - scoutslokaal, Sportwegel 7
- gratis
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

Druppelkot t.v.v. Vlaamse Kankerliga
om 18 uur - speelplein Geetschuren
MJR Team De Pinte
www.mjrteam-depinte.be

Nieuwjaarsreceptie
vanaf 11 uur - lokalen Nieuwstraat
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be

Jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor
buurtbewoners
vanaf 11.30 uur - pijpekop Eekbulk
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes
eekbulk@belgacom.net
Dinsdag 13 januari
Geloofsgesprekken: start reeks
‘Opnieuw beginnen’ (1e van 6)
om 20 uur - pastorie Kerkplein DP - inschrijven nodig
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be: 0476 78 78 86
Vrijdag 16 januari & vrijdag 13 februari
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 17 januari
De Pinte - Sint-Denijs (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 18 januari
Heilige Mis met nadien receptie
om 9.30 uur - kerk en VBS Zevergem - gratis
ACV en CM DP-Z: 09 385 49 36e

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

| zie achtercover
van 11 tot 13 uur - Dorp Zevergem - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

Zondag 18 januari

Dinsdag 6 en maandag 12 januari
Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Vanaf vrijdag 9 januari
Wandelen
ook op 16/1, 30/1, 13/2, 20/2, 27/2 - om 14
uur - OCP
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Vrijdag 9 januari
Proefles High Heels Classes | zie pag. 29
om 19 uur - B. de Gieylaan 21 - € 100 / € 80
(student)
Dance Reaction
www.dancereaction.be
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Zaterdag 10 januari
Tentoonstelling kinderkunstatelier
Art-I-Choque met thema ‘Erfgoed’
Art-I-Choque liet de kinderen onder meer
nieuwe kledij ontwerpen voor de Pintse reuzen Jan en Trees. Op de tentoonstelling zullen alle voorontwerpen gepresenteerd worden en kan door het publiek gestemd worden.
Ook in het OCP en op www.depinte.be (vanaf 12 januari) kunt u uw stem uitbrengen!
Het winnende ontwerp wordt in reuzenformaat uitgevoerd en gepresenteerd op de
erfgoeddag op zondag 26 april 2015.
om 16 uur - De Veldblomme, Zevergem

Frank Degruyter brengt Wijze vertellingen op Toast Literair
‘Wijze vertellingen’ gaat over de manier
waarop mensen proberen de realiteit naar
hun hand te zetten. Het gaat over geld en
macht, over waarheid en inbeelding, over
de kleine kantjes en de grote dromen, over
hebzucht en afgunst, over wraak en mededogen. Kortom, over leven ... en dood.
om 10 uur - raadzaal - € 8 / € 6 (leden)
Davidsfonds DP-Z: 09 282 55 10

Dinsdag 20 januari
GOSA: Nieuwjaarsontmoeting
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

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 .

zo. 4/1 Nieuwjaarsreceptie

za. 10/1 ‘Erfgoed’ door Art-I-Choque

do. 22/1 Isolde et les Bens

Zaterdag 31 januari

Donderdag 22 januari

De Pinte - Sleidinge (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be

Kookles: van aardappelschil tot wortelloof
KVLV Zevergem
om 19 uur - Boldershof
Kristien Morel: 09 245 03 09

Zondag 1 februari
Kinderzegen ter gelegenheid van Lichtmis
(gezinsviering en aansluitend pannenkoeken voor iedereen)
om 11 uur - kerk De Pinte Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be: 0476 78 78 86

Donderdag 22 januari
Isolde et les Bens
Isolde et les Bens ... een groep opgericht door Isolde Lasoen (bekend als drumster bij
Daan, The Happy, Saint-Marteau, en zoveel meer), waarmee ze, naast enkele eigen songs
(denk aan radiohitje ‘Aluminium folie’), een eigenzinnige keuze covers brengt uit de Franse
sixtiespop-chanson, alsook
enkele Engelstalige pareltjes van vroeger en nu.
Isolde zingt en drumt, en
wordt begeleid door een
paar van haar lievelingsmuzikanten, die toevallig
allemaal Ben heten.
van 20 tot 24 uur - Kasteel
Viteux - € 12
Stageblind vzw
www.stageblind.be

Vanaf dinsdag 3 februari

Foto: Piet Stellamans

Vrijdag 23 januari
Bezoek tentoonstelling Berlinde De
Bruyckere (SMAK)
om 13 uur - Kerkplein DP - toegang museum +
€ 5 gids - inschrijven nodig
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

Vrijdag 23 januari
De Pinte - Waarschoot (2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be

Donderdag 29 januari
Gedichtendag
Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Opnieuw wordt hier een hele poëzieweek
aan gekoppeld. ‘Met zingen is de liefde begonnen’ is het
motto van de Poëzieweek 2015. Niemand beter dan een
dichter kan de complexiteit van de liefde bezingen: teder
of vol passie, prille vlinders of reeds vertrouwde warmte, dromerige vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet.
In de bib wordt die week (van 29 januari tot 4 februari) de poëzie extra in de kijker gezet.
Nieuw is ook de Poëziebieb-app! Tijdens de Poëzieweek kan iedereen (ook de niet-leden)
de speciale PoëzieBieb-app downloaden (via iTunes of Google Play) en gedurende vier
weken gratis tien dichtbundels digitaal lezen. In deze app verschijnen onder anderen Ilja
Leonard Pfeijffer, Hugo Claus, Jules Deelder en Ellen Deckwitz. Na vier weken verdwijnt
de bundel uit de app. Van elke bundel blijft wel een gedicht in de app voor een heel jaar
beschikbaar.
De PoëzieBieb-app is ontwikkeld door Bibliotheek.nl.
Baron de Gieylaan 27
Bibliotheek: 09 282 25 32

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 .

Van jager tot landbouwer, de grote
ommekeer in de menselijke evolutie
Gedurende het grootste deel van zijn bestaan
trekt de mens als nomade van de ene plaats
naar de andere en leeft hij van wilde granen,
vruchten en vissen. Tot hij zich op een bepaald moment vestigt en wilde gewassen en
dieren aan zich bindt. Dat domesticatieproces is een van de belangrijkste omwentelingen in de menselijke geschiedenis.
Louis Beyens gaat na wat de oorzaken en
gevolgen zijn van de overgang van jagerverzamelaar-visser naar landbouwer.
ook op 10/2, 24/2 - van 14 tot 16.30 uur OCP - € 55 / € 49 (koffie en syllabus inbegrepen)
Davidsfondsacademie i.s.m. Davidsfonds DP
Katleen Vandermeersch: 09 282 96 69
Woensdag 4 & 11 februari
Nieuwe degustatielessen Wijngilde Vini
Amici
De wijngilde biedt terug een nieuwe reeks
lessen aan. De twee lessen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Vini Amici biedt
een basispakket ‘Hoe wijn leren degusteren
en ontdekken’ aan en dit in twee degustatielessen met digitale cursus en zestien te
proeven wijnen (rood en wit). Naast het leren degusteren ontdekken we de primaire
indrukken van de wijnen en de typische druiven.
van 19.30 tot 22 uur - refter Vrije Basisschool DP - € 45 (leden) / € 50 - inschrijven via vini.amici@gmail.com of bij Bart
Vanderstraeten: 0494 50 15 53
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Woensdag 4 februari

Dinsdag 17 februari

Drugmisbruik, psychopathologie,
criminaliteit en behandeling
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden)
Davidsfonds DP-Z: 09 282 65 30
Donderdag 5 februari
Start cursus Spaans voor beginners
De lessen zullen vooral praktijkgericht zijn
om je zo snel mogelijk vertrouwd te maken
met dagdagelijkse uitdrukkingen en terminologie in verband met reizen, hotel, restaurant, winkelen ...
Lesgeefster: Diana Cabrera
om 19.30 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vanaf vrijdag 6 februari
Wijnen leren proeven
Onder de deskundige leiding van MeesterVinoloog Georges De Smaele, houder van
het diploma van ‘Advanced certificate in
Wines and Spirits’ (London).
Door te ‘kijken’, te ‘ruiken’, en vooral veel te
‘proeven’ leren we de verscheidenheid van
de verschillende soorten wijnen kennen en
waarderen. Zowel onze ‘oude’ wijnproevers
als ’beginners’ zijn van harte welkom.
ook op 13/2, 20/2, 27/2 - om 20 uur - Bondlokaal - € 64 / € 72
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 7 februari
Balletjes in tomatensaus
om 17.30 uur - scoutslokaal, Sportwegel 7 € 10 / € 8 (kind)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

De Pinte - Aalter (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 8 februari
Startactiviteit: gezellig ontbijt met de
hele familie
De Veldblomme
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck: 0478 20 67 73

JV Eetfestijn
vanaf 11.30 uur - cafetaria Moerkensheide € 18 / € 10 (-12 j.)
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be
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Woensdag 11 februari
Cybermisdaad
Ooit was er een tijd dat we onbezorgd konden surfen en mailen. Die tijd is voorgoed
voorbij. Overheidscomputers worden gehackt, grote bedrijven zijn het slachtoffer van
cyberspionage en uw thuiscomputer wordt
gebruikt om uw bankrekening te plunderen.
Welkom in de wereld van malware: de verzamelnaam voor virussen, wormen, trojans,
spyware en andere soorten software die
ontwikkeld zijn om uw computer schade toe
te brengen.
Eddy Willems is security specialist bij een
Duits antivirusbedrijf en veiligheidsbureau.
Zijn voornaamste taak is om de ‘blijde antimalwareboodschap’ te verspreiden bij het
grote publiek.
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden)
Davidsfonds DP-Z: 09 282 65 30

Kom zingen op vastenavond in
Zevergem
Op dinsdagavond 17 februari, vastenavond, is
er weer de plezante, gezellige en met genoeg
drank overgoten zangavond. Om 20 uur zet
Piet zich aan het klavier (zeg maar aan het orkest) op een podium in de refter van de Vrije
Basisschool in Zevergem. Op datzelfde podium springt ook Daniel als samenzangleider.
Samen draaien ze er op die avond heel wat
oude en lichtjes vernieuwde liedjes door! Potpourri’s, oude Vlaamse liederen, actuele teksten, alles kan. Als er maar gezongen wordt.
Het gaat dus niet om een concert, er is geen
optreden van een of andere illustere Onbekende Vlaming … Alleen dit: iedereen die
komt, komt om zelf te zingen.
Hoe lang is het niet geleden dat je nog eens
‘Drie schuintamboers’ gezongen hebt, of ‘Mee
mijne vlieger’, of ‘Straatje kommeren’, of ‘Des
winters als het regent ...’. Je hoeft heus niet
naar het Belfort te gaan om bij ‘Klokke Roeland’ een kippenvelmoment te beleven ...
Zorg dat je erbij bent! Niet aarzelen, niet
denken “Ik kan niet zingen.”, gewoon komen
en meedoen. Ambiance verzekerd.
vanaf 20 uur - Vrije Basisschool Zevergem € 5 (zangteksten inbegrepen)
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03

Vrijdag 13 februari
Ontspanningsavond: ‘Van Pierke tot
Pierlala’ door Luk De Bruycker
om 20 uur - Brasserie ‘t Klooster’ - inschrijven nodig
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Zondag 15 februari
Allerliefdeviering. Een viering over alle
vormen van graag zien, over liefde in al
zijn nuances dus
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be: 0476 78 78 86

Foto: Geoffrey Ketels
Woensdag 18 februari
Jef Neve SOLO
Na meer dan tien jaar toeren over de hele
wereldbol met allerlei verschillende formaties werd het stilaan tijd voor Jef Neve om
tot de essentie te komen. Eén piano, één
pianist, en daarmee is de kous af. Haal die
muzikant weg uit zijn ‘comfort zone’, strip
hem van zijn ritmesectie en kijk toe welke
pure, naakte kunst er dan op het podium
verschijnt.
van 20 tot 24 uur - OCP - € 16
Stageblind
www.stageblind.be

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

wo. 11/2 Cybermisdaad

Woensdag 18 februari
Witteboordcriminaliteit: het complot
tegen de Belgische staat
In het najaar van 2013 veroorzaakte Lars
Bové, al tien jaar onderzoeksjournalist bij de
krant De Tijd, opschudding door de duistere
praktijken bloot te leggen van HSBC, één
van de grootste banken ter wereld.
Het dossier kreeg de titel ‘Het Complot van
HSBC tegen de Belgische Staat’, omdat de
bank zeker 400 miljoen euro belastingen
heeft ontzegd aan de Belgische schatkist
door deze rijke Belgen een schuilplaats te
bieden voor hun zwart geld.
Lars Bové ervaart als journalist al tien jaar
hoe de Belgische justitie met pijl en boog
moet vechten tegen de witteboordencriminaliteit. Hoe rijker de fraudeurs en hoe groter de fraude, hoe kleiner de straffen, lijkt het
wel?
Lars Bové vertelt wat er echt aan de hand is.
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden)
Davidsfonds DP-Z: 09 282 65 30

wo. 18/2 Jef Neve SOLO

za. 21/2 Pioniersfuif

Zondag 22 februari

Vrijdag 20 februari

Winterwandeling (ca. 6 km) in het
Parkbos
om 14 uur - voorkant station De Pinte - gratis - meebrengen: stevige wandelschoenen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

De Pinte - Lembeke (2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 21 februari
7de mosselfeest
vanaf 19 uur - Gemeentelijke Basisschool
(Polderbos 1)
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw
www.harmonieorkest.be

Zaterdag 28 februari
De Pinte - Kleit (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
VC JV De Pinte
www.jvdepinte.be

Wereldmuziek. De Blazing Saddles
Country Band
De band zorgt voor een geweldige avond vol
ambiance en dansplezier.
om 20 uur - OCP - € 12 / € 10 (leden)
Davidsfonds DP-Z: 09 282 65 30

Zaterdag 21 februari
Pioniersfuif met bodega
Opnieuw vindt de welbekende Pioniersfuif De Pinte plaats en opnieuw belooft dit
een spetterend dansfeest te worden. Niet alleen staat de zaal dit jaar weer open
voor de jongere garde, ook de bodega wordt weer opgetrokken (en verwarmd),
om de liefhebbers van lokale bands in onder te brengen.
Voor klinkende beats en pure ambiance moet je in het OCP zijn. De zaal zal ook
dit jaar niet alleen worden opgeluisterd door welbekende dj-namen, ook beginnende dj’s krijgen een kans en de winnaar van de Pioniersfuif DJ-contest zal ook
mogen komen proeven van het feest dat de Pioniersfuif is!
Bodega
Voor de groezelige gezelligheid van een band op een koude februariavond moet men dan weer in de tent zijn aan het OCP. Deze tent is
als het ware de kroeg naast de discotheek. De kroeg waar men in kan thuiskomen, waar men eveneens een stevig danske kan placeren.
De plek waar men op het gemak het Pioniersgevoel kan ondergaan.
Dus allen, zaterdagavond 21 februari vanaf 21 uur, op naar het OCP!
Tickets verkrijgbaar bij alle Givers, Jin en leiding van Scouts & Gidsen De Pinte
- Zevergem.
Zie ook Facebook voor meer info en namen.
van 21 tot 4 uur - OCP - € 4 (VVK) / € 5
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

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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Op zoek naar een hobby?
Basisopleiding
‘radioamateur’
Op zoek naar een hobby zonder grenzen?
Gebeten door techniek?
Wist je dat je al vanaf je dertiende een vergunning
kan halen om je eigen zendstation te bezitten en
te bedienen?
In januari en februari 2015 organiseert ARCDP in samenwerking met de lokale afdeling TLS
van de Koninklijke Unie van de
Belgische Zendamateurs een
basisopleiding ‘radioamateur’.
Je verneemt er alles over op
www.tls.uba.be. Kom kennis maken met de lesgevers en
vraag honderduit tijdens de infosessie op vrijdag 2 januari 2015 vanaf 20 uur in het clublokaal (Sportwegel 5, De
Pinte) of e-mail naar Luc.on5uk@skynet.be.

Op zoek naar een
actieve sport?
Iedereen (jong en oud) krijgt in bij
JKA Shotokan Karate Club - Tasseikan vzw de kans om karate te
beoefenen. Dit alles volgens de
persoonlijke mogelijkheden en
onder deskundige begeleiding
van ervaren en gediplomeerde
lesgevers. De eerste drie trainingen zijn steeds gratis en zonder
enige verdere verplichting.
Trainingsuren
• J ongeren (vanaf negen jaar): donderdag van 18 tot 19.30
uur en zaterdag van 17.30 tot 19 uur
• V
 olwassenen: maandag van 20 tot 21.30 uur en zaterdag
van 17.30 tot 19 uur
Waar: OCP (spiegelzaal), Polderbos 20, De Pinte
Karate vergt doorzettingsvermogen, maar als je je inzet
en blijft doorzetten is het een sport die veel voldoening
schenkt, zowel op sportief als op sociaal vlak.
Meer info: www.tasseikan.be, info@tasseikan.be,
0476 98 64 66.
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Oxfam
Wereldwinkel
zoekt vrijwilligers
Dankzij de verkoop van fairtradewijnen is Tilimuqui in het
noordwesten van Argentinië uitgegroeid van een onooglijk
dorpje zonder stromend water tot een regionaal centrum.
Met de fairtradepremie die ze bovenop de marktprijs ontvangen, werd achtereenvolgens gezorgd voor watervoorziening,
onderwijs en een medisch centrum.
Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe Oxfam kleine
producenten toelaat eerlijk hun brood te verdienen.
Wil je zelf meehelpen aan het bevorderen van eerlijke handelsrelaties, en heb je af en toe een paar uur vrij om de winkel open
te houden? Praat er dan eens over bij uw volgend bezoek, stuur
een mailtje naar depinte@oww.be of neem telefonisch contact
op via 0477 68 88 24.
De Wereldwinkel in Polderbos 2 is iedere woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Schilderen bij
Art@De Pinte

High Heels Classes
High Heels Classes zijn lessen waarbij je danst op hoge
hakken. De meeslepende muziek is de basis van deze uiterst vrouwelijke dansbewegingen. Zeker een must voor
wie van sensuele vrouwelijke dans houdt! Je wordt er leniger en sterker van.
Jouw choreografe is Brenda Martinez. Zij danste bij Cirque
du Soleil en in de Musical Chicago.
Proefles op vrijdag 9 januari
Op vrijdag 9 januari is er een proefles van 19 tot 19.50 uur
voor 17-plussers en volwassenen.
De data van de lessen zijn 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 27
februari, 6, 13, 20, 27 maart met in april drie showtimes.
De tienlessenreeks kost 100 euro (80 euro voor studenten)
en als je eens niet kunt komen, kun je de beurt inruilen bij
PilatesCore, Zumba of BodySculpt.

Schilderij: Karina Alisch

Op woensdag 7 januari start Art@De Pinte met een GROOT
individueel werk. Er zal gewerkt worden op een doek van
80 x 80 cm met olieverf. Het onderwerp is ‘bomen’.

Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt en vragen wij om vooraf in te schrijven via ‘Contact’
op www.DanceReaction.be. Je ontvangt dan meer informatie.
		
High Heels Classes vindt plaats in de Body & Mind Studio,
Baron de Gieylaan 21, De Pinte (ingang via de oprit, naast
brievenbus nummer 21, niet binnengaan via de winkel!).

Niet-leden die interesse hebben om zich aan te sluiten,
kunnen dit alsnog doen. Wie zich engageert vanaf 7 januari
2015 betaalt 60 euro lidgeld voor alle lessen van 7 januari
tot en met 24 juni 2015, verzekering inbegrepen.
Wie voorzichtig wil komen ‘proeven’ van onze lessen, betaalt 9 euro voor drie lessen.
Bezoek www.artdepinte.be voor alle info.
Hebt u vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met het
secretariaat:
karina.alisch@skynet.be, 0473 934 833
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voor de jeugd
Speelpleinwerking Amigos 2015
Met 2015 in het vooruitzicht willen we u alvast de data meegeven van Speelpleinwerking Amigos voor de paas- en zomervakantie.
Uw kind kan in 2015 terecht op het speelplein op de volgende momenten:
tijdens de eerste week van de paasvakantie: van dinsdag 7 tot vrijdag
10 april 2015
tijdens de zomervakantie:
• van maandag 13 tot vrijdag 17 juli 2015
• van maandag 20 tot vrijdag 24 juli 2015 (opgelet: geen speelplein op
dinsdag 21 juli)
• van maandag 27 tot vrijdag 31 juli 2015
• van maandag 3 tot vrijdag 7 augustus 2015
• van maandag 10 tot vrijdag 14 augustus 2015
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan activiteiten van de sportdienst, de cultuurdienst en de kinderopvang Stekelbees.
Voor meer informatie over de werking, de prijzen en andere praktische zaken, kunt u terecht bij de jeugddienst van De
Pinte (tel. 09 280 98 51, jeugddienst@depinte.be).

Sportacademie
De lessen Multimove en Kriebeltuin gaan van start op zaterdag 24 januari 2015.
Multimove is een gevarieerd
bewegingsaanbod voor kinderen van de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar waarbij ze ervaringen
opdoen in de twaalf bewegingsvaardigheden zoals
wandelen en lopen, vangen
en werpen, klimmen …
Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Deze lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van
13.30 uur tot 14.30 uur.
De Kriebeltuin is er voor kinderen van de
instapklas tot en met de tweede kleuterklas
op zaterdag van 15 tot 16 uur en van 16 tot
17 uur.
Inschrijven voor de Sportacademie kan
enkel online via TicketGang
(depinte.ticketgang.eu):
• V
 oor inwoners van De Pinte: op
dinsdag 13 januari vanaf 20 uur
• V
 oor niet-inwoners van De Pinte: op
woensdag 14 januari vanaf 20 uur
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Sportkamp
krokusvakantie 2015
Van maandag 16 tot en met
vrijdag 20 februari 2015
Inschrijven voor de krokusvakantie kan
enkel online via TicketGang
(depinte.ticketgang.eu):
• V
 oor inwoners van De Pinte: op
dinsdag 27 januari vanaf 20 uur
• V
 oor niet-inwoners van De Pinte: op
woensdag 28 januari vanaf 20 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de
sportacademie en de inschrijvingsprocedure is terug te vinden in de Vrijetijdsfolder en op de gemeentelijke website
www.depinte.be.

Kadervorming
jeugdwerkbegeleiding

Laat je vormen en krijg (een deel)
terugbetaald

(Foto)verslag Blijde intrede
Sinterklaas

Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en
begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op
kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met
andere woorden: de leiding/medewerkers (of jongeren die
leiding willen geven) volgen cursussen die verband houden
met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken, die
in De Pinte of Zevergem wonen.
Voorwaarden voor terugbetaling
• De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen
gevolgd tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015
(uitbetaling februari 2016).
• Maximum drievierde van het werkelijk betaalde bedrag.
• Maximum 100 euro per persoon.
Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen.
2. Daarna breng je het deelname attest en betalingsbewijs
binnen bij de jeugddienst.
Meer info?
Contacteer de jeugddienst: tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be.

Theater op school: lees meer over
Snowakije, Oetsie Poetsie … | op pagina 17
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Jeugdhuis Impuls opnieuw op volle toeren
Jeugdhuis Impuls draait weer op volle
toeren en dat moet geweten zijn!
Elke vrijdag en zaterdag is iedereen
welkom vanaf 20 uur om een frisse pint
te nuttigen. Het jeugdhuis is een ontmoetingsplek die zoveel meer is dan een
gewone drinkgelegenheid. Kom eens
darten, kickeren, Jenga spelen, kaarten ...
Happy hour
Elke eerste vrijdag van de maand wordt
er ook een happy hour georganiseerd.
De perfecte formule om het weekend
goed in te zetten dus!
Verder is Jeugdhuis Impuls altijd op zoek
naar nieuwe medewerkers.
Interesse? Stuur een mailtje naar bestuur@jhimpuls.be of spreek iemand aan achter de bar.
Bezoek onze facebookpagina voor meer info en evenementen! Tot binnenkort!

Speelstraten
tijdig aanvragen
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar
opnieuw aangevraagd worden. Dus als
je jouw straat of wijk voor een dag of een
bepaalde periode wilt omtoveren tot
een speelterrein voor kinderen, dien dan
tijdig een aanvraag in bij de jeugddienst.
Het reglement speelstraten wordt in de
gemeenteraad van 26 januari 2015 besproken, onder ander in functie van het
tijdig aanvragen en de manier van aanvragen. Vanaf begin februari zal het nieuwe reglement van toepassing zijn.
Het aangepaste reglement en aanvraagformulier zullen vanaf februari terug te
vinden zijn op de gemeentelijke website:
www.depinte.be/speelstraten.aspx.
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Oproep animatoren 2015
Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van
Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke paas- en zomervakantie te bezorgen.
Surf naar www.depinte.be/animatoren.aspx voor meer
informatie.

Uw INFOblad en depinte.be vernieuwd
INFOblad Gemeente De Pinte in magazinestijl
Uw vertrouwde Infokrant verschijnt voortaan in een nieuw kleedje. Het bestuur en de gemeentelijke diensten willen
voortaan nieuws uit de gemeente en activiteiten op een meer aantrekkelijke manier aanbieden.
Een verwijzing naar de belangrijkste items uit het Infoblad vindt u voortaan op de cover en op de tweede pagina, via
een inhoudsopgave en door gebruik te maken van ‘aperitieftekstjes’. Het is ook de bedoeling om bepaalde thema’s
dieper uit te werken en inwoners van De Pinte - Zevergem, of andere boeiende personen, aan het woord te laten. U
zult ook merken dat de activiteitenkalender en berichten van de verenigingen voortaan geïntegreerd werden onder
de rubriek ‘Uit in De Pinte’.

www.depinte.be vernieuwd
De gemeente De Pinte biedt via www.depinte.be al sinds november
2001 online informatie aan. In september 2006 werd de website volledig herwerkt. Door de jaren heen werd de website uitgebreid, zowel
op vlak van inhoud, als op vlak van functionaliteiten. Denk onder andere aan het e-loket.
Op 12 september 2014 werd de herwerkte site gelanceerd. Samen
met de technische kant van de zaak werd niet alleen de lay-out opgefrist, maar pakken we ook uit met een nieuwe structuur om het
gebruiksgemak te verhogen.
Het aantal hoofdrubrieken werd beperkt. De gestroomlijnde structuur bestaat voortaan uit de vier thema’s:
Bestuur

Wonen

Leven Vrije tijd

Onder Bestuur staan voortaan ook de Diensten en een luik Communicatie (voorheen Publicaties). De rubriek Leven
& Wonen werd opgesplitst. De rubrieken Cultuur, Jeugd en Sport staan voortaan samen met Bibliotheek onder de
rubriek Vrije tijd.
We hopen dat u op deze manier nog sneller uw weg vindt doorheen de gemeentelijke website. Om wegwijs te raken
doorheen de website kunt u ook nog altijd gebruik maken van de zoekmodule, de A tot Z Index en de Sitemap (te
vinden bovenaan rechts op het scherm).

Sociale media
De gemeente zet sinds kort ook nieuwe stappen op sociale media zoals Facebook
en Twitter voor de liefhebbers van informatie in digitaal formaat.

Eigen suggesties, opmerkingen of ideeën?
Geef ze door aan communicatieambtenaar Isabel Coppens via communicatie@depinte.be.
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Contactformulier
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul dit formulier in of ga naar www.depinte.be/contact.aspx.
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of via www.straatlampen.be.
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:.........................................................................................................................................................................................................................................................
Nummer: ................................................................................................................................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats:...........................................................................................................................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Straat + nummer: . ............................................................................................................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ..................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................................................................................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte

OCMW-raad

Eva De Schryver (OCMW-voorzitter), Keistraat 135, 0496 02 67 08, eva.deschryver@skynet.be
Guy Blomme, Heirweg 39, 09 385 58 29, guyblomme@telenet.be
Peter Dick, Eekbulk 10, 09 281 12 41, peter.dick@skynet.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Marleen Minoodt, Het Wijngaardeke 44, 09 385 70 78, marleen.minoodt@telenet.be
Odette Pieters, Baron de Gieylaan 1 bus 3, 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be
Godelieve Strybos, Langevelddreef 59, 09 282 70 94, lieve.strybos@skynet.be
Jan Turf, Borluutlaan 4, 0478 80 98 09, jan.turf@aboutsociety.be
Hans Vlieghe, Langevelddreef 43, 0474 63 24 05, hans.vlieghe@bpost.be
Hilde Boelaert (OCMW-secretaris), Kasteellaan 41, De Pinte, e-mail: hilde.boelaert@ocmwdepinte.be
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten
en politie

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, landbouw

Schepenen

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken,
leefmilieu, duurzaamheid,
ontwikkelingssamenwerking,
voorzitter gemeenteraad

Ferry Comhair
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
tel. 0479 65 86 24
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercommunales
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken,
financiën enbegroting, lokale economie en middenstand,
gemeentelijk patrimonium
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang,
gezinsbeleid, gelijke kansen

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

Gemeentesecretaris
Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

Gemeenteraadsleden

(in alfabetische volgorde)
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, marlies.deconinck@depinte.be
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
Laure Reyntjens, Jasmijnstraat 1, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@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
Jacques Weytens, Serafien de Ryckelaan 19, 0468 23 59 90, jacques.weytens@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 maandag 26 januari en 23
februari 2015 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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Zondag 4 januari 2015:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente De Pinte
De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris, het gemeentepersoneel,
de OCMW-raad, de OCMW-voorzitter,
de OCMW-secretaris en het personeel van het OCMW
bieden u hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2015!
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie
in openlucht
op zondag 4 januari 2015 van 11 tot 13 uur
Dorp (Zevergem)
			
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

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

