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Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)
• paasmaandag 6 april 2015

Beeld in de kijker
Foto’s: Gauthier VandenBossche

Volgende Infokrant
(mei - juni 2015)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 15 maart
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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Foto’s voor gebruik in het infoblad zijn altijd welkom via:
communicatie@depinte.be

Vacatures
Gemeente De Pinte

36

Gemeente De Pinte werft aan:
1 Deskundige ICT
1 Deskundige Infrastructuur/Werken
| zie achtercover

Administratieve medewerkers
| zie www.depinte.be

Buurtinformatienetwerken voor veiligheid
Samen maken we werk van een veilige buurt.
Dit kan heel eenvoudig door lid te worden van een buurtinformatienetwerk (BIN).

18
Cultuur in de kijker
NTGent gaat samenwerking aan met Teater
2000 | zie pag. 24
Heemkring Scheldeveld 45 jaar jong
| zie pag. 22

Kunstenaar van de maand maart Kaya Camelia
Aerie Jakovits aan het woord | zie pag. 20

Pleegzorg Vlaanderen zoekt
warme thuis
Mensen uit de nood helpen geeft voldoening. Ook jij kan door
pleegzorger te worden een wezenlijk verschil maken in het leven en de toekomst van een pleegkind of pleeggast.
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Wegenwerken Bommelstraat - Breughellaan
Stand van zaken van de werken
In januari 2015 zorgde de aannemer voor de aanleg van buizen tussen
Breughellaan en Nijverheidstraat. In februari en maart worden er aanpassingswerken uitgevoerd aan de Aquafincollector ter hoogte van het kruispunt
Nijverheidsstraat-Kunstschilderweg en worden er huisaansluitingen gerealiseerd in de Breughellaan, aanleg opritten en voetpad tussen Bommelstraat
en Memlinglaan.
Afsluiten spoorwegovergang in Bommelstraat
In een volgende fase van de werken wordt de spoorwegovergang en aansluiting op de Bommelstraat gerealiseerd. Voor deze werken wordt de spoorwegovergang van 13 april tot en met 24 april 2015 afgesloten.
Binnen deze periode zal de aannemer de aansluitingen op de bestaande
overweg aanleggen alsook het nieuw aan te leggen deel verharding ten
zuiden van de spoorweg (deel Bommelstraat richting Pintestraat).
Fase 2 (vanaf april tot eind 2015): Bommelstraat (deel Daningsdreef - Keistraat)
De exacte planning en het omleidingsplan moet nog worden opgemaakt
door de aannemer. In deze fase kan het verkeer in de Bommelstraat vanaf de
Daningsdreef richting spoorweg, terug wat vlotter gebeuren.
De volledige zone van de werken is een werfzone. Enkel plaatselijk verkeer is
toegelaten. Het doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen.

Gemeente De Pinte werft
aan:
1 Deskundige ICT
1 Deskundige Infrastructuur/Werken
| zie achtercover
Administratieve medewerkers
| zie www.depinte.be
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Melding lokale productie bij Eandis is verplicht
Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen,
moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. Dat is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het
elektriciteitsnet.
Veiligheid en netstabiliteit vooraan
Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet Eandis weten welke installaties zijn aangesloten op het
net*, en waar precies. Het is ook belangrijk dat de installatie voldoet aan alle technische vereisten, waaronder een
‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht veiligheidstoestel dat het net beschermt tegen spanningspieken en
ervoor zorgt dat er geen elektriciteit wordt geïnjecteerd als het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij werken.
* Met een installatie aangesloten op het net bedoelen we dat zowel de installatie (bijvoorbeeld de zonnepanelen)
als de aansluitkabel elektriciteit (van de straat) op de elektriciteitskast zijn aangesloten. Dit is bijna altijd het geval,
een uitzondering is bijvoorbeeld een tuinhuis zonder elektriciteitsaansluiting, waar alle stroom ENKEL van de
zonnepanelen komt. In zo’n geval is er geen gevaar voor injectie op het distributienet en is een melding bij Eandis niet
verplicht.
Naast veiligheid en netstabiliteit is de meldingsplicht ook belangrijk voor de algemene werking van de energiemarkt.
Niet-aangemelde installaties voor lokale productie kunnen onverklaarbare verbruiken genereren, met allerlei
validatiefouten en vragen van leveranciers als gevolg. Ook organisaties als de energieregulator VREG en het Vlaams
Energieagentschap (VEA) hebben juiste informatie nodig om zicht te houden op de groenestroomcapaciteit in
Vlaanderen.
De meldingsplicht bij Eandis is opgenomen in het Aansluitingsreglement en in de aansluitingsvoorschriften voor
decentrale productie van Synergrid (C10/11). Ze is ook afdwingbaar, in tegenstelling tot de melding bij VREG voor de
aanvraag van groenestroomcertificaten.
Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan Eandis niet controleren of ze voldoet aan de technische voorschriften.
Ze wordt dan ook beschouwd als een niet-conforme installatie die de goede werking van het elektriciteitsnet, en de
veiligheid van personen of materialen, in het gedrang kan brengen. In dat geval kan Eandis de netgebruiker dan ook
de toegang ontzeggen tot het elektriciteitsnet.
Hoe kun je installaties voor lokale productie melden?
De melding van een installatie voor lokale elektriciteitsproductie kan online via www.eandis.be > mijn groene
energie > Lokale productie > Criteria voor een melding ≤ 10 kVA of in een klantenkantoor van Eandis. Elke melding
moet worden vergezeld van een AREI-keuringsverslag, het elektrische eendraadschema van de installatie en het
gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die zijn vermeld in het keuringsverslag.
Wat met ‘grotere’ installaties?
Particulieren, bedrijven of instellingen die een lokale productie van meer dan 10 kVA willen plaatsen, moeten nog een
paar extra stappen doorlopen voor ze kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Ze moeten eerst een ‘werkaanvraag
tot aansluiting’ indienen. Dat kan eveneens online via www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale productie >
Criteria voor een werkaanvraag > 10 kVA of in een klantenkantoor van Eandis.
Op basis van die aanvraag voert Eandis eerst een netstudie uit. Via die studie gaat het energiedistributiebedrijf na of
de lokale productie veilig kan worden aangesloten op het plaatselijke elektriciteitsnet. Pas als de netstudie positief is
en de klant de toelating krijgt van Eandis mag hij zijn lokale productie-installatie koppelen aan het distributienet.

Meer info: Surf naar www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale productie en lees onze uitgebreide
lijst vragen en antwoorden, en onze brochures over lokale productie.
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Leven & Wonen
Krijgt uw kind de naam van
papa, mama of beiden?
Het nieuwe Belgische naamrecht

De wilsverklaring
Er bestaan verschillende soorten wilsverklaringen. Omdat
er nogal wat onduidelijkheid bestaat tussen de negatieve
wilsverklaring en de wilsverklaring inzake euthanasie lichten we dit graag nog eens toe. Er is echter een heel belangrijk onderscheid tussen beide.
Negatieve wilsverklaring
In een negatieve wilsverklaring beschrijft de persoon
welke (be)handelingen hij niet meer wenst indien hij in
een situatie zou belanden waarbij hij niet meer zelf kan
beslissen. Deze wilsverklaring is de belangrijkste want ze
is afdwingbaar. Ze kan echter niet geregistreerd worden
bij de gemeente.

Zoals u waarschijnlijk al via de media vernam, trad het nieuwe Belgische naamrecht in werking op 1 juni 2014. Deze
wet kwam er met het oog op de invoering van de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, door middel van de naamoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde.
Voor kinderen geboren vanaf 1 juni 2014 geldt deze nieuwe
wet.
De eerste krachtlijn bestaat erin dat je de vrijheid hebt om
het kind de naam van de vader, de naam van de moeder of
een dubbele naam (een combinatie van vaders- en moedersnaam in de volgorde dat men kiest) te geven.
Het is wel de bedoeling om de eenheid van de naam binnen
het gezin te behouden. Concreet wil dit zeggen dat alle kinderen van dezelfde ouders, dezelfde naam moeten krijgen.
De naamkeuze is onherroepelijk.
Overgangsregeling voor kinderen geboren voor
1 juni 2014
De nieuwe wetgeving omvat een overgangsbepaling die de
mogelijkheid geeft aan de ouders om gedurende één jaar
ook de naam van hun minderjarige kinderen te wijzigen (tot
1 juni 2015).
Van zodra één van de gemeenschappelijke kinderen meerderjarig is, kan men geen gebruik maken van deze overgangsbepaling.
Omdat de einddatum van deze overgangsbepaling in aantocht is, willen we deze mogelijkheid onder de aandacht
brengen.
Voor meer informatie of met vragen kunt u steeds
terecht bij de dienst Burgerzaken,
burgerzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 60.
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Wilsverklaring inzake euthanasie
De wilsverklaring inzake euthanasie kan wel via de gemeente geregistreerd worden. In deze verklaring stelt de
persoon dat hij euthanasie wenst indien voldaan is aan
de voorwaarden inzake de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.
Hier schuilt het addertje onder het gras, want wie kent
de voorwaarden? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat
hun wilsverklaring geldig is en dat er dus euthanasie kan
uitgevoerd worden mochten ze bijvoorbeeld dementerend zijn. Maar de wilsverklaring euthanasie is in deze
omstandigheid niet geldig! Ze is slechts geldig bij een
onomkeerbare coma ten gevolge van ziekte of ongeval.
De wilsverklaring euthanasie wordt voorafgaand opgesteld en is maximum vijf jaar geldig, nadien moet ze
bekrachtigd of herschreven worden. Ze is enkel geldig
wanneer je in een onomkeerbare coma bent.
De negatieve wilsverklaring, ook levenstestament
genoemd, wordt ook voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig. Met deze wilsverklaring kan je eisen dat alle
of bepaalde onderzoeken of behandelingen niet meer
gebeuren wanneer je het zelf niet meer kunt vragen, bij
coma, dementie, hersentumor … en als deze toestand
onomkeerbaar is. Het opstellen van dit document gebeurt best in aanwezigheid van een arts zodat er geen
discussie is over de wilsbekwaamheid.
U vindt de volledige info op www.leif.be.
U kunt ook steeds met uw vragen terecht bij de dienst
Burgerzaken, burgerzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 60.

Online loket voor aanvragen attesten Burgerzaken
Via www.depinte.be kunt u heel wat nuttige informatie, documenten en formulieren vinden. U kunt er ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 uw documenten
aanvragen via het e-loket.
U vindt een uitgeschreven procedure voor het aanvragen van attesten en
documenten van de dienst Burgerzaken op
www.depinte.be onder Leven > Burgerzaken > e-loket.
Van zodra de dienst Burgerzaken de aanvraag ontvangt, bezorgen wij u het
document digitaal of op papier, afhankelijk van uw keuze.
Fouten melden
We stellen vast dat het aanvragen van documenten niet altijd vlekkeloos
verloopt. Door een foutmelding kan de aanvraag vastlopen. Om te voorkomen dat u zich alsnog moet verplaatsen naar het gemeentehuis, willen
we vragen om in dit geval contact op te nemen via burgerzaken@depinte.
be, tel. 09 280 80 60.
Online attest
en

aanvragen ki
In functie van het optimaliseren van het e-loket en bijgevolg ook de
spel via hand
nderleiding op depi
nte.be
dienstverlening, willen wij u vragen om – indien u een foutmelding
krijgt – een PrintScreen van de foutmelding door te sturen naar
burgerzaken@depinte.be. Er wordt dan zo snel mogelijk voor een oplossing
gezorgd.

Kerstmarkt 2014 legt basis voor Kerstmarkt 2015
Businessclub De Pinte heeft met de organisatie van een Kerstmarkt op
het Europaplein een platform aangeboden aan de lokale middenstand
en verenigingen om zich kenbaar te maken bij de inwoners van onze
gemeente.
Zowel het aantal deelnemers (40 standhouders) als het aantal bezoekers
(meer dan 3 000) was voor de eerste editie een onverhoopt succes.
Op zaterdag en zondag 12
en 13 december 2015 zal
Businessclub De Pinte vzw
op het Europaplein haar
tweede kerstmarkt organiseren, waarbij ze samen met de
deelnemers zal trachten om
een echt kerstgevoel in onze
gemeente te brengen.
Wens je ook deel te nemen aan de Kerstmarkt 2015?
Stuur dan voor eind maart 2015 een mailtje naar businessclubdepinte@
telenet.be, met de melding kerstmarkt 2015 en je ontvangt verdere info.

Businesscafé met tips voor de belastingaangifte 2015 voor ondernemers
Meer info : zie Agenda op pagina 26

INFOblad | MAART - APRIL 2015 | 7

Verhuren met garantie via SVK
Eigenaars die hun woning op de privémarkt verhuren worden vaak geconfronteerd met huurachterstal of
leegstand. Wie verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is echt zeker. Gedurende negen jaar krijg je
de huur maandelijks stipt uitbetaald, ook als de woning niet verhuurd is. Bovendien ziet het SVK toe op het
onderhoud.
Het SVK wil personen en gezinnen die moeilijk een woning vinden op de bestaande huurmarkt helpen om een betrouwbare en betaalbare woning te vinden. Het SVK treedt op als bemiddelaar tussen verhuurder-eigenaar en huurder.
Zo kunnen de eigenaars van de woningen ook samenwerken met een betrouwbare partner, die heel wat zorgen bij hen
wegneemt. Het SVK biedt verhuurders de zekerheid dat ze elke maand stipt de huur ontvangen, is de gesprekspartner
van de verhuurders waardoor ruzies en dure gerechtelijke procedures worden vermeden
en staat in voor een degelijk huurcontract. Verhuren aan het SVK is ook fiscaal voordelig en
de eigenaar heeft op die manier recht op bepaalde premies bij renovatiewerken.
Interesse om te verhuren aan het SVK?
Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen u en het SVK is een win-winsituatie voor alle partijen: u krijgt een correcte huurprijs en heel wat garanties en mensen
die het moeilijker hebben op de bestaande huisvestingsmarkt kunnen een betaalbare en
degelijke woning huren. Op termijn leidt dit systeem ook naar een verbetering van de
woonmarkt.
Neem contact op met:
Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde
Sociaal Huis De Pinte (op afspraak), Pintestraat 69, 9840 De Pinte
tel. 0479 64 47 09, e-mail: leen.vandeynze@svkleieenschelde.be

Wat betekent sociaal verhuren in
de praktijk voor de verhuurder?
Marc Cnudde heeft al enkele jaren verhuurd aan het SVK en laat
ons delen in zijn ervaringen.
Welke ervaring heb je met een sociaal
verhuurkantoor?
Marc Cnudde: Ik werk al een viertal
jaar met een sociaal verhuurkantoor
dus ben vertrouwd met het principe.
Heb je al problemen vermeden dankzij
het SVK-systeem?
MC: Er zijn in het verleden al problemen met huurachterstanden geweest
en geschillen tussen onze huurders en
hun buren. De financiële problemen
zijn volledig opgelost doordat we verhuren aan het SVK dat een betalingszekerheid van negen jaar biedt. Maandelijks krijg je altijd op dezelfde dag de
huur op de rekening gestort. Van het
idee alleen al word je gelukkig.
Toen er een geschil was met de buren
hebben wij gevraagd aan het SVK om
te bemiddelen. Het SVK heeft dan met
beide partijen aan tafel gezeten en nu
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zou alles opgelost moeten zijn. Het SVK
is gewoon om met dergelijke situaties
om te gaan. Sommige buren zien niet
graag huurders komen. Vooroordelen
zijn vaak misplaatst. In veel gevallen
valt alles best mee als mensen moeite
doen om elkaar te leren kennen.
Brengt het verhuren evenveel op?
MC: Verhuren aan het SVK brengt minder op dan privé verhuren. Maar als je
alles gaat berekenen over een periode
van negen jaar denken wij dat er weinig
verschil is. Je moet namelijk naar alle
kosten kijken. Denk bijvoorbeeld aan
advertentiekosten voor verhuring, de
tijd die je moet vrijmaken voor plaatsbezoeken met geïnteresseerden, het
opmaken van plaatsbeschrijvingen, en
uiteraard het feit dat je nooit leegstand
hebt! Je kan natuurlijk ook via een vastgoedkantoor verhuren, maar daar lopen de kosten snel op. Nog een groot
voordeel is dat het SVK de woning in
dezelfde staat teruggeeft als bij de start
van de huurperiode, anders heb ik na
elke huurderswissel kosten.
Zie je ook mindere punten of nadelen
aan het SVK-systeem?

MC: Tot nu toe nog niet, we wachten
echter vol vertrouwen af na de periode
van negen jaar, want daarover kunnen
we nog niets zeggen.
Welke rol speelt de sociale invalshoek
voor jou?
MC: Als huurder en verhuurder respect
tegenover elkaar tonen, vinden wij
het fijn dat dan minderbedeelden de
kans krijgen om in een degelijk huis te
wonen, met het comfort zoals wij dat
gewoon zijn. Een degelijke isolatie, een
aangename verwarming, een deftige
badkamer, een goede basiskeuken zijn
toch normaal in een hedendaagse woning, waarom zouden zij dit niet verdienen?

Foto Aktief ©

Interview met Marc Cnudde
“Van het idee alleen al word je gelukkig”

Nieuwe brandweertarieven
Op 1 januari 2015 is ‘Brandweerzone Centrum’ officieel van start gegaan. Zone Centrum groepeert nu
acht brandweerkorpsen voor de bescherming van
achttien gemeenten: Assenede, De Pinte, Deinze,
Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi,
Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth,
Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate
en Zulte.
Snel, sneller, snelst
Dankzij deze schaalvergroting moet de brandweer bij
een dringende interventie geen rekening meer houden met gemeentegrenzen. Dat wil zeggen dat niet
noodzakelijk het korps van de eigen gemeente langskomt, maar wel de ploeg die er het snelste kan zijn. U
zult dus nog sneller en beter kunnen rekenen op de
brandweer.

Foto Gerrit Naud

ts ©

Nieuwe tarieven
Met de overstap naar de nieuwe brandweerzone zijn ook de tarieven voor brandweertussenkomsten aangepast, zodat
deze in alle gemeenten binnen de zone gelijk zijn. In een nieuw ‘retributiereglement’ is vastgelegd waarvoor er gefactureerd wordt en wat de tarieven zijn. Het volledige reglement is te vinden op www.brandweerzonecentrum.be.
Daar vindt u ook de folder ‘Wij helpen u graag maar niet alles kan gratis’ met een overzicht van de klussen waarvoor de
brandweer vaak wordt opgeroepen, en of deze al dan niet te betalen zijn.
De wettelijke opdrachten van de brandweer (vastgelegd bij KB van 10 juni 2014), zoals het blussen van brand of het
bevrijden van een slachtoffer na een verkeersongeval, zijn in principe gratis. Daar betaalt u immers belastingen voor.
Voor een aantal andere wettelijke taken, mag de brandweer wel factureren. Zo kost het verdelgen van een wespennest
voortaan 40 euro.
Voor andere tussenkomsten van de brandweer, die ook door andere dienstverleners kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld een slotenmaker), worden er wel facturen opgemaakt. Voor tussenkomsten die niet tot de wettelijke taken van
de brandweer behoren, is dat zelfs verplicht. Zo worden er door de brandweer dus facturen opgemaakt voor zaken als
het stilleggen van een alarm, het opvissen van materiaal uit het water, het verwijderen van vogelnesten uit een schouw
... De brandweer doet het met de glimlach … maar niet gratis.
Hulp nodig, bel 100/112
Het noodnummer blijft ongewijzigd: voor dringende hulpverlening (brand of medische hulpverlening) belt u naar
het nummer 100 of 112. Meldingen van wespennesten, storm- en waterschade kunnen ook doorgegeven worden via
het digitaal loket op http://eloket.brandweerzonecentrum.be. Zo komt uw oproep meteen in de takenlijst van de
brandweer terecht en houdt u de telefoonlijnen vrij voor noodoproepen.

3 Pintenaars winnen citytrip dankzij Pintelierbons
De Businessclub De Pinte heeft met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen een unieke eindejaarsactie opgezet. Wie tussen 1 en 31 december 2014 voor minimaal 15 euro kocht bij een lokale handelaar of horecazaak in
De Pinte kreeg een ‘Pintelierbon’. Deze bon kon ingeruild worden bij een aankoop in een middenstandzaak van een andere
middenstander of horecazaak in De Pinte. Daarnaast waren ook drie citytrips te winnen.
Nicole Verdonck, Kurt Schepens en Lydie Ghyselinck wonnen elk een trip naar Rome, Barcelona of Londen ter
waarde van 300 euro per trip.
Met deze actie wilden de Businessclub De Pinte en de Provincie Oost-Vlaanderen de lokale middenstand in De Pinte promoten en ondersteunen en de inwoners van De Pinte aanzetten om hun kerst- en eindejaarsaankopen in de gemeente te
doen.
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Textielinzameling
Op dinsdag 7 april wordt textiel aan huis ingezameld
door de vzw Ateljee. Enkel kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar
schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn) kunnen
meegegeven worden.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 20 maart van 9 tot
12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in
de Kastanjestraat, op zaterdag 21 maart van 10 tot 16
uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Hakseldienst aan huis
Inwoners kunnen snoeihout laten hakselen door de dienst
Grondzaken vanaf 2 maart tot en met 15 april 2015.
Kostprijs: 36 euro per uur met een minimum van 9 euro
(indien het hakselhout ter plaatse blijft), 48 euro per uur
met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout
dient meegenomen te worden), aanrekening per kwartier.
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
• Stapel het snoeihout met de stammen in dezelfde
richting
• Breng het snoeihout samen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden,
geen metaaldraad), de bundels mogen niet zwaarder
zijn dan 35 kg

Nieuwe bomen voor
Boeregemstraat
In het voorjaar van 2015
zullen aan de Boeregemstraat 53 bomen gerooid
worden. De bomen zijn
in slechte staat en zullen
vervangen worden door
zwarte els.
De zwarte els is een
inheemse boom met
grote ovalen bladeren.
De boom bloeit in
februari-maart en kan
maximum 25 meter
hoog worden. Dankzij de bacteriën die
op zijn wortels leven,
haalt hij stikstof uit de lucht en heeft hij een
bodemverbeterend karakter. De zwarte els kan in principe
overal groeien maar verkiest nattere plaatsen. Ze worden
vaak aangeplant om rivieroevers en wegbermen te stabiliseren en is dus de ideale vervanger voor de bomen aan
de Boeregemstraat. Hij heeft een oppervlakkig wortelgestel waardoor hij veel water uit de grond kan trekken. De
ijzersterke boom is bovendien belangrijk voor onze bijen
aangezien hij in de vroege lente als een van de eerste planten voor stuifmeel zorgt.

U vindt het aanvraagformulier op www.depinte.be/
hakselen.aspx. Gelieve uw aanvraag te bezorgen aan de
dienst Grondzaken (gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1) of via e-mail aan
koen.debleeckere@depinte.be.

Ophaling grof huisvuil aan huis
Wat is grof huisvuil?
Grof huisvuil is alle brandbaar afval
dat niet in de restafvalzak kan en dat
niet selectief wordt ingezameld met
het oog op recyclage. Het gaat om
hoeveelheden die voortkomen uit de
normale werking van een gezin.
Wat kan er aangeboden worden?
De ophaling op afspraak is er in de
eerste plaats voor de ophaling van
grote stukken grof vuil die je niet zelf
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naar het recyclagepark kan brengen.
De stukken moeten wel te dragen zijn
door twee personen (maximum 60 kg
zwaar).
De intercommunale vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM)
regelt de aanvragen, de facturatie en
de ophaling van het grof vuil.
Hoe een afspraak maken?
Om een afspraak te maken, bel je op
weekdagen en tijdens kantooruren
naar 0800 13 580. Je geeft er je naam
en adres op en de goederen die je
wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt er een rekening
opgemaakt en verstuurd. Enkel het

aangeboden afval, zoals
op de aanvraag wordt vermeld, zal
opgehaald worden. Pas na ontvangst
van betaling krijg je van IVM een bevestiging van de ophaling met een
concrete ophaaldag.
Kostprijs
De ophaling van grof vuil aan huis
kost 40 euro voor de eerste 300 kg
(inclusief transport- en verwerkingskosten). Per extra kg wordt er 0,10
euro aangerekend.
Met het grof vuil kan je ook terecht in
het recyclagepark op het betalende
gedeelte, de aanvoer is beperkt tot
1 m³ per aanvoerbeurt.

Geen pesticiden meer
Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen
te lijf te gaan. Vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de
plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het
regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater,
in de bodem en zo in het grondwater terecht. Via groenten en fruit
wordt ons dagelijks een portie bestrijdingsmiddelen geserveerd.
Toch is het perfect mogelijk om zonder het gebruik van pesticiden
een mooie tuin te hebben. Neem eens een kijkje op www.zonderisgezonder.be en kom alles te weten over alternatieve bestrijdingswijzen.
Vanaf 1 januari 2015 mogen de openbare besturen geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van parken, bermen, straten ... Het beheer zal volledig gebeuren met milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of
vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden,
om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.
Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten sinds 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen
en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met bestrijdingsmiddelen.
Gebruik van chemicaliën op voetpaden is niet toegelaten
Ook de huishoudens dragen een deel van de verantwoordelijkheid. Het besproeien van voetpaden, grasperken, inritten
… is immers schering en inslag. Hou je toch liever je trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid
verschijnen, trek het dan gewoon uit. Het zou immers spijtig zijn dat particulieren de inspanningen van de openbare dienst
tenietdoen door zelf naar pesticiden te grijpen.
Bespaar werk en zorg voor evenwicht
Door een stukje natuur toe te laten in je tuin en in je omgeving, kan je een pak werk sparen en kan er een evenwicht ontstaan waarbij minder gemakkelijk plagen opduiken. De juiste plant op de juiste plaats zetten, biedt de beste garantie om
snel de bodem te bedekken. Zo kan je de concurrentie aan met onkruid.
Wie streekeigen struiken en bomen plant, trekt vanzelf ook dieren aan die het teveel aan insecten, slakken … oppeuzelen.
Compostgebruik maakt bovendien de planten in je tuin beter bestand tegen ziekten.

Met Belgerinkel naar de Winkel 2015!
Dat is elke dag Winnen
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is elke dag winnen! Doe van zaterdag 25 april tot
zaterdag 30 mei met de fiets of te voet boodschappen bij een deelnemende handelaar
in onze gemeente, en u maakt elke dag kans op mooie prijzen!
Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van onze
gemeente. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en
bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot of stempel te vragen.
De campagne met ‘Belgerinkel naar de Winkel’ is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt
over heel Vlaanderen. Wie weet bent u dit jaar één van de klanten die dit jaar de unieke ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
Achielle retro fiets of één van de andere mooie prijzen wint!
Een overzicht met de deelnemende handelaars zal te vinden zijn op www.depinte.be.
Meer info: Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be
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Stand van zaken Parkbos

Open MINA-raad

Op donderdag 16 april om 20 uur vindt er een open Milieu- en Natuurraad plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van ongeveer 1 200 ha ten zuiden
van Gent. In deze groenpool is ruimte voorzien voor 340 ha oud en nieuw bos, 200 ha park- en natuurgebied
en 500 ha duurzaam landbouwgebied.
Het Parkbos is van prioritair belang voor de provincie Oost-Vlaanderen, en in het bijzonder voor de Gentse regio,
gezien daar een groot tekort aan toegankelijk groen heerst.
De volledige realisatie van dit omvangrijke project is een werk van lange adem, en kan alleen met de inzet én
samenwerking van verschillende overheidsdiensten en besturen. In gedragen partnerschap wordt er stilaan
vorm gegeven aan het Parkbos
Tijdens deze open vergadering geven we een stand van zaken over dit project.

Vochtige doekjes horen niet in het toilet!
De sterke vezelstructuur van de meeste soorten vochtige doekjes breekt
niet af wanneer ze worden doorgespoeld. Ze kunnen dan ook grote schade veroorzaken aan de zuiveringsinfrastructuur.
De doekjes kunnen niet alleen verstoppingen in uw toilet en afvoer en in
de openbare riool veroorzaken, ze richten geregeld ook zware schade aan
in de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin. De doekjes klitten samen en vormen proppen in de pompen, waardoor ze de normale
werking blokkeren. De kosten voor de schoonmaak of het herstel van de
pompen kunnen hoog oplopen. Maar minstens even erg is dat door het
uitvallen van de pompen er lokaal wateroverlast kan optreden of dat er
ongezuiverd afvalwater overstort naar de waterloop.
En doorspoelbare toiletrolletjes?
Tegenwoordig is er ook toiletpapier op de markt waarvan de lege rolletjes mogen doorgespoeld worden. Het klopt dat ze even goed afbreken als het toiletpapier zelf en ze kunnen dus geen verstoppingen
veroorzaken. Net om hen die eigenschap toe te kennen, bevatten ze
echter wel chemische stoffen die het zuiveringssysteem zwaarder belasten. Let ook op dat u of uw kinderen zich niet vergissen met nietdoorspoelbare rolletjes!
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Welzijn & Sociale zaken
Een dag op hotel in Woonzorgcentrum Scheldevelde
10.30 uur: De bewoners worden afgehaald voor het aperitief. Daarna kan aangeschoven worden aan het buffet.
De bewoners genieten ervan en laten
het smaken met een lekker glaasje wijn.
En dan is het tijd voor een middagsiësta
alvorens aan het dessert aan te schuiven.

8 uur: We starten de dag in Scheldevelde met het ontbijt. Dit wordt geserveerd op de kamer zodat elke bewoner
elk op zijn eigen ritme rustig kan wakker
worden. De personeelsleden doen hun
ronde en helpen de bewoners met wassen, kleden, verzorging en de verpleegkundige deelt de ochtendmedicatie uit.
En ondertussen arriveert de post en de
krant.
Bijna iedere dag is er een activiteit
gepland. Zo is er voor elk wat wils: een
gezelschapsspel, een muziekmoment,
een wandeling, een nieuwsbabbel,
beweging … Vandaag is het een speciale
dag, het is ‘Hoteldag’. Iedere bewoner krijgt een ‘gastheer/dame’ toegewezen die
op deze dag de bewoner van en naar
de kamer brengt en bedient zoals in een
hotel. Er staat die dag ook een buffet in
het feestelijk gedekt restaurant zodat de
bewoners uit verschillende gerechten
kunnen kiezen. Personeelsleden van alle
verschillende diensten helpen mee.
Een leuke traditie voor zowel bewoners
als personeel.

15 uur: Tijd voor muziek en dans.
18 uur: Na het avondmaal gaan de
bewoners naar hun kamer, kijken nog
wat tv of lezen nog in de krant en daarna
wordt iedereen in bed geholpen.
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Week van de
vrijwilliger
OCMW De Pinte en
WZC Scheldevelde
Van 28 februari tot 8 maart 2015 vindt
de Week van de Vrijwilliger plaats. Eén
ding hebben vrijwilligers zeker gemeen: ze zetten zich onbezoldigd en
uit vrije wil in voor een goed doel, in
hun buurt, bij acties en evenementen
of in een organisatie.
Naar aanleiding van deze week willen
we het vrijwilligerswerk van OCMW en
Woonzorgcentrum Scheldevelde eens
extra in de kijker zetten om al die mensen, die vaak achter de schermen hun
steentje bijdragen, te bedanken.
Het OCMW De Pinte heeft een zeer
uitgebreide vrijwilligerswerking. Zo
krijgen we in het woonzorgcentrum
ondersteuning van vrijwilligers bij
activiteiten zoals begeleiding bij de
uitstappen, zorgen voor het vervoer,
openhouden van de bar, helpen van
het animatieteam bij ontspanningsactiviteiten.
Daarnaast hebben we ook het seniorenrestaurant waar vrijwilligers sinds
kort ook ondersteuning bieden door
het helpen klaarzetten van het restaurant voor de senioren, helpen uitscheppen van de maaltijd …

Binnen de Minder Mobielen Centrale verzorgen de vrijwilligers het vervoer van mensen die niet meer in staat
zijn zich zelfstandig te verplaatsen. Op
deze manier kunnen deze mensen
blijven deelnemen aan socioculturele
activiteiten, boodschappen doen, op
bezoek gaan bij vrienden of familie.
En ook in het consultatiebureau
Kind en Gezin is er uitgebreid vrijwilligersteam dat zorgt voor een warm
onthaal van ouders en hun kinderen
op de raadpleging en het uitvoeren
van ondersteunende activiteiten zoals
helpen bij aan- en uitkleden, meten en
wegen.

Ben je zelf geïnteresseerd in vrijwilligerswerk of wil je meer weten?
Contacteer dan:
•
Rika
Stock,
verantwoordelijke
voor de thuiszorgdiensten,
hendrika.stock@ocmwdepinte.be,
tel. 09 280 93 01
• Marleen Schelstraete, verantwoordelijke consultatiebureau Kind & Gezin
marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be,
tel. 09 282 32 54
• Sandra De Moor, verantwoordelijke vrijwilligerswerking WZC Scheldevelde
sandra.demoor@ocmwdepinte.be, tel.
09 280 93 05

Al deze inzet gebeurt belangeloos, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden.
Bedankt vrijwilligers!

Jobstudenten gezocht voor WZC Scheldevelde
Het Woon-zorgcentrum (WZC) Scheldevelde zoekt jobstudenten met voldoende inlevingsvermogen, die bejaarden
graag zien en geduldig zijn.
Wij bieden een aangename werksfeer, een goede opvang en begeleiding, de mogelijkheid om zelfstandig het werk uit
te voeren, de mogelijkheid om in team samen te werken en een goede verloning.
Voel je je geroepen om één van volgende teams te ondersteunen?
Bekijk dan vlug de voorwaarden en stel je kandidaat.
Verzorging
Vakantiejobs juli - augustus
Jobinhoud: wassen, aankleden, hulp bij maaltijden van onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken, bij voorkeur een opleiding verpleegkundige,
verzorgende, geneeskunde genieten.
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Onderhoud
Vakantiejobs juli - augustus
Jobinhoud: poetsen van de kamers en algemene delen van het woon-zorgcentrum.
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
Kiné
Vakantiejob van 28 juli tot 22 augustus
Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie en bewegingsoefeningen
Voorwaarde: minimum achttien jaar zijn en kinesitherapie studeren.
Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het WZC:
Martine De Bouver, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95, e-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

Gedachtenistuin voor wie moest vluchten tijdens de oorlog
In Westouter, dicht bij het raakvlak van drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Nord-Pas-de-Calais) wordt een Gedachtenistuin aangelegd om niet te vergeten dat zo velen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen zijn van vluchtelingen: een
stille ruimte midden de natuur.
Vrijwilligers hebben er al heel mooi werk verricht. Bij de ingang is er een luifel waar in mei gedichten over vluchten en
vluchtelingen worden geplaatst. Verder staat er al een wand in kastanjepalen. In mei komen daarop panelen waarop vierkantjes geplaatst worden met de vluchtroutes van tientallen families.
Deze Gedachtenistuin wordt aangelegd door de Elfnovembergroep die al actief is sinds 1977. Op hun website
www.11nov.org is daar meer over te lezen.
Wellicht kent u de vluchtroute van uw familie in 1914. Zend die gerust naar de Elfnovembergroep, Wijtschatestraat 2,
8956 Kemmel of naar 11nov.org@gmail.com. Ook een vluchtroute uit de Tweede Wereldoorlog is er welkom.
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Warme thuis gezocht
”Ik ben Lise … en ik ben zes jaar. Ik kan een tijdje niet bij mijn mama en
papa blijven wonen. Samen met mijn knuffels zoek ik een gezin waar ik
mijn plek krijg.”
Pleeggezinnen gezocht
In ieders leven loopt er wel eens iets moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen
kunnen zorgen. Pleegzorgers bieden aan deze ouders en kinderen een
goede oplossing. Er zijn vandaag de dag alsmaar meer mensen die hulp
vragen bij de dienst voor pleegzorg. Daarom zoeken wij nieuwe pleegzorgers die een kind een warme thuis kunnen bieden.
Er is nood aan zowel kortdurende als langdurende opvang. Wil jij een
weekend, enkele weken, enkele maanden of voor langere tijd voor een
kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een crisissituatie mee op te
vangen? Of kan je een kind een zorgeloze vakantie bezorgen?
Vooral voor baby’s, zeer kleine kinderen en tieners zijn we dringend op
zoek naar pleegzorgers. Zij vinden op dit moment vaak geen opvang!
Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kandidaat te stellen. Alleenstaand, getrouwd, holebi, gezinnen met kinderen of kinderloze
gezinnen, samengestelde gezinnen of gezinnen uit een andere cultuur: wij zoeken mensen die kunnen
zorgen voor een thuis zonder zorgen.
”Ik ben Rudi … en ik ben 43 jaar oud. Ik ben een volwassene met een lichte
beperking. Sinds mijn ouders stierven, woon ik bij Freya en Richard. Tijdens
de dag werk ik in een sociale werkplaats, ’s avonds kijk ik graag naar films.”
Gastgezinnen gezocht
Vaak wordt pleegzorg enkel met kinderen geassocieerd. Maar ook zorgen
voor een volwassene met een beperking of een psychiatrische problematiek is pleegzorg. Wanneer de zorg van hun ouders wegvalt, is een
nieuwe thuis dan ook van harte welkom.
Wil jij pleegkinderen of pleeggasten een plek geven?
Mensen uit de nood helpen geeft voldoening. Ook jij kan door pleegzorger te worden een wezenlijk verschil maken in het leven en de toekomst van een pleegkind of pleeggast.
Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen die het overwegen om pleegzorger te worden.
Kijk zeker eens op de website voor de exacte data.
Er zijn infoavonden (om 20 uur) op donderdag 12 maart, woensdag
22 april, donderdag 4 juni, dinsdag 7 juli, woensdag 19 augustus,
donderdagen 8 oktober en 26 november 2015.
Locatie: Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Vlaamsekaai 11, 9000 Gent

Meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be of 0800 301 81 of 0471 91 91 02 van
Pleegzorg Oost-Vlaanderen .
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De Pinte ‘middagdorp’ voor de 1 000 km Kom op tegen Kanker in 2017?
MJR TEAM De Pinte wil samen met de organisatie Flanders Classic onze gemeente
naar voor schuiven als middagstad op 25 mei 2017 voor de 1 000 km Kom op tegen
Kanker.
Een eerste bezoek van het organisatiecomité Kom op tegen Kanker (KOTK) aan De
Pinte is gunstig uitgedraaid voor onze gemeente en kende meteen positieve reacties. Het gemeentebestuur wil mee op de kar springen maar het vergt een enorme
organisatie met de ontvangst van meer dan 1 200 renners, tientallen volgers en
een paar duizend supporters van de erehaag.
De renners krijgen ‘s middags een warme maaltijd die geleverd wordt door
Flanders Classic.
Naast het rennersdorp komt er ook een evenementendorp met muziekoptredens,
eet- en drankstandjes, animatie voor jong en oud …
Om alles in goede banen te leiden, hebben we hulp en advies nodig van vrijwilligers en verenigingen.
Verenigingen of vrijwilligers die wensen mee te werken, kunnen hun gegevens doormailen naar middagstad2017-depinte@telenet.be.
De winst van de verkoop van drank-/eetstandjes wordt gelijk verdeeld onder al de deelnemende verenigingen.
De vier middagsteden gaan ook het engagement aan om de langste erehaag te vormen voor de renners (in 2014 won
Landen met 2 440 personen in de erehaag).
In juni van dit jaar zal een eerste infovergadering met de belangstellenden georganiseerd worden. Er zal dan ook iemand van het organisatiecomité KOTK uitleg komen geven.
In 2014 brachten 527 teams 2,635 miljoen bij elkaar voor Kom op tegen Kanker.
Info over de 1000 km Kom op tegen Kanker is terug te vinden op www.1000km.be.
Info over MJR Team De Pinte vind je op www.mjrteam-depinte.be.
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Veiligheid
Buurtinformatienetwerken zorgen voor veiligheid
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en
de lokale politie met als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te
bevorderen en het belang van preventie te verspreiden.
In geval van verdachte handelingen of woninginbraak kan op initiatief van de politie het BIN worden opgestart.
Concreet betekent dit dat elk aangesloten lid een telefonische oproep krijgt om waakzaam te blijven en zijn aanwezigheid thuis kenbaar te maken door bijvoorbeeld de verlichting aan te steken of muziek te laten spelen.
In De Pinte - Zevergem zijn al vijf BIN’s actief:

Hoofdcoördinator BIN-zone De Pinte-Zevergem
en coördinator BIN KRILA (Kriekeland)
(omgeving Welden: Grote Steenweg - Veldstraat - Landuit)
Myriam Vande Moortele, Landuitstraat 17, tel. 09 385 70 61, gsm: 0479 21 81 91,
e-mail: vdm.myriam@gmail.com

BIN Het Wijngaardeke
(omgeving dorp Zevergem - Boeregemstraat - Blijpoel)
Coördinator: Eddy Merlaen, Het Wijngaardeke 15, tel. 09 385 62 25, gsm: 0479 87 38 75,
e-mail: eddy.merlaen@skynet.be

BIN Zwartegat
(omgeving Zwartegat - Brede Heet - Moerkensheide)
Coördinator: Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, tel. 09 385 49 36, gsm: 0473 13 56 62,
e-mail: antvn@telenet.be

BIN Toutefais
(omgeving Toutefais - Hageland - Europaplein)
Coördinator: Jeanine Maes, Dryhoek 16, tel. 09 282 44 00, gsm: 0477 33 55 92,
e-mail: jeaninemaes@telenet.be

BIN Klein Nazareth
(omgeving Bommelhoek - Siegelbossen)
Coördinator: Tom Bekaert, Klein Nazareth 18, tel. 09 282 76 96, gsm: 0498 88 53 04,
e-mail: tom.bekaert5@telenet.be

BIN Spoorweg Zuid (omgeving centrum De Pinte - station) en BIN Spoorweg Noord (omgeving Pruimenbos Langeveld - Den Duiver) dienen nog opgestart te worden. We doen daarom een warme oproep aan bewoners van
deze BIN-zones om ons hierbij te helpen als coördinator, mede-coördinator of straatverantwoordelijke.
Wenst u lid te worden van een BIN?
Dan kunt u contact opnemen met de coördinator voor uw zone.
Weet u niet in zone straat uw straat valt, of bent u geïnteresseerd om één van de nieuwe BIN’s mee op te starten
en te dragen? Dan kunt u contact opnemen met Myriam Vande Moortele (contactgegevens hierboven).
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Camerabewaking ter hoogte van N60
In 2015 plaatst onze politiezone op acht locaties camera’s in
de vier gemeenten van onze zone. Ze zijn een waardevol instrument in de strijd tegen criminaliteit en woninginbraken.
De camera’s worden geplaatst op de in- en uitvalswegen in
onze zone (N60, N35, N43 …). In De Pinte is dat ter hoogte
van Den Beer en de Klosse. Ze zijn uitgerust met een ANPRsysteem (= automatische nummerplaatherkenning) dat razendsnel informatie doorgeeft over nummerplaten.
Daarnaast bezorgen de camera’s de politiezone gegevens
die kunnen gebruikt worden door de recherche. In de strijd
tegen woninginbraken rekent de politie enerzijds op het afschrikkingseffect van de camera’s en anderzijds zullen ze hen
bijstaan in het opsporingswerk naar dadergroepen.
Belangrijk detail: de camera’s worden niet ingezet om snelheid te controleren.
In de voorbije maanden werden alle voorbereidende stappen genomen: studies, kosten- en capaciteitsberekeningen,
contact met leveranciers, goedkeuring in de gemeenteraden en de politieraad … In de volgende fase worden alle
praktische aspecten uitgewerkt en start de politie met de gunningsprocedure voor de leverancier. Er zal ook extra
mankracht voorzien worden binnen het politiekorps voor het beheer ervan.

De Pinte Sportelgemeente 2014
In 2014 organiseerde Bloso voor de derde maal op rij de actie ‘Sportelgemeente’. Gemeenten die het voorbije jaar
bijzondere inspanningen hebben geleverd rond seniorensport, mogen zich een jaar lang Sportelgemeente noemen.
Om de titel van Sportelgemeente in de wacht te slepen, moeten gemeenten aan de zes basiscriteria voldoen. Zo
moeten ze bijvoorbeeld een overleg organiseren tussen lokale actoren en minstens twee gemeentelijke Sportelactiviteiten organiseren. Centraal staan de inspanningen die de deelnemende gemeenten leveren om de 50-plussers
van een rijk, gedifferentieerd en gevarieerd sportaanbod te laten genieten.
Voor het derde jaar op rij mag De Pinte zich Sportelgemeente noemen.
Meer info:
www.sportelen.be en www.depinte.be/sportelen.aspx

Voorrondes EK Voetbal
In het kader van het Europees Kampioenschap 2016 in Frankrijk strijden er 53 Europese
landen sinds september 2014 voor een EK-ticket.
Het EK vindt plaats in Frankrijk van 10 juni tot 10 juli
2016, maar u kunt alvast genieten van volgende matchen:
België - Cyprus
op zaterdag 28 maart 2015 om 20.45 uur
Israël - België
op dinsdag 31 maart 2015 om
20.45 uur
INFOblad | MAART - APRIL 2015 | 19

Vrije tijd
Kunstenaar van de maand - maart
Kaya Camelia Aerie Jakovits
- ‘Bursting Bubbles’
Deze maand stellen we het werk ‘Bursting Bubbles’ voor van de beeldende kunstenares Kaya Camelia Aerie
Jakovits. Los van zijn omgeving, geïsoleerd en verstild als ijsbloemen staan, kunt u haar prachtige organische sculpturen komen bewonderen.
In de ruimte staat star en verstild als ijsbloemen de restanten van uitgeholde ‘vruchtschalen’
Wie is Kaya Aerie?
Kaya Camelia Aerie Jakovits studeerde af in Gent aan de Hogeschool voor Beeldende
Kunsten Sint-Lucas (2004) als meester in de illustratie. Zij illustreerde onder andere voor
Nina, bijlage van het Laatste Nieuws en tal van andere projecten. Ze vulde haar studies
aan met een extra lerarenopleiding en geeft sindsdien les aan de Hogeschool en in
het kunstonderwijs. Ze verdiepte zich nog enkele jaren in de wondere wereld van de
keramiek en creatieve therapie.
Kaya: “Creativiteit zit me sinds kindsbeen in de aderen. Het zit al generaties in de genen”.
Geboren in de herfst van 1978 in Berkely, California verliet ze op jonge leeftijd de
Verenigde Staten en kwam met haar ouders naar België.
Kaya: Mijn moeder wou dolgraag de Europese cultuur leren kennen, iets wat daar als heel exotisch wordt gesmaakt.
Als kind woonden we als goden in het groene landelijke paradijs te Zevergem, aan de voor mij nog steeds adembenemende schoonheid van de Schelde. Mijn schooljaren sleet ik op de banken van de rijksschool in de Pinte, nu
beter gekend als De kleine Prins.
Op 15-jarige leeftijd ruilde ik de traditionele humaniora in voor het kunsthumaniora, Sint-Lucas in Gent. Het was
een hemelse tijd vol expressie, creatie, mogelijkheden en intense vriendschappen. Iets waar ik nog steeds dankbaar
voor ben. Eindelijk viel mijn wereld op zijn plaats, spraken we dezelfde taal en was ik bovendien - geloof het of niet
- niet meer de enige creatieveling in de klas … én dat deed deugd!
Ook de jaren keramiek en beeldhouwen aan de academie na mijn studies behoren tot mijn fijnste jaren!
Website: http://kayajakovits.be
Info: kayajakovits@telenet.be

Jeugdboekenweek
De jeugdboekenweek loopt dit jaar van 14 tot 29 maart en heeft als
thema ‘humor’.
De bib organiseert voor de kinderen van het zesde leerjaar een auteurslezing met Bavo Dhooge en theatervoorstellingen voor het derde,
vierde en vijfde leerjaar. Dit alles in klasverband.
Alle kinderen die tijdens de jeugdboekenweek naar de bib komen, krijgen een ballon!
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Bibweetje
De bibliotheek van De Pinte telde
457 nieuwe leners in 2014 en 6 000
meer uitleningen en verlengingen
dan het jaar voordien.

CinéBib
Tot eind maart is er opnieuw een wisselcollectie
met nieuwe CinéBib-dvd’s ter beschikking in de bib.
Deze keer zijn het Franse films: ‘A bout de souffle’,
‘Ascenseur pour l’ échafaud’, ‘les diaboliques’,
‘Hiroshima mon amour’, ‘Jules en Jim’, le signe du lion’,
‘les enfants terribles’, ‘les vacances de Mr. Hulot’ …
Deze dvd’s kunt u gratis lenen voor een week.
Je vindt ze in de speciale CinéBib-display.

Oproep vrijwilligers voor bibliotheek De Pinte
De bibliotheek is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om:
1. bibliotheek-technische taken uit te voeren:
• dagelijks bijvoorbeeld gedurende één uurtje in de voormiddag boeken terug op hun plaats zetten
• of nieuwe boeken plastificeren
• of beschadigde boeken herstellen
• algemene ondersteuning bij uitleen, mensen wegwijs maken …
2. toezicht te houden op activiteiten van verenigingen die
plaatsvinden in de bibliotheek (meestal ’s avonds)
3. op te treden als digi-dokter in de bib
Ben je een echte computerspecialist en deel je graag je
kennis met anderen? Los je graag ICT-problemen op?
We zijn op zoek naar vrijwilligers die als digi-dokter een
keer per maand op zaterdagvoormiddag info en tips kunnen geven over allerlei problemen bij nieuwe media: computers algemeen, tablets, smartphones …
Mogelijke problemen die je te horen kunt krijgen zijn: hoe installeer ik een app op mijn tablet, hoe installeer ik een gratis
programma, hoe gebruik ik gratis office-producten …
Het is niet de bedoeling dat moeilijke technische problemen aan bod komen.
Interesse?
Laat iets weten via annelies.devos@depinte.be of 09 282 25 32.
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Heemkring Scheldeveld 45 jaar jong
Een Interview met Johan Van Twembeke, voorzitter van Heemkring
Scheldeveld
Hoe is Heemkring Scheldeveld ontstaan?
Eind 1969 werd Heemkring Scheldeveld opgericht. Het idee om te
starten met een heemkundige kring kwam van Raf Van den Abeele,
de toenmalige burgemeester van Sint-Martens-Latem en mijn vader
(Julien Van Twembeke), toen voorzitter van het Davidsfonds. Raf verzorgde in die tijd het secretariaat van het Verbond voor Heemkunde
(nu Heemkunde Vlaanderen). Deze twee hadden een gezamenlijke
heemkundige interesse en vonden elkaar onder meer naar aanleiding van een heemkundige tentoonstelling in zaal Begonia. Deze
tentoonstelling vormde een onderdeel van de feestelijkheden van
100 jaar De Pinte. De eerste voorzitter werd Adriaan Verhulst en Julien Van Twembeke secretaris. Raf Van Den Abeele zou in
1973 voorzitter worden.
Heemkring Scheldeveld werd opgericht voor negen (deel)gemeentes, namelijk Eke, Nazareth, Afsnee, Sint-Denijs-Westrem,
Zwijnaarde, De Pinte, Zevergem, Deurle en Sint-Martens-Latem.
Mijn moeder ontwierp het logo
Bij de oprichting van Heemkring Scheldeveld was ik nog niet echt betrokken partij. Mijn
vrije tijd ging toen als 18 à 19-jarige naar basketballen.
Er kwamen in die tijd wel veel mensen bij mij thuis over de vloer die de interesse in de
materie vergrootten. Ook mijn moeder droeg haar steentje bij, als bestuurslid van KWB en
KAV, maar zeker ook op grafisch vlak. Zij heeft nog les gekregen in Brussel van Permeke en
ontwierp het logo dat nu op het Pintenaarke staat.
Mijn vader had de voorbereidingen getroffen om een stamboom op te maken voor de
familie, maar had hiervoor weinig tijd. Ik heb dit dan zelf uitgewerkt, aktes opgezocht, testamenten nagelezen en hiervan een genealogie opgemaakt die resulteerde in een boek
van 450 bladzijden.
Naast het clubblad ‘Fairplay’ voor de basketbalploeg waren dit mijn eerste stappen als
schrijver. Met het basketten moest ik stoppen door een rugletsel. Aangezien ik niet stil
wilde zitten, ben ik halfweg de jaren ’80 in het bestuur van Heemkring Scheldeveld gestapt. Mijn vader en Raf wilden na 25 jaar bestuur de fakkel doorgeven. Zo werd ik in 1994
voorzitter. Het secretariaat werd overgedragen aan mijn vrouw, Marilyn Couck.
Hoe werd het 45-jarig bestaan van Heemkring Scheldeveld gevierd?
Naar goede gewoonte geef ik om de vijf jaar in mijn ‘speech’ altijd een aantal persoonlijke mijmeringen over heemkunde,
erfgoed en geschiedenis. Dit jaar lag de klemtoon meer op geschiedenis die als een rode draad door het verhaal loopt. Ik
gebruikte hiervoor fragmenten van de viering in ’95.
Het Jaarboek zelf wordt steeds voorgesteld door Albert Decleir uit Nazareth. Hij raakt dan de markante, soms grappige
zaken aan zodat de bijna 100 aanwezigen op een meer luchtige manier een voorstelling krijgen van het Jaarboek en zin
krijgen om het te lezen.
Het jubileumnummer van het jaarboek is met 358 pagina’s ook een pak omvangrijker dan andere jaren en bevat oorlogsverhalen, interessante zaken uit krantenartikels, info over bloemisten met foto’s … (zie verder)
Tijdens de viering werd er ook een boeiende lezing gegeven over vondelingen.
Nadien gingen we eten in Viteux.
Als detective te werk
Vanwaar uw interesse om te grasduinen in oude artikels, boeken …?
Ik denk dat ik intussen verslaafd ben hieraan; ik ben altijd op zoek naar meer info. Door elke foto raak ik geïntrigeerd: wie
staat er op, wat, waar … Ik zoek steeds de verhalen erachter.
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Doorheen de jaren ben ik al veel te weten gekomen. Het is boeiend om van de fragmenten die je hier en daar oppikt het
hele verhaal te kunnen reconstrueren.
Op basis van het nieuwe materiaal dat ik verzamel, kunnen er ook nieuwe activiteiten ingericht worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de presentatie over kleine landeigendommen op 15 maart om 15 uur in het lokaal van FOS De Havik.
Geïnteresseerden kunnen ook terecht in het Museum Scheldeveld. Wat mogen bezoekers verwachten?
Er is vooral een grote collectie gebruiksvoorwerpen van vroeger, over landbouw en ambachten uit de streek, zoals werkmateriaal voor een kuiper/tonmaker, schoenmaker, klompenmaker …
Ik heb ook een collectie voorwerpen thuis. Zo kan er voor variatie gezorgd worden. Af en toe worden er in het museum dus
nieuwe dingen getoond.
De inkom is gratis en iedereen is welkom.
Het volledige interview en meer info over het jaarboek is te vinden op www.depinte.be/heemkring.aspx.
Interviewer: Isabel Coppens
Museum Scheldeveld
Drapstraat 13 in Nazareth, achteraan het Erfgoedhuis, naast het oorlogsmuseum.
Open elke eerste zaterdag van de maand (niet in augustus) van 14 tot 17 uur.
Gezocht
Heemkring Scheldeveld blijft op zoek naar foto’s, krantenknipsels, documenten, films, videobanden. Kortom alles wat
met het leven van gisteren in De Pinte én Zevergem en omgeving te maken heeft. Het materiaal wordt aan huis opgehaald, ingescand of gedigitaliseerd en netjes aan u terugbezorgd.
Contactpersoon: Johan Van Twembeke, Hugo Verriestlaan 57, 9840 De Pinte, tel. 09 282 70 42 of johan.vantwembeke@
skynet.be
Uit het Jaarboek, door Johan Van Twembeke:
Het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog in de dorpen van
het Scheldeveld aan de hand van krantenberichten
De auteur neemt de kranten ‘De Vooruit’, ‘De Gentenaar’ en ‘Het volk’ uit 1914
door en kiest daaruit een reeks korte ‘fait divers’ uit onze Scheldeveldgemeenten
over. Het zijn wetenswaardigheden die nooit grote koppen haalden maar toch
het dagelijkse leven kleurden.
Het gaat in zeer veel gevallen over diefstallen. Soms gaat het ook over huiselijke
ruzies en cafétwisten die soms tot moord leiden. Opvallend is de plastische stijl
van de journalisten “al spoedig was het slachtoffer een lijk“, “er was overal bloed
gespat, een echte slachterij in diene gang” ... Vanaf augustus doet de oorlog zijn
intrede in de kranten met waarschuwingen aan de bevolking, het gevecht aan
de Edemolen, vliegtuigen boven onze gemeenten, de voedselproblematiek met
prijzen van levensmiddelen, namen van gesneuvelde soldaten ….
Sierteelt in De Pinte en Zevergem (deel 2)
Dit is een vervolg op het artikel van het jaarboek van 2013. Nu behandelt de
auteur de bedrijven die ná 1911 gestart zijn. Wij krijgen opnieuw grondige informatie over de ligging (met kadastrale kaartjes), het ontstaan, de evolutie, de
teelten van 29 bedrijven in De Pinte en Zevergem. Dit alles geïllustreerd met
talrijke foto’s.
Deze namen vindt u er zeker in terug: Triphon Van Speybroeck, Willem Crombé,
René Franck, Felix van Meenen, Hilaire Rottier, Deheselle (Zevergem), Georges de
Vos (De Pinte), Raymond Buysse (De Pinte), Hypoliet van Peteghem (De Pinte),
Cyriel Morel (Zevergem), Alfons De Meulemeester (De Pinte), Haerens (De Pinte),
Edmond Dhont (Zevergem), Octaaf van Peteghem (De Pinte), Leon de Moor (Zevergem) ...
Het Jaarboek kost 15 euro en is te krijgen bij Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42.
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Spiegeltje spiegeltje aan de wand …

50 jaar stadstheater Gent opent mogelijkheden voor Teater 2000
Het NTGent bestaat 50 jaar, maar van een midlifecrisis is er
geen sprake. Verre van zelfs! Dat zullen ze geweten hebben
in Oost-Vlaanderen. Het jubileumjaar 2015 staat in het teken
van ontmoeting en er ontvouwt zich een feestprogramma
tussen januari en juni 2015 boordevol activiteiten en opvoeringen waar ook amateurgezelschappen bij betrokken zijn.
Spiegelproject
De afdeling publiekswerking van het NTGent begon in 2008
met spiegelprojecten, voorstellingen die zich spiegelden
aan de ‘echte’ NTGent-voorstellingen. Naar aanleiding van de
vijftigste verjaardag wordt gegrasduind in het rijke NTGentverleden met verschillende spiegelprojecten.

Je kunt het volledige programma van het jubileum volgen
op www.ntgent.be.

De voorstellingen van Teater 2000 in De Pinte vinden
plaats op 20, 21, 27 en 28 maart om 20 uur en 22 maart om
15 uur in het OCP (Polderbos 20).
Reservaties: www.teater2000.be en 0471 60 88 47.
Meer info in de agenda op pagina 27.

Er worden spiegelprojecten opgezet met de Oost-Vlaamse
scholen, Gentse amateurtheaters en vzw Kompas, een organisatie die mensen met een beperking ondersteuning biedt
bij wonen, werken en vrije tijd. Ook zij gaan, in samenwerking met theater- en dansdocenten de grote scène van de
schouwburg inpalmen.
Het NTGent riep ook de toneelverenigingen op in OostVlaanderen en nodigt groepen uit om de geschiedenis van
het theaterhuis mee te ontdekken aan de hand van een lijst
met producties die sinds 1965 zijn opgevoerd. Uit deze opvoeringlijst kwam een selectie van zes opmerkelijke titels.
Ze krijgen een nieuwe interpretatie door een vereniging of
liefhebbersgezelschap in Oost-Vlaanderen. En Teater 2000 uit
De Pinte is erbij!

Het NTGent gaat aan de deelnemende verenigingen en hun
interpretaties van de gekozen stukken hun medewerking
verlenen, artistiek en productioneel. Er worden vijf voorstellingen uitverkozen die in juni 2015 in een van de zalen van
het NTGent mogen spelen. Het blijft daar niet bij. De deelnemers maken ook kennis met elkaar via rondleidingen, workshops, gesprekken, bezoeken. Het wordt dus een feestjaar
om ‘u’ tegen te zeggen. Spiegeltje Spiegeltje aan de wand?
Wie is vertrokken voor nog eens 50 jaar toneel in het land?
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Teater 2000 uit De Pinte kiest voor ‘De koning sterft’
Tania Vanden Bossche: “Teater 2000 ging graag in op de uitnodiging van het NTGent om deel te nemen aan het spiegelproject. We zijn op zoek naar vernieuwing, zonder te breken
met het verleden. Dit project kan daar zeker toe bijdragen.
De keuze voor ‘De koning sterft’ van Ionesco is de verdienste
van onze regisseur Maarten van Steenbergen. Hij zag de legendarische opvoering in 1985 en het openingsbeeld staat
hem nu nog bij. Het is een stuk waar je als regisseur én als
spelersgroep veel kanten mee uit kunt. Je kunt er veel invullingen en ensceneringen aan geven. ‘De koning sterft’ heeft
een ernstige en koldereske kant, het blijft steeds verrassend
voor spelers en publiek, maar zonder te moeilijk te zijn.“

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 .

di. 2/3 Fototentoonstelling

za. 7/3 Eetfestijn MJR Team

ma. 16/3 Start to Run

Agenda maart - april 2015
Vanaf vrijdag 6 maart

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.

Zondag 1 maart
Jaarlijks recreatief Badmintontornooi
Disciplines: dubbel dames en dubbel heren
van 9 tot ± 13 uur, aanmelden om 8.30 uur
Dubbel gemengd van 13.30 tot ± 18 uur,
aanmelden om 13 uur
Shuttles: Yones Mavis 300 ten laste van de
spelers
Waardevolle prijzen worden verloot onder
de aanwezige deelnemers, na de matchen
in de cafetaria. Alle recreanten zijn welkom.
Zorg dat je erbij bent en sla je slag!
vanaf 8.30 uur - OCP (sporthal) - deelname:
€ 5 (leden) / € 6 per persoon per discipline inschrijven tot 22/2
Gezinsbond - GSF De Pinte
Koen Verboom: 09 282 95 99
tornooigsfdp@telenet.be

Evaluatieconcert Harmonieorkest De
Pinte & Youth Band
Op zondag 15 maart 2015 presenteert het
Harmonieorkest De Pinte zich opnieuw in de
categorie ‘uitmuntendheid’ op het Provinciaal tornooi in Berlare. Ter voorbereiding van
dit tornooi brengt het Harmonieorkest op 1
maart de werken die dan zullen gespeeld
worden. Dit alles zal geëvalueerd worden
door een professionele jury.
Naast het Harmonieorkest De Pinte treden onder meer ook volgende orkesten
op: Concertband Cecilia Geraardsbergen,
Lokers
Ensembel
en
Jeugdorkest,
Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden,
Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen
Lochristi, Koninklijke Muziekvereniging
‘De Vrije Werklieden’ Lebbeke, Koninklijke
harmonie ‘Vrank en Vrij’ Nazareth,
Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden vzw.
U kunt zelf kiezen welke orkesten u aan
het werk wilt zien, zie programma op
www.harmonieorkest.be.
Mis deze unieke concerten niet!
van 9.30 tot 19 uur - OCP - gratis toegang
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw
www.harmonieorkest.be

Van dinsdag 2/3 tot woensdag 1/4
Fototentoonstelling ‘STAGEBACKSTAGE’
‘STAGE-BACKSTAGE’ is het eindwerk van
Jona Suys die in juni vorig jaar afstudeerde
als fotograaf. Met deze reeks geeft ze ons
een kijk in de wereld die zich afspeelt ‘achter
de schermen’. Ze fotografeerde artiesten uit
de dans-, muziek-, theaterwereld … Zocht
en vond de rode draad, het raakpunt dat
elke artiest gemeenschappelijk had.
Jona: “Het zijn allemaal geboren performers. Performers die andere mensen worden zodra ze in de spotlights staan. Ze
verlaten hun eigen ‘ik’, ze transformeren in
een ander, ze zijn een performer. Ik maakte
samen met hen deze emoties mee. Niet van
op de eerste rij maar van op afstand. Als buitenstaander bekeek ik de mensen, hun gedragingen van begin tot eind. Ik deelde met
hen hun momenten voor en na de glorie. Ik
was getuige van hun emoties. Emoties die
beelden werden, beelden die emoties opwekken. “
tijdens de openingsuren - bibliotheek De
Pinte, Baron de Gieylaan 27 - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

Zaterdag 4 maart
Asperges en witloof (theorie) door
Etienne Raemdonck
Om 20 uur - GO Racing, Markt 20 / Gavere
- € 1 (leden) / € 3
VELT Scheldevallei
Guido.deprez@skynet.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 .

Kookcursus voor mannen
Gerechten voor een geslaagde zomeravond, met vier thema-avonden:
- American-party
- Barbecue
- Koud buffet
- Feestmaaltijden
Met focus op het aanleren van technieken
en het stimuleren van creativiteit in de keuken.
ook op 13/3, 20/3, 27/3 en 3/4 (diner met
de partners) - om 19 uur - Bondslokaal € 75 / € 80
Gezinsbond DP
Rudi Maelbrancke: 0495 59 82 88
rudi.maelbrancke@telenet.be
De Pinte - FC Merelbeke (2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 maart
Aanleggen v/e aspergebed (praktijk)
om 14 uur - Ten Edestraat 10 / Eke - € 2 /
€ 4 - inschrijven tot 5/3
VELT Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03

Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart
Eetfestijn voor Kom op tegen Kanker
MJR Team De Pinte richt een tweedaags
eetfestijn in. De opbrengst gaat integraal
naar Kom op tegen Kanker. Er is keuze tussen stoofvlees van varkenswangetjes of vol
au vent, geserveerd met frieten en groentjes. Er is ook een tombola met troostprijs
voor iedereen en kans op een waardevolle
hoofdprijs, waaronder 3-daags arrangement
voor 2 personen in Mechelen (inclusief, vervoer, hotel met ontbijt en toeristisch pakket),
een reischeque van € 200, brunchbonnen,
Vespatochten, een ballonvlucht ...
op za. vanaf 19 uur en zo. vanaf 12 uur Erasmus DP - inschrijven tot 5/3 via de renners of via mjrteam-depinte@telenet.be € 16 (+ 1 glas cava inbegrepen) / € 10 (kind,
+ 1 glas fruitsap inbegrepen)
MJR Team
www.mjrteam-depinte.be
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Zaterdag 7 maart en zaterdag 4 april
Openstelling museum Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zondag 8 maart
Tuinieren met en voor kinderen (6 tot 12
jaar, theorie en praktijk)
om 9.30 - Leertuin Vrije Basisschool, De
Lichterveldestraat 1, Eke - € 1 (leden) /
€ 3 - inschrijven tot 25/2 met vermelding
contactinfo
VELT Scheldevallei i.s.m.
Gezinsbond
Marleen.rogge1@telenet.be
Maandag 9 maart
‘Vergeten smaken en authentieke
recepten voor groenten, fruit, confituren
en geleien’
Praktische culinaire lezing met proevers,
door Ellen Van Laecke
20 uur - lokaal Gezinsbond, Jeugdwegel € 5 (leden) / € 10 - inschrijven nodig
Markant DP-SDW
Therese Van den Daelen: 09 282 85 29
Dinsdag 10 maart
Vrouwenpraatcafé: Transit 51, een
unieke blik op vrouwen in een
asielcentrum
Hoe ziet het dagelijks leven van een in
procedure zijnde asielzoekster eruit? Hoe
slagen ze erin hun mannetje te staan in de
harde minisamenleving waarin asielzoekers
in het Klein Kasteeltje terechtkomen? Hoe
gaan ze om met stress in hun nieuwe leefomgeving? Hoe bereiden ze zich voor op
het leven buiten de muren van het asielcentrum?
Lisa Van Damme, fotografe van De
Standaard, mocht enkele weken verblijven
in het Klein Kasteeltje en brengt hun verhalen, hun geheimen, hun verleden maar
vooral hun dromen voor de toekomst.
om 20 uur - cafetaria sportpark Moerkensheide
(gps: Nieuwstraat 78, wegwijzers Sportpark
volgen) - € 5 (consumptie inbegrepen)
Curieus De Pinte
vrouwenpraatcafdepinte@gmail.com
Woensdag 11 maart
Businesscafe: Tips bij de
belastingaangifte 2015 voor
ondernemers
Als goede ondernemer zijn we geen specialist in het invullen van onze belasting-
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aangifte. Wil je toch een paar tips of tricks
opsteken voor jouw aangifte 2015, dan
geeft businessclublid Roel De Visscher van
Accountantskantoor Fiscopolis in eenvoudige woorden een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.
Verdere topics die avond:
- Zaken doen met de gemeente, hoe begin
je eraan.
- Resultaten van een nieuwe studie over detailhandel in De Pinte (januari 2015)
om 20 uur - Brasserie t Klooster
Deze informatieavonden zijn voorbehouden
aan leden, maar wie lid wil worden van Business Club De Pinte, kan dat via een mail
naar businessclubdepinte@telenet.be.
U wordt dan gecontacteerd.
Donderdag 12 maart

Vanaf maandag 16 maart
Nieuwe lessenreeks Start to Run
| zie pag. 31
ma. en do. om 18.30, za. om 8.45 - Sportpark Moerkensheide - € 25 (tien weken) inschrijven voor 10/3
Atletiek De Pinte
www.atletiekdepinte.be/start2run

dinsdag 17 maart en dinsdag 5 mei

Kookles: Taarten zonder oven
om 19 uur - zaal Boldershof, Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
Vrijdag 13 maart en zondag 5 april
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf vrijdag 13 maart
Fietsen ± 35 km
ook op 27/3, 10/4, 24/4 - om 14 uur - OCP
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
Vrijdag 13 maart en vrijdag 22 mei
Onderhoud van de siertuin met Herman
De Waele
om 20 uur - De Veldblomme, Veldstraat 50 € 6 (leden) / € 10 - inschrijven voor 7/3 (overschrijving)
VELT Scheldevallei: 09 384 36 06
Roland.deblauwer@skynet.be

Infoavonden over ADHD
17/3: ‘ADHD bij volwassenen’ door Katrien
Boone
Hoe komt ADHD tot uiting bij volwassenen?
Wat vertelt je eigen geschiedenis hierover?
Wat is belangrijk voor een goede diagnose?
Welke behandelingen staan ter beschikking? En wat is de plaats van medicatie in
dit alles?
5/5: ‘Leven in een andere versnelling’ door
Machteld Van Ostaede
Wat is ADHD nu echt? Zijn kinderen met
ADHD niet gewoon stout? En wat doe je als
ouder of leerkracht als je met een kind met
ADHD geconfronteerd wordt? Hoe ga je om
met kinderen die onaandachtig en impulsief
zijn?
om 20 uur - ‘ t Bommeltje, Bommelstraat
33 - € 5 (abonnees) / € 7 - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be of
09 242 93 42
Centrum ZitStil in samenwerking met
Opvoedingspunt De Pinte
www.zitstil.be en www.opvoedingspunt.be

Zaterdag 14 en zondag 15 maart
Boekenfeest in de Vrije Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenweek organiseert
de ouderraad van de Vrije Basisschool voor de 32ste keer het
boekenfeest.
Je vindt er een ruim aanbod lees- en prentboeken voor kinderen,
maar ook tieners en volwassenen zullen er hun gading vinden.
Verder zijn er verschillende leuke nevenactiviteiten. Doorlopend
kan je het werk van illustrator Claudia Verhelst ontdekken.
Het gezellige praatcafé met drankjes en hapjes is doorlopend
open.
op za. van 12 tot 18 uur en zo. van 11 tot 16 uur - in en rond de sportzaal (ingang
Polderdreef) - gratis
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Delphine Vanhove: 0479 29 51 29, DeBieVanhove@telenet.be
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vr. 20/3 De koning sterft

Donderdag 19 maart
Napoleon, van Rusland tot Waterloo
Het strafste verhaal uit de negentiende
eeuw? Dat moet wel de ondergang van
Napoleon zijn. Oud-journalist Johan Op de
Beeck bekijkt de werkelijke oorzaken van
de napoleontische oorlogen: het economische conflict met het Verenigd Koninkrijk
en het politieke conflict over de invloed van
de Franse Revolutie. Beide spanningslijnen
leiden ertoe dat de keizer op het toppunt
van zijn macht met het grootste leger uit de
geschiedenis naar Rusland trekt. Het wordt
een verschrikking, die ook vele Vlaamse soldaten mee ondergaan. Op de Beeck bekijkt
zowel hun persoonlijke verhalen als de grote
geopolitieke en militair–strategische context. Na een verwoede strijd in 1813 en 1814
gaat het keizerrijk ten onder. Napoleon doet
troonsafstand, wordt verbannen naar Elba,
maar ontsnapt. Dan begint een ongelofelijke
en erg spannende periode: de laatste 100
dagen van Napoleon. Ze eindigen bij ons in
Waterloo. Op de Beeck bekijkt de context:
het
Congres
van Wenen, de
laatste vredespogingen,
de
veldtocht
van
België. Tot slot
toont hij aan
hoe de slag
die niet verloren kon worden
toch
verloren
werd.
om 20.00 uur - raadzaal - € 7 / € 5 euro (leden) - gratis (welkomstkaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

za. 21/3 Tweedehandsbeurs

wo. 1/4 Buitenspeeldag

Vrijdag 20 maart en 17 april
Fietsen ± 55 km
om 14 uur - OCP
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87

Zaterdag 21 maart

Vrijdag 20 maart
Benefietconcert Eternal Lamentations
t.v.v. Nona – Passiemuziek voor de
Tudors
Tijdens dit concert brengt het Kamerkoor
El Grillo een bedwelmende bloemlezing
van de allermooiste passiemuziek van
William Cornysh tot Thomas Tomkins met
als absoluut hoogtepunt de Lamentations
of Jeremiah, Tallis’ geniale klaagzangen.
Het Kamerkoor El Grillo is een van de
toonaangevende ensembles op het vlak
van renaissancepolyfonie. Wie meer wil
weten over El Grillo kan terecht op www.
elgrillo.be.
Nona biedt hulp aan Roemeense kinderen.
om 20.30 uur - kerk De Pinte - € 12 (VVK)
/ € 15
NONA: 09 282 85 78
Serafien de Rijckelaan 21
www.nonamechild.eu

23ste tweedehandsbeurs
kindermateriaal
Op zoek naar kindermateriaal, kinderboeken, speelgoed en kledij aan een voordelige
prijs?
Tijdens de tweedehandsbeurs van de dienst
Opvanggezinnen zal opnieuw een team van
enthousiaste onthaalouders klaar staan om
te helpen.
Wat?
- speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes ...
- kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat
Wilt u materiaal te koop aanbieden?
U kunt nog inschrijven op vrijdag 27 februari
tussen 14 tot 16 uur.
van 13.30 tot 16.30 uur - Huis van het Kind ’t
Bommeltje, Bommelstraat 33 parkeren aan het OCP, Polderbos
Dienst Opvanggezinnen: 09 242 93 40
dog@ocmwdepinte.be

Vanaf vrijdag 20 maart
Teater 2000 speelt ‘De koning sterft’ van Eugène Ionesco
(Première op vrijdag 20 maart)
Koning Bérenger de eerste, die al meer dan 400 jaar op de troon zit, verneemt dat hij gaat sterven. Aan het einde van de theatervoorstelling nog wel. Zijn rijk is aan het barsten, alle jongeren
trekken het land uit, de koeien kalveren tweemaal per dag en de cafés zitten zonder bier. Oog in
oog met zijn lot verzet de koning zich echter met hand en tand. Zijn entourage zal hem helpen
om zijn angst te overwinnen en het onvermijdelijke te aanvaarden.
‘De koning sterft’ is een stuk vol humor en poëzie waarin het tragische en het komische in elkaar
versmelten. Een meesterwerk uit het absurde theater.
Deze voorstelling van Teater 2000 kadert in een van de spiegelprojecten van NTGent dat de
Oost-Vlaamse amateurgezelschappen uitnodigde om in 2015 een van de beroemde voorstellingen uit hun 50-jarig repertoire te spelen. Als kroon op het werk zal Teater 2000 deze voorstelling
in de tweede week van juni mogen opvoeren in het NTGent.
Met: Martin Peleman, Sabine De Cocker, Katrien Van Petegem, Rudy Parmentier, Elke Lernout en Chris Afschrift. Regie: Maarten Van
Steenbergen.
Volg de repetities op Facebook: Teater 2000 De Pinte.
ook op: 21/3, 27/3, 28/3 om 20 uur en 22/3 om 15 uur - OCP - reservaties: www.teater2000.be en 0471 60 88 47
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Zaterdag 21 maart
Rock 4 Ribs
Ribbetjes (en vegetarisch) à volonté
om 17.30 uur - lokaal FOS De Havik - € 15 /
€ 10 (kind) - inschrijven via www.dehavik.be
Eenheidscomité FOS De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 418 919
De Pinte - Mariakerke (eerste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Maandag 23 maart

Dinsdag 24 maart

Workshop ‘vlechten van een wilgenbol’
Gerda Legrand begeleidt u bij het vlechten van een paaswilgenbol. Kan later ook
gebruikt worden als kerst-, Valentijns-, of
herfstbol. Materiaal wordt bezorgd door de
lesgeefster. Schort of handdoek meebrengen om de kledij te beschermen.
om 19.30 uur - De Veldblomme, Veldstraat
50 - € 20 (leden) / € 25 - inschrijven tot 2/3
(overschrijving)
VELT Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02
rosseel.yvette@telenet.be

8ste Kaas- en Wijnavond
Oudervereniging GBS De Pinte
De opbrengst van deze traditionele Kaas- en
Wijnavond wordt, zoals steeds, gebruikt om
de school financieel te steunen bij aankoop
van materiaal en voor uitstappen.
Het wordt opnieuw een bruisende avond
met:
- aperitief van het huis, kaasbuffet (of vleesschotel), broodjes …
- aangepaste wijnen en biertjes … aan democratische prijzen
- reuzetombola met prachtige prijzen
- dansavond …
om 19.30 uur - refter gemeenteschool - € 17
vanderstraeten.karen@telenet.be
www.ovgbsdepinte.be

Vrijdag 27 maart
De Pinte - Sint-Kruis-Winkel (2de
reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Zondag 22 maart
JV Eetfestijn
om 11.30 uur en 13 uur - cafetaria
Moerkensheide - € 18 / € 10 (- 12 j.)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Mountainbiketocht
om 9 uur - Nazarethstraat - gratis
Landelijke Gilde Z-DP: 09 385 68 70
lg.zevergemdepinte@gmail.com
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Nacht van de Geschiedenis: Landbouw
en voedsel verrassend actueel
Joris Relaes, landbouwingenieur gespecialiseerd in landbouweconomie en -sociologie, was in de voorbije jaren adviseur op
verschillende kabinetten en leidt nu het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
(ILVO) dat multidisciplinair, baanbrekend en
onafhankelijk onderzoek verricht gericht op
duurzame landbouw en visserij.
Ir. Joris Relaes speelde jarenlang een belangrijke rol binnen het Vlaams landbouwbeleid en is dus goed geplaatst om u te
informeren over de uitdagingen voor de
landbouw op Vlaams, Europees en wereldniveau. Hij geeft tijdens zijn lezing toelichting
bij de verschillende landbouwmodellen (o.a.
klassieke versus biologische landbouw) en
zoekt een antwoord op de vraag hoe we
er in kunnen slagen om meer dan 9 miljard
mensen te voeden in 2050.
om 20.00 uur - raadzaal - € 7 / € 5 euro (leden) - gratis (welkomstkaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Zondag 29 maart 2015
dinsdag 24 maart en dinsdag 26 mei
Workshops opvoedingsondersteuning
ADHD
24/3: Werken aan aandachtspunten van kinderen met ADHD
26/5: Omgaan met boosheid en woede bij
kinderen met ADHD
Regiocoach: Machteld Van Ostaede
om 20 uur - ‘ t Bommeltje, Bommelstraat
33 - € 3 (abonnees) / € 5 - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be of 09 242 93
42 Centrum ZitStil in samenwerking met
Opvoedingspunt De Pinte
www.zitstil.be en www.opvoedingspunt.be

Paasactie
Creatieve wedstrijd voor lagereschoolkinderen + paaseierenzoektocht in de wijk
Om 11 uur - Eekbulk 2
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@belgacom.net
Woensdag 1 april
‘Het belang van bijen’ door Hans
Laevens
om 20 uur - CC Groendal Merelbeke - € 1
(leden) / € 3
VELT Scheldevallei
Christine.deboel@perso.be
09 385 60 03
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di. 7/4 Bloedcollecte

za. 18/4 Celtic Fever

za. 25/4 Garageverkoop

Woensdag 1 april
Buitenspeeldag
Op 1 april vindt voor de achtste maal de Buitenspeeldag plaats in Vlaanderen. Ook de jeugddienst en de sportdienst van De Pinte slaan
opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van een buitenspeeldag voor alle kinderen vanaf zes jaar.
Welke activiteiten er precies op het programma staan, zult u kunnen vinden op www.depinte.be. Het belooft alvast een leuke, speelse en
actieve namiddag te worden. De Buitenspeeldag is niet louter een opvanginitiatief, het is fijn als ouders samen met hun kind(eren) komen
spelen. Er zullen medewerkers ter plaatse zijn om de verschillende attracties te begeleiden, maar de kinderen zelf zijn vrij om te spelen.
We willen een warme oproep doen om er een leuk gezinsuitje van te maken.
van 13 tot 17 uur - grasplein OCP - gratis
Gemeente De Pinte: 09 280 98 40
www.depinte.be

Donderdag 2 april

Zaterdag 4 april

Daguitstap Oostende
met geleid bezoek aan de tentoonstelling
MuZee verspreid over de stad en aan Fort
Napoleon
inschrijven nodig
Markant DP-SDW
Therese Van den Daelen: 09 282 85 29
Dinsdag 7 en donderdag 9 april
Tienerwerking: PAARS!
PAARS is de tienerwerking van Speelpleinwerking Amigos voor tieners van het eerste,
tweede en derde middelbaar.
Coole zoektochten, leuke uitstapjes of zotte
activiteiten … De tieners kunnen het programma op donderdag zelf mee bepalen!
zelfde uur- en prijsregeling als voor Speelplein Amigos (zie pag. 33)
Gemeente De Pinte: 09 280 98 40
www.depinte.be

Opluisteren Paasmis
om 16.30 uur - kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 11 april
Vijfde vakantiejobbeurs
Jongeren vanaf 15 jaar maken er kennis met
vakantiejobs van bedrijven uit de ons omliggende gemeenten.
Er zal ook een infostand zijn met informatie
over de wetgeving voor vakantiejobs.
van 14 tot 16 uur - OCP
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze: 09385 49 36
antvn@telenet.be
Stadsbezoek aan Doornik
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Dinsdag 7 april en maandag 13 april

Bob Van Mol ©

De Pinte - KFCO Gent (eerste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

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

Zondag 12 april
Stadswandeling op de Muide
De Gentse Muidewijk en de naburige Dokken
evolueren in sneltempo tot een hippe buurt,
met de haven in het decor. De Muide, ooit
een thuishaven voor binnenschippers en later
voor Gentse Turken, wordt opgewaardeerd
en krijgt ook exclusieve lofts in omgebouwde
katoenloodsen of in de Union Margarinière.
Stadsgids Guy Mortier laat ons kennismaken
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met de anekdotes over Iefer Gansenekke,
Trezeke Muie en de avenue des Pottecaries
aan ’t Neuzepleintje en evoceert de populaire
Buutjesvoaringe. In schoon Gents vertelt hij
onderweg over heden en verleden van deze
populaire stadswijk.
om 10 uur - Muidebrug (kant stad) - € 4 (leden) / € 5 - inschrijven voor 4/4
Pasar De Pinte
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Dinsdag 14 april
55-plus namiddag
vanaf 14 uur - Gildenhuis
Landelijke Gilde Z-DP: 09 385 68 70
lg.zevergemdepinte@gmail.com
Dinsdag 14 april
Start2bike
iedere dinsdagavond tot september - om 19
uur - kerk Zevergem
Landelijke Gilde Z-DP: 09 385 68 70
lg.zevergemdepinte@gmail.com
De relatie tussen voeding en kanker
Een voordracht door dr. ir. Eric De Maerteleire
om 20 uur - Kasteel Viteux - € 5 / gratis (leden)
Plussers’Impuls vzw: 09 324 91 40
Donderdag 16 april
Stand van zaken Parkbos | zie pag. 12
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - iedereen welkom
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
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Vrijdag 17 april
De Pinte - Merendree (2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Dinsdag 21 april
55+: Kookdag
om 12 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Donderdag 23 april
Kookles: Veggie uit ons kookboek
om 19 uur - zaal Boldershof, Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
Vrijdag 24 april
JV Kwisavond
om 19 uur - cafetaria Moerkensheide - € 10
per ploeg (4 personen)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Zaterdag 25 april
Garageverkoop
Iedereen heeft op zijn zolder, in de kelder,
garage … wel wat dingen staan die nog
mooi genoeg zijn, maar niet meer gebruikt
worden. Wat kan je met die dingen doen?
Verkopen voor een prikje!
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin
en wacht op eventuele kopers. Opgelet: het
is op politiebevel verboden om op de openbare weg te staan.
Inschrijven tegen 11/4
Na inschrijving ontvangt u midden april verdere richtlijnen over het verloop van de garageverkoop.
De inschrijvingsgelden worden uitsluitend
gebruikt om de kosten te dekken. Een eventueel overschot gaat naar SBM Children’s
Home, een weeshuis opgericht in Malindi,
Kenia.
Overzicht deelnemers
De deelnemerslijst zal te vinden zijn op
www.depinte.be (Vrije tijd > UiT in De Pinte),
bij de organisatoren thuis of via lieve.deneef@telenet.be.
van 10 tot 17 uur - De Pinte - bijdrage standhouders: € 3, te bezorgen (liefst tijdens de
namiddag of ‘s avonds) aan Lieve Deneef,
Van Eycklaan 28, tel. 09 282 91 79, lieve.
deneef@telenet.be of Marie-Lou en Gilbert
Vandamme, Van Eycklaan 19, tel. 09 282
43 64. Gelieve naam, adres, tel. en/of emailadres te vermelden als u uw bijdrage in
de bus steekt.

Zaterdag 18 en zondag 19 april
Celtic Fever 2015
De dansgroep Celtic Spirit Dancers uit De Pinte organiseert voor de negende maal het
dans- en muziekspektakel Celtic Fever, een Keltische show met Ierse en Schotse dansen. Zowel de gracieuze softshoesdansen als de spectaculaire hardshoes- en Highland
dansen komen aan bod. Met gastoptredens van Jameson and Power (Ierse muziek) en
Flemisch Caledonian Pipes en Drums (Clan McKenzie).
De show duurt ongeveer drie uren, pauze inbegrepen.
Op zondag 19 april 2015 is er, voorafgaand
aan de show, gelegenheid tot een Celtic
Lunch.
op za. vanaf 19.30 uur (start show om 20
uur), op zo. vanaf 12 uur / 14 uur (start show
om 14.30 uur) - OCP - € 12 / € 35 (combiticket VIP-lunch + show, voorverkoop tot 14
april 2015)
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09
www.celticspiritdancers.be
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Opendeurdag gymnastiekclub TK
Olympia
De gymnasten tonen tijdens deze boeiende
namiddag het beste van zichzelf. Met enkele
gastoptredens ... en eetfestijn als afsluiter.
Amusement verzekerd!
vanaf 14 uur - turnzaal Gemeentelijke
Basisschool (Polderbos)
www.tkodepinte.be

Schalkse Ruiters
Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem
presenteren hun tiende editie van Schalkse
Ruiters! Wees welkom en laat je verbazen
door de filmpjes die verhalen over de opdrachten. De opdrachten die de leden, de
leiding en het Scoutscomité tot een (goed?)
einde brengen.
Gezelligheid troef op deze knusse familieavond. Gratis inkom voor iedere scoutslievende ziel!
vanaf 18 uur - sportcomplex Moerkensheide
Scouts en Gidsen DP-Z
scoutsengidsendepinte.be
Zondag 26 april
De Pinte - Adegem (eerste elftal)
om 15 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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Op zoek naar een hobby?
Dahn yoga
Katrien Bouciqué is master in Dahn yoga,
opgeleid in de VS en geeft Dahn yogatraining. De lessen zijn gemakkelijk te volgen,
het zijn eenvoudige en natuurlijke oefeningen, op basis van energie en gericht
op een beter functioneren van je brein.
Het doel van Dahn yoga is zelfontwikkeling stimuleren naar een productief, creatief en vredig leven. Dahn yoga kent zijn
oorsprong in Korea.
De lessen bevatten stretchoefeningen,
bewust ademhalen, energie voelen, visualisatie en meditatie. Het resulteert in een diepe ontspanning, verhoogde
concentratie en positieve gevoelens. Er ontstaan blijvende
veranderingen op het cognitieve functioneren en op gedragsniveau.

Kom kennismaken met
wandelvoetbal
GSF De Pinte organiseert
wandelvoetbal
Wandelvoetbal is de ideale sport
voor de 55-plusser. Het is voetbal,
maar er mag niet gelopen worden waardoor de kans op blessures veel verkleint.
Overal horen we dat we meer moeten sporten en bewegen. GSF De Pinte biedt je de kans om het eens te proberen
met deze nieuwe sport. Bewegen is immers goed voor het
cardio vasculair systeem van de sporter.
Iedereen is welkom van 55 tot 99 jaar. Elke dinsdag, van 10
tot 11 uur in het OCP.
2,5 euro per speeldag.

Dahn yoga heeft een holistische benadering en helpt
mensen hun fysische, energetische en spirituele bronnen
te gebruiken met het in acht nemen van het welzijn van
de planeet.

Heb je interesse om te komen sporten?
Geef je naam door aan Inge Temmerman (0477 62 60 59,
inge.temmerman@telenet.be) en kom op dinsdag 20 januari naar het OCP.

Dahn yoga vindt plaats op vrijdagvoormiddag van 10 tot
11 uur in het OCP (spiegelzaal).

Nieuwe lessenreeks Start to
Run in De Pinte

Nieuwsgierig? Welkom tijdens een gratis proefles.
Meer info: Katrien Bouciqué, 0497 82 44 77

Tennisnieuws
Het nieuwe tennisseizoen komt
in zicht en Tennisclub De Pinte
organiseert naar aloud recept inschrijvingsdagen in het clubhuis, Polderbos 3 op 14, 15, 21
en 22 maart 2015 telkens van 10.00 tot 12.30 uur.
Senioren (geboren in 1950 en vroeger) en jeugd (geboren
in 1999 en later) betalen 60 euro. Het standaard-lidgeld bedraagt 100 euro. Een familieabonnement (maximum voor
alle leden wonend onder één dak: 240 euro. Hierbij komt
nog een waarborg van vijf euro voor een elektronische toegangsbadge (uiteraard alleen voor personen die nog geen
badge hebben).
De hierboven vermelde prijzen zijn enkel geldig tijdens de
vier bovenvermelde inschrijvingsdagen, daarna komt er
tien euro bij, wat de lidgelden op respectievelijk 70 euro,
110 euro en 250 euro brengt. De tarieven zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van vorig seizoen.
Een nieuwigheid: vanaf dit jaar kan er ook betaald worden
met Bancontact (bankkaarten, geen kredietkaarten).

Denk je al langer dat het tijd is voor meer beweging, maar
kom je er niet aan toe? Dan is Start to Run absoluut iets
voor jou!
Onder begeleiding van een gekwalificeerd lesgever kan iedereen naar eigen vermogen trainen en aan de hand van
een vast loopschema het gewenste resultaat bereiken. Op
het einde van de lessenreeks van tien weken ben je in staat
om vijf kilometer te lopen.
Je conditie zal sterk verbeteren wanneer je begint met lopen. Je ontwikkelt een beter uithoudingsvermogen waardoor je langer actief kan blijven. Niet alleen op sportief vlak,
maar ook in het dagelijkse leven zal je kwaliteitsverbetering
voelen.
Sportpark Moerkensheide De Pinte
Waar:
Wanneer: 	
maandagavond en donderdagavond van
18.30 tot 19.30 uur, zaterdagochtend van 8.45
tot 9.45 uur
Periode: 	start op maandag 16 maart, finale test (5 km)
op maandag 25 mei 2015
Prijs: 	25 euro (tien weken), graag op rekeningnummer BE67 3630 0756 1087. Inschrijven voor
deze lessenreeks is nodig vóór 10 maart via:
www.atletiekdepinte.be/start2run
Info: 	09 281 13 10 of via e-mail:
starttorun@atletiekdepinte.be
Een initiatief van: Atletiek De Pinte - Afdeling van KAAGAtletiek, met de steun van Sportdienst De Pinte
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voor de jeugd
Speelpleinwerking paasvakantie
Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen alle kinderen van drie tot
twaalf jaar opnieuw terecht bij Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum van de kleuters telt én ze moeten zindelijk zijn!
Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 april 2015 zorgen de animatoren voor een
week vol spel, avontuur en plezier.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de ouders
om de kinderen op tijd naar het speelplein te brengen en ze niet voortijdig op
te halen.
Er is opvang voor, tijdens en na de werking van 7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30
uur en van 16.30 tot 18 uur.
Waar?
Alle kinderen worden gebracht en afgehaald in de Gemeentelijke Basisschool,
Polderbos 1. Na het ochtendtoneeltje vertrekken de kleuters met hun begeleiders naar ’t Bommeltje. Daar hebben de kleuters hun eigen lokalen en activiteiten.
De lagereschoolkinderen maken gebruik van de gemeentelijke basisschool en
het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Om 16.30 uur komen de kleuters terug naar de gemeentelijke basisschool en
kunnen ze daar afgehaald worden.
Prijs?
Als u vooraf online inschrijft betaalt u onderstaande tarieven per halve dag:
•
inwoners: 3,25 euro per halve dag
•
niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betalen de ouders volgende tarieven per
halve dag:
•
inwoners: 4,00 euro per halve dag
•
niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en verzekering.
Inschrijven?
Bij voorkeur vooraf en online inschrijven via depinte.ticketgang.eu.
De volledige inschrijvingsprocedure is terug te vinden op www.depinte.be.
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf 2 maart 2015 om 20 uur.
Indien u nog niet weet wanneer uw kind naar Amigos komt, dan kunt u tot de
dag zelf ‘s morgens thuis nog online inschrijven en betalen tot 8.30 uur.
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Sportkampen paasvakantie
Sportdienst De Pinte in samenwerking met vzw sportbeheer EVA
en V-formation
Van maandag 13 april tot en met vrijdag 17 april 2015
De jongens en meisjes van de lagere school maken kennis met verschillende streetsports. Veel topsporters zijn ooit met hun sport op straten en pleintjes begonnen. Wij
gaan hen achterna met enkele leuke sessies street soccer, streethockey, 3 on 3 basket
en ropeskipping. We leren enkele coole moves op rapmuziek en hoe je veilig aan ‘freerunning’ kan doen op een professionele airtrack. Dus het belooft een week vol nieuwe
uitdagingen te worden.
Te jong voor basket, te klein voor voetbal, niet sterk genoeg voor hockey? Niks van!
Tijdens de paasvakantie sporten de kleuters zoals de grote jongens en meisjes dat
doen, maar dan wat aangepast aan hun leeftijd. De sportweek heet dan ook ‘Spetterend sporten’.
Inschrijven kan enkel vooraf en online via depinte.ticketgang.eu.
Voor inwoners van De Pinte op dinsdag 10 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte op woensdag 11 maart vanaf 20 uur
Vragen? OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 40, sportdienst@depinte.be

Tienerwerking:
PAARS!

Zoektocht animatoren 2015
Word je dit jaar zestien of
ben je ouder? Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?

Op dinsdag 7 april 2015 en op
donderdag 9 april 2015 kunnen de
tieners van het eerste, tweede en
derde middelbaar een volledige dag
terecht bij PAARS, de tienerwerking
van Speelpleinwerking Amigos.
Coole zoektochten, leuke uitstapjes
of zotte activiteiten … De tieners
kunnen het programma op
donderdag zelf mee bepalen!

Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke paas- en
zomervakantie te bezorgen.
Voor meer informatie, surf naar:
www.depinte.be/animatoren.aspx
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Stekelbees een week extra open tijdens zomer
In onderling overleg tussen de gemeente en Landelijke Kinderopvang vzw werd beslist dat IBO Stekelbees De Pinte zijn
werking met een week zal uitbreiden tijdens de zomervakantie.
Concreet wil dit zeggen dat IBO Stekelbees De Pinte open is van maandag 28 juni 2015 tot en vrijdag 10 juli 2015.
Daarna gaan ze even met vakantie en starten ze hun werking opnieuw van maandag 3 augustus tot en met maandag
31 augustus 2015.
De extra week opening valt dus van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2015.
Voor verdere info kunt u terecht bij Ellen De Decker, verantwoordelijke Stekelbees De Pinte, Bommelstraat 33/22, De
Pinte, tel. 09 242 93 47 (balie, enkel tijdens opvangmomenten), gsm 0476 79 38 97 (om wijzigingen/annuleringen door
te geven).

Lode De Witte, de eerste kinderburgemeester van De Pinte
In De Pinte is er op 10 januari 2015 een kindergemeenteraad opgestart. Naast de echte
burgemeester, mevrouw Hilde Claeys, is er nu ook een kinderburgemeester, Lode De
Witte. Deze staat aan het hoofd van de kindergemeenteraad. Wendy Van Rijsselbergen
(medewerker bij de dienst Vrije tijd) ging de kersverse kinderburgemeester bezoeken
op school voor zijn eerste interview.
Wendy: De schoolbel gaat. Ik wacht op Lode, hij moet eerst naar de refter want hij
heeft refterdienst. Hij vertelt me eerst een beetje over de refterdienst en wat dat allemaal inhoudt. Daarna heeft hij even tijd om een babbeltje te slaan over zijn burgemeesterschap.
De burgemeester van De Pinte - Zevergem, die kennen we allemaal. Maar jij bent nu de kinderburgemeester. Het zou
leuk zijn als alle inwoners van onze gemeente je leren kennen.
Vertel eens wat over jezelf.
Lode: “Ik ga naar de Vrije Basisschool in Zevergem. Ik ben tien jaar en ik heb veel hobby’s. Ik volg notenleer, speel klarinet,
speel tennis en ga ook nog naar de scouts. En ik knutsel ook.”
Hoe ben je kinderburgemeester geworden?
Alle kinderen van de kindergemeenteraad hebben mogen stemmen via een stemblaadje. En ik heb de meeste stemmen
gekregen.
Waarom heb je je kandidaat gesteld als kinderburgemeester?
Omdat ik graag Zevergemnaar ben. Het lijkt me leuk om te doen en ik kan goed praten.
En nu zal je dus af en toe moeten vergaderen. Hoe gaat dat in z’n werk volgens jou?
Op 28 februari is de volgende vergadering. Ik heb een hamer en een plankje. En dan gaat het zo: ‘klop klop klop’, de vergadering begint en ‘klop klop klop’, de vergadering is gedaan.
Heb je al een burgemeestersjerp?
Ja. Ik heb die al mogen aandoen. Maar ik mag die niet meenemen naar huis.
Denk je dat het moeilijk zal zijn om een vergadering in goede banen te leiden?
Nee, dat is niet moeilijk.
Wat is volgens jou het leukste plekje in De Pinte - Zevergem?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk het OCP in De Pinte. De toneelzaal is daar wel leuk. Het toneel dat we gezien
hebben was hilarisch.
Wat zijn je plannen voor De Pinte - Zevergem?
De gemeente veiliger maken voor de fietsers. Zeker aan de scholen. Dat is voor mij het belangrijkste.
Hoe vind je het om kind te zijn in onze gemeente?
Leuk! Er is veel te doen. De gemeente organiseert veel dingen, zoals het toneel.
Veel succes Lode!
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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

Schepenen
Ferry Comhair
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
tel. 0479 65 86 24
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercommunales

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

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

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

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

Gemeenteraad
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op maandag 16 maart en maandag
20 april 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.
be bij Nieuws. De contactgegevens van de gemeenteraad vindt u op www.depinte.be/gemeenteraad.aspx, de
verslagen op www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.
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De Pinte is een actieve en bruisende gemeente. Omdat we onze dienstverlening
efficiënter en klantvriendelijker willen maken, gaan we over tot de aanwerving van:

Interesse?
Verdere informatie
(functiebeschrijving,
voorwaarden en procedure)
kunt u opvragen bij de
personeelsdienst:
tel. 09 280 80 95
sabine.puype@depinte.be
of via www.depinte.be

1 Deskundige ICT
Sollicitaties
Brief, cv, kopie van diploma
kunt u richten aan het college
van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte of mailen naar
sabine.puype@depinte.be
en dit uiterlijk op vrijdag
13 maart 2015 (poststempel
geldt).

m/v • contractueel • voltijds • B1-B3 • werfreserve voor twee jaar
Functie
U staat in voor de stabiele en professionele werking van hard- en software,
netwerken, gevirtualiseerde servers, IP-telefonie en beveiliging.
U ondersteunt de medewerkers van de gemeente bij hun dagelijkse werking
en bent het eerste aan-spreekpunt voor alle ICT-vragen.
U analyseert de ICT-behoeften, bouwt mee aan het ICT-beleid en coördineert
de verschillende ICT-projecten.

1 Deskundige Infrastructuur/Werken
m/v • contractueel • voltijds • B1-B3 • werfreserve voor twee jaar
Functie
Onder de leiding van het diensthoofd Grondzaken staat u in voor het opvolgen van alle grote infrastructuurwerken.
U volgt projecten op, zoals het bomenbeheerplan en het bermenbeheer.
U staat in voor de opmaak van bestekken voor onderhoudswerken en leveringen.
U behandelt subsidieaanvragen en aanvragen van signalisatievergunningen.
Vereisten
Houder zijn van een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van
één cyclus.
Wij bieden
Een contract van onbepaalde duur • verloning op B1-B3-niveau,
(brutomaandwedde: minimum 2 341,89, maximum 3 907,7 • persoonlijke
berekening op aanvraag) • aanvullend pensioenstelsel • maaltijdcheques •
fietsvergoeding • tussenkomst in kosten openbaar vervoer • hospitalisatieverzekering • gunstige verlofregeling

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

