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Volgende INFOblad
(februari - maart 2016)
Teksten worden verwacht uiterlijk
op zondag 17 januari 2016
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 16.30 uur
Openingsuren bibliotheek (nieuw)
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag 		
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag		
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur
dinsdag		
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 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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Gratis kerstboomophaling
De gemeente komt opnieuw
gratis jouw kerstboom
ophalen.
Interesse? Contacteer uiterlijk op 6 januari de milieudienst. | zie pag. 12

Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten
(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)
donderdag 24 december
vrijdag 25 december (Kerstmis)
zaterdag 26 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari (Nieuwjaar)
zaterdag 2 januari

Fotoverslag werkbezoek provincie
Op vrijdag 11 december 2015 brachten de gouverneur, enkele leden van de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen,
het kabinet, federale, Vlaamse en provinciale ambtenaren een werkbezoek aan onze gemeente. De gemeente nodigde
ook de korpschef en diensthoofden uit, samen met de secretaris van het OCMW. Dit werkbezoek kadert in de Ronde
van Oost-Vlaanderen, waarbij de gouverneur alle 65 gemeenten van Oost-Vlaanderen bezoekt en vergadert omtrent
aangebrachte punten van de gemeente en de provincie.
Het ging voornamelijk over mobiliteit, verkeersveiligheid rondom het Parkbos, ANPR-camera’s, GAS, ruimtelijke ordening, voortbestaan van de paardenkoers en ’t Doornhammeke, maar ook de uitdagingen waar zowel OCMW’s als vele
gemeenten meer en meer komen voor te staan inzake financiële verantwoordelijkheden en lasten. Vervolgens ging er
een gegidste rondrit door in De Pinte en Zevergem met een stop in Zevergem waar een demonstratie van het krulbollen
werd gegeven en het gezelschap zelf een poging kon wagen. ’s Avonds woonde de gouverneur het Vrijwilligersfeest bij,
waar hij de prijs uitreikte voor de Anonieme Duizendpoot.
Een terugblik op een geslaagd bezoek:

Werkvergadering in

de BIB

Meer weten over het Vrijwilligersfeest? | zie pag. 22
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Bouw geluidswerende schermen langs E17
De gemeenteraad heeft op 16 november 2015 zich principieel akkoord verklaard om
de procedure op te starten om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
voor de bouw van geluidswerende schermen langs de E17.
Deze schermen komen tussen kilometerpunt 45,010 en 44,155 in de richting van
Kortrijk en tussen kilometerpunt 45,500 en 46,065 in de richting van Antwerpen.
De schermen hebben een hoogte die varieert tussen de 3,5 en 5 meter en dienen
ter bescherming van de woonwijken gelegen in de Pont-Noord en Molenstraat en
de omgeving van Den Beer, Grote Steenweg, Korte Veldstraat en Boeregemstraat.
De financiële tussenkomst van de gemeente wordt momenteel geraamd
op ongeveer 405 000 euro. De werken
zullen wellicht pas in 2017 effectief van
start gaan.
Een grotere versie van de kaart vindt u
op www.depinte.be/geluidsschermen.

Werken fietspad tussen
Stationsstraat en Oude Gentweg
Als onderdeel van het project ‘aanleg van een langeafstandsfietspad langs de spoorwegbedding’ wordt het bestaande fietspad
langs de spoorweg, tussen de Stationsstraat/Julien Anthierenslaan en het fietsbrugje over de Duivebeek ter hoogte van Louis
Van Houttepark heraangelegd.
De bestaande verharding wordt opgebroken en vervangen
door uitgewassen
cementbetonverharding met een breedte van
drie meter. Langs het fietspad worden er bomen geplant.
De werken zijn gestart op 30 november 2015 en duren tot 15 januari 2016.
Te volgen omleidingen
Fietsers naar het station zullen de omleiding moeten volgen via de Baron de
Gieylaan - Begonialaan - Julien Anthierenslaan. Fietsers die van het station
richting de Oude Gentweg willen volgen deze omleiding in omgekeerde
richting.
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Onderhoud grachten
De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de perceelsgracht langs zijn woning.
Hoe weet u dat u de eigenaar bent van een gracht?
In veel gevallen is het zo dat de gracht tussen uw eigendom en de eigendom van uw achter- of naastliggende buur een perceelsgracht is
en dus (voor de helft) deel uitmaakt van uw eigendom. Enkel grotere
waterlopen (zoals bijvoorbeeld de Duivebeek) worden beheerd door
ofwel het gemeentebestuur ofwel het provinciebestuur. In dit laatste
geval zal dit normaalgezien in uw eigendomsakte zijn vermeld.

Onderhoud van openbare grachten
Het gemeentebestuur zorgt voor onderhoudswerken aan openbare grachten. Dit zijn meestal de grachten langs de
rand van de rijweg. In enkele uitzonderlijke gevallen is dit ook een waterloop die tussen private percelen loopt.
Waterlopen zoals De Duivebeek, waar een constante waterafvoer is, worden dan weer beheerd door de provincie.
Om de onderhoudswerken te kunnen uitvoeren van deze openbare grachten en de gewenste resultaten te bereiken,
moet er uiteraard voldoende ruimte zijn om deze uit te voeren. Om deze reden wensen we te verwijzen naar de desbetreffende regelgeving (Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen / Provinciaal Reglement met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen waarop de wet van 15 maart 1950 niet toepasselijk is. (1955)). Deze bepaalt dat het verboden is
beplantingen of bouwwerken uit te voeren langsheen de waterlopen binnen een afstand van drie meter, te rekenen
van hun uiterste boord. Dit is de minimale afstand die nodig is om onderhoudswerken uit te kunnen voeren. We rekenen
dan ook op de medewerking van iedereen.
Wie vragen heeft hieromtrent kan terecht bij de dienst Grondzaken (e-mail: grondzaken@depinte.be).

Gecoro zoekt deskundige ruimtelijke ordening
Wat is de Gecoro?
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg de Gecoro, staat na de goedkeuring van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS) voor de uitdaging van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), waarbij de deskundigheid van de commissie van groot belang zal zijn.
Deze commissie bestaat uit zes deskundigen en zeven afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen (gezin, landbouw,
sport, cultuur, senioren, jeugd, milieu, handel en nijverheid). Elk vast lid heeft ook een plaatsvervanger. Deze kan en mag op
alle vergaderingen aanwezig zijn, maar mag enkel deelnemen aan het besloten gedeelte indien zijn deskundige zelf afwezig is.
Naar aanleiding van het ontslag van een van de Gecoro-leden, komt er een plaats vrij als plaatsvervangend lid van de deskundigen ruimtelijke ordening.
Wat wordt er verstaan onder ‘deskundigen’ ruimtelijke ordening?
Deskundigheid kan in eerste plaats te maken hebben met opleiding, maar dit kan evengoed te maken hebben met het effectief uitgeoefende beroep. Voorbeelden van deskundigen ruimtelijke ordening zijn dus zeer uitgebreid.
Dit kan gaan van docenten ruimtelijke ordening, over ambtenaren die werken in een administratie voor ruimtelijke ordening,
tot personen die betrokken zijn in een langdurig engagement in een wijk- of actiecomité in verband met ruimtelijke ordening. De lijst is dus geenszins uitputtend.
Interesse in de functie als plaatsvervangend lid - deskundige ruimtelijke ordening?
U dient uw kandidatuur in te dienen vóór 27 februari 2016 bij de gemeente De Pinte.
Dit kunt u doen door uw kandidatuur, bestaande uit een motivatiebrief met bijhorend cv, door te sturen naar de dienst
Ruimtelijke ordening - Milieu, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
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Wanneer moet ik een bouwvergunning aanvragen?
De gemeentelijke dienst Stedenbouw ondervindt dat er
vaak verwarring bestaat over het al dan niet aanvragen van
een vergunning bij bouwwerken. Daarom hierna enkele zaken verduidelijkt.
Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u daarvoor in principe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Voordat u de procedure opstart, is het belangrijk om u goed te
informeren. Ook als architect of projectontwikkelaar is dit
aangeraden.
Sinds 1 december 2010 is de procedure voor een aantal kleine bouwwerken aangepast en zijn er drie mogelijkheden
waaraan uw bouwwerken kunnen voldoen: vergunningsplicht, meldingsplicht of vrijstelling.
Vrijstelling
Voor sommige kleine bouwwerken dient u geen vergunningen meer te vragen aan de gemeente. Het gaat dan
bijvoorbeeld om:
• h
 et aanleggen van een zwemvijver, zwembad en terrassen
tot in totaal 80 m²;
• h
 et plaatsen van een tuinhuisje;
• o
 f een ander bijgebouw dat kleiner is dan 40 m².
Voor deze werken hebt u dan in principe een vrijstelling. Kijk
wel zeker de verkavelingsvoorschriften na. Het kan zijn dat
deze voorschriften strenger zijn met betrekking tot de maximale oppervlakte of de inplanting van constructies.
Meldingsplicht
Voor andere kleine werken aan uw woning is er dan weer
een meldingsplicht ingevoerd. Hieronder wordt verstaan:
• u
 itbreidingen tot 40 m²;
• h
 et plaatsen van een nieuwe raamopening in de achtergevel;
• h
 et vervangen van dragende balken van het dak door
nieuwe dragende balken …
Dit wil zeggen dat de administratieve afhandeling veel eenvoudiger wordt, maar dat u nog steeds niet zomaar mag beginnen aan de bouwwerken.
Vergunning
Voor andere bouwwerken dan de hierboven vermelde geldt
nog steeds de vergunningsplicht en moet u dus een vergunning aanvragen.
Voorbeelden:
• w
 erken aan voorgevels;
• w
 ijzigen van de functie van een gebouw;
• h
 et opsplitsen van een woning;
• h
 et uitbreiden van de woning;
• …
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Wanneer u juist een vergunningsplicht, enkel een meldingsplicht of een vrijstelling hebt, kunt u allemaal terug vinden
op de website over ruimtelijke ordening van de Vlaamse
Overheid:
www.ruimtelijkeordening.be, onder de rubriek ‘vergunning’.
Let wel op: De voorschriften die u vrijstellen van een vergunningsplicht of een meldingsplicht, dienen altijd conform de
specifieke voorschriften/wetgeving te zijn, waarbinnen het
bouwwerk ligt. Ze mogen dus niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:
• v oorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ...
• v erkavelingsvoorschriften
• s tedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie, of gemeente
• a ndere wetgeving
• …

Dit zijn maar enkele voorschriften waaraan uw bouwwerken
moeten voldoen. Om te weten welke voorschriften van toepassing zijn op uw bouwwerk, kunt u het best altijd eerst uw
gemeente om raad vragen. Zo bent u zeker dat u geen werken zult uitvoeren die strijdig zijn met bepaalde wetgeving.
Contactgegevens Stedenbouw De Pinte
Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1 (bureau 12), De Pinte
tel. 09 280 80 20
stedenbouw@depinte.be
Diensthoofd Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu:
Joke Vansteenbrugge
Medewerkers: Sabine Boone, Jan Constales, Marjan Crabbé,
Marian Lievens

Stedenbouwkundige verordening hemelwater vastgesteld
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van woningen, constructies of verhardingen werd definitief
vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2015 en werd goedgekeurd
door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 12 november 2015.
De verordening is terug te vinden op www.depinte.be/verordeninghemelwater
en geldt voor iedere stedenbouwkundige aanvraag die ingediend wordt sinds 14
december 2015.
Inwoners die een stedenbouwkundige aanvraag indienen, voor het bouwen of
verbouwen van een woning, dienen rekening te houden met deze gemeentelijke
verordening (aanvullend op de gewestelijke). De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater bepaalt onder meer dat
er een hogere capaciteit van de regenput voorzien dient te worden (in verhouding tot het dakoppervlakte).

U denkt mee.
Dank voor meer dan 620 reacties!
De gemeente De Pinte is begin 2015 gestart met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. Tot 31 oktober kon u uw mening geven over de mobiliteit in de gemeente. We ontvingen meer dan 620 reacties, waarvoor dank!
De mobiliteitsdeskundigen gaan nu met deze waardevolle kennis aan de slag en
werken aan een ontwerpnota met stellingen en scenario’s. U kunt de verdere opmaak van het plan blijven volgen via www.depinteonderweg.be.

Prettig oudejaar!
Onze chauffeurs brengen
je veilig thuis.

Prettig oudejaar! De chauffeurs van
De Lijn brengen je veilig thuis.
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen.
Dankzij de provincie rij je bovendien gratis* met de feestbussen!
De Pinte wordt bediend door de volgende feestbussen:
• D
 e Pinte: F2 Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation - De Pinte - Eke – Nazareth
• Z
 evergem: F5 Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem - Eke Landuit

TIS
GRAus
sen
feestb

dankzi

j

Bekijk onze dienstregelingen
op delijn.be

In Gent zijn er diverse grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Vlakbij
de Zuid, in de Vooruit, is er ‘Hindu Nights’ en ‘Poplife’.
Check op www.delijn.be naar welke party’s en op welke tijdstippen je nog zoal mee kunt met de feestbussen. Er liggen
ook gratis folders in het gemeentehuis.
* Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis. Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale tarieven. Koop
een speciaal oudejaarsnachtbiljet aan 3 euro, het gaat in op 31 december om 18 uur en is op 1 januari de hele dag geldig tot
en met middernacht. Tip: koop uw biljet vooraf in de grote verkoopautomaten en Lijnwinkels. Ook alle andere vervoerbewijzen
(lijnkaarten, abonnementen, SMS-ticket) zijn geldig.

INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2016 | 7

Bedankt voor de 77 mooie tekeningen
voor ‘De Pinte Onderweg’!
In het kader van het participatietraject ‘De Pinte Onderweg’ voor het nieuwe mobiliteitsplan, organiseerden we een
tekenwedstrijd in de lagere scholen van De Pinte. Zo kunnen ook kinderen meetekenen aan hun toekomst. We ontvingen in totaal 77 tekeningen! Allemaal mooie tekeningen waarin de kinderen ons lieten weten wat ze wel of niet goed
vinden aan de weg naar school.
De drie mooiste tekeningen konden een plekje winnen in dit INFOblad. Het was een zeer moeilijke beslissing omdat
er heel veel mooie tekeningen waren, maar we kozen uiteindelijk voor de tekening van Julie De Keukelaere uit Klas 3
van Vrije Basisschool Zevergem, Anna Raemaekers uit Klas 4A van de Gemeentelijke Basisschool De Pinte en Marthe De
Coninck uit het vierde leerjaar van Vrije Basisschool Zevergem.
Meer informatie over ‘De Pinte Onderweg’ kunt u vinden op www.depinteonderweg.be.

Julie De Keukelaere
“Eens met de luchtballon naar school: niet meer in
de file staan, veilig in de lucht, mooi uitzicht en leuk!”

Anna Raemaekers
“Auto’s moeten minder snel rijden en
stoppen bij zebrapaden!”

Marthe De Coninck
“Draag een fluohesje!”
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Leven & Wonen
Vernieuwd afschakelplan 2015-2016
Alle maatregelen zijn genomen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren. De kans dat het vernieuwde afschakelplan deze winter geactiveerd zou moeten worden, is dan ook uiterst beperkt.
De Pinte is opgenomen in schijf 3 en enkele straten in schijf 7 (zie afschakelplan.eandis.be voor info op straatniveau).
Communicatie bij een afschakeling in De Pinte
Een afschakeling wordt door de hogere overheid zeven dagen tot minimum een dag op voorhand gecommuniceerd. De gemeente zal bij een afschakeling in De Pinte - Zevergem alle mogelijke communicatiekanalen inzetten
(website, nieuwsbrief Algemeen, infoborden, Facebook, Twitter, aankondiging in de gemeentelijke gebouwen …).
Wat te doen in geval van nood als het telefonienetwerk uitvalt tijdens een stroomonderbreking?
In geval van een aangekondigde stroomonderbreking zal er ter hoogte van de wijk- en hoofdpost (Koning Albertlaan 1 en Florastraat 17) een politiewagen staan (tijdens de uren van de stroomonderbreking).
Wie op dat ogenblik dringende hulp nodig heeft, kan naar deze posten komen. Door gebruik te maken van het
Astrid-netwerk zal telefonische communicatie met de hulpdiensten hierdoor verzekerd worden.
Gemeente De Pinte blijft bereikbaar bij stroomonderbreking
Bij een aangekondigde stroomonderbreking op ons grondgebied zal het algemeen nummer van de gemeente,
namelijk 09 280 80 80, bereikbaar blijven voor dringende oproepen en vragen. Het nummer zal doorgeschakeld
worden naar een locatie buiten de gemeente, waar er een telefooninformatiecentrum opgericht zal worden. In
principe zal het gsm-netwerk blijven werken, zeker het eerste uur zou dit het geval moeten zijn. Wie geen gsm heeft
of als het gsm-netwerk niet zou functioneren, kan in geval van nood terecht aan de wijkposten (zoals u in de alinea
hiervoor kunt lezen).
Meer info
afschakelplan.eandis.be - economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste - www.OffOn.be

Pasfoto nodig voor een identiteitsdocument?
Houd rekening met volgende normen
Graag lichten we nog eens de kenmerken toe waaraan pasfoto’s - voor de identiteitsdocumenten - moeten voldoen:
• P
 rofessionele foto-opname
• V
 ooraanzicht, gezicht gecentreerd: het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, recht in de camera kijken
• N
 eutrale gezichtsexpressie: gesloten mond, niet fronsen of lachen (geen tanden zichtbaar).
Vooral dit kenmerk is heel belangrijk voor het aanvragen van een reispas (ICAO-norm)!
• D
 e foto moet recent zijn en overeenstemmen met de wijze waarop u er gewoonlijk uitziet.
De foto van de vorige identiteitskaart voldoet dus niet aan de vereiste van ‘recente pasfoto’ en zal geweigerd worden.
• W
 ie een bril draagt, dient ook met bril op de foto te staan. De foto op een e-ID moet het mogelijk maken om de houder
ervan op een eenvoudige manier te identificeren in zijn dagelijks voorkomen.
• L ichte en egale achtergrond (liefst wit of écru)
• O
 gen moeten open en duidelijk zichtbaar zijn (geen getinte brilglazen tenzij om medische redenen op voorlegging van
een medisch attest, geen haar voor de ogen, geen schaduwen in of rond de oogkassen).
• V
 olledig hoofd zichtbaar zonder accessoires, tenzij om medische of religieuze redenen, maar dan ook moeten de ogen,
kin en hoofdranden duidelijk zichtbaar blijven. Een afwijking wordt enkel aanvaard mits een ‘ernstige rechtvaardiging’.
• N
 iet onder- of overbelicht
• G
 een schaduwen in het gezicht of rond de ogen
• G
 een reflectie op brilglazen
• G
 een rode ogen
U kunt de aanvaardingscriteria voor de foto (fotomatrix) raadplegen bij de dienst Burgerzaken of op de website van de
Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken http://www.ibz.rrn.fgov.be > Identiteitsdocumenten > eID > Reglementering.
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor het aanvaarden van de foto voor de e-ID. Wanneer de foto niet conform voorstaande voorwaarden is, wordt deze geweigerd.
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Prijsaanpassing administratieve stukken Burgerzaken
Naar aanleiding van de prijsverhoging (indexering) doorgevoerd door de Federale Overheidsdiensten, worden de prijzen voor de administratieve stukken aangepast. U vindt hierna een overzicht met de gewijzigde prijzen, geldig vanaf
1 januari 2016. De gemeentebelasting op deze stukken wordt niet verhoogd.
Elektronische identiteitskaart
in spoedprocedure
in dringende spoedprocedure

18,40 euro
122,60 euro
189,00 euro

Elektronische vreemdelingenkaart
in spoedprocedure
in dringende spoedprocedure

18,40 euro
122,60 euro
189,00 euro

Elektronische vreemdelingenkaart
met opname biometrische gegevens

20,90 euro

Kids-ID
in spoedprocedure
in dringende spoedprocedure

6,20 euro
111,50 euro
176,90 euro

Wij vragen om steeds te betalen via
Bancontact om een vlotte dienstverlening te kunnen verzekeren.

Oproep kandidaten adviesraad voor
lokale economie en middenstand
De adviesraad voor lokale economie en middenstand beoogt de
versterking van de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in De Pinte-Zevergem door het behartigen van de belangen en problemen van de lokale middenstand, ondernemers en
de lokale economie, het stimuleren van samenwerking en overleg en
het uitbrengen van advies aangaande initiatieven en dossiers die een
belangrijke weerslag hebben op de lokale economie in De Pinte.
Voor deze adviesraad gaan we op zoek naar nieuwe leden. Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op
het vlak van lokale economie en middenstand in onze gemeente, kan zich kandidaat stellen door een gemotiveerd
schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen tegen uiterlijk 15 januari 2016.
In aanmerking komen alle vrije beroepen en zelfstandige ondernemers die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank
van de ondernemingen en er een ondernemingsnummer hebben of hun hoedanigheid op een andere manier
kunnen aantonen. Wie niet in De Pinte woont, dient er zijn voornaamste beroepsactiviteit of commerciële bedrijvigheid uit te oefenen. Uitzondering geldt voor marktkramers die hun wekelijkse activiteiten hebben in De Pinte.
Vertegenwoordiger(s) van organisaties/verenigingen die blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben
voor ondernemers en middenstand, alsook deskundigen, met raadgevende stem, zijn eveneens toegelaten.
De leden van de LEM-raad mogen geen politiek mandaat uitoefenen, en mogen ook niet belast zijn met een overheidsfunctie waarin toezicht op de lokale economie en middenstand wordt uitgeoefend.
Info: Joni Van de Velde, secretaris LEM-raad, tel. 09 280 80 67, joni.vandevelde@depinte.be
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is
gesloten op vrijdag,
zondag en op wettelijke feestdagen.
Bij een bezoek dient u
zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te
registreren.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of
wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, - bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.
Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot
17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur) of naar Kringwinkel,
’s Gravenstraat 134 in Nazareth (van maandag tot en met vrijdag
van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van
De Kringwinkel contacteert u dan korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info: www.uwkringwinkel.be
Textielinzameling
Op dinsdag 16 februari 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 volgende inzameling vindt plaats op vrijdag 18 maart van
9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in
de Kastanjestraat, op zaterdag 19 maart van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
Voor info kunt u contact opnemen met de milieudienst,
tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Glasbollen
ondergronds
Met de steun van Fost Plus en IVM werden
drie ondergrondse glascontainers op het
Europaplein geplaatst. Deze zijn makkelijker
in gebruik, ook voor personen met beperkte
mobiliteit. Bovendien is er minder geluidshinder voor de omwonenden en minder last
van wespen in de zomer.
Later zal geëvalueerd worden of ook elders
de glasbollen ondergronds gaan, maar vermits de capaciteit op het Europaplein nu
groter is, zou het ook
kunnen dat hinderlijke bollen elders
weggenomen worden.
De glasbollen zitten
nu wel ondergronds,
maar toch zeker ook
onthouden: geen
brol rond de glasbol!
Afval achterlaten bij
de glasbol is sluikstorten. Wie betrapt
wordt, betaalt zware
boetes. Dus, houd
het proper!

Stopzetting hakselen
aan huis en gebruik
laadwagen
Vanaf 1 januari 2016 wordt het aanbod stopgezet om huis-aan-huis te hakselen en de
gemeentelijke laadwagen te gebruiken. Het
aantal inwoners dat gebruik maakt van deze
diensten is immers sterk gedaald. Het blijft
wel mogelijk om te hakselen op het recyclagepark. De Pinte is sinds 2011 ook een GFTgemeente en het groenafval wordt aan huis
ingezameld.
In de ophaalkalender van 2016 worden deze
diensten nog vermeld bij ‘gemeentelijke
info’, maar deze werden dus stopgezet.
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Gemeente haalt kerstbomen op
Na de kerst- en eindejaarsperiode willen de meeste gezinnen hun kerstboom
zo vlug mogelijk kwijt. Omdat niet iedereen een tuin heeft waar de kerstboom
terug kan geplant worden zal de gemeente kerstbomen gratis ophalen op
dinsdag 12 januari en op donderdag 14 januari.
Let wel, de kerstboom moet je ontdoen van alle materiaal zoals een pot, een
emmer, versiering, plastic zakken of folie … en bij het voetpad klaar liggen ten
laatste om 7 uur.
Uiteraard mag je je kerstboom ook zelf naar het recyclagepark brengen.
Aan de inwoners wordt gevraagd om uiterlijk tegen op 6 januari naam en
adres door te geven aan de milieudienst via milieudienst@depinte.be.

Harde kunststoffen recycleren
Breng ze naar het recyclagepark

Beplanting Dorp
Zevergem
Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Veel producten zijn vervaardigd uit harde kunststof (verpakking, buizen, speelgoed …). Kunststoffen worden vooral uit aardolie en aardgas gemaakt. De basisgrondstof aardolie of aardgas is een eindige
grondstof; het hergebruiken en recycleren van kunststoffen zorgt er
dus voor dat we deze natuurlijke bronnen minder moeten aanspreken.
Er zijn enorm veel soorten harde kunststoffen. Deze worden gesorteerd en de afzonderlijke kunststoffen worden sterk verkleind tot korrels. Deze korrels kunnen ingezet worden bij productie van nieuwe
toepassingen zoals buizen, kratten, wegafrastering als secundaire
grondstof. Op die manier moet er voor deze producten minder aardolie opgepompt worden, maar kan er gebruik gemaakt worden van
gerecycleerde kunststof.
Hoe specifieker we kunnen scheiden aan de bron, hoe hoogwaardiger het eindproduct. Om die reden werd er voor gekozen om bloempotjes en plantentrays in te zamelen in het gratis gedeelte van het
recyclagepark. Ze moeten veegschoon worden aangeboden.
De harde plastics worden ook nog steeds ingezameld (in het betalend gedeelte). Dit zijn bijvoorbeeld: emmers, kratten en wasmanden, tuinmeubilair, plastic speelgoed, PVC (buizen, pijpen, dakgoten,
ramen, deuren, rolluiken zonder draaibalk), HDPE-buizen, jerrycans en
vaten (zonder gevaarsetiketten). Gelieve de niet plasticdelen zoveel
mogelijk te verwijderen.
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De lindebomen op het dorp van Zevergem
zijn niet meer in goede staat. Vandaar de keuze
om deze bomen weg te nemen.
Gezien het hier gaat om een bijna onmogelijke standplaats voor bomen wegens te veel
verharding, wordt er voorlopig gekozen om
hier bloembakken te plaatsen. Dit in afwachting van de heraanleg, waarbij in aanplant van
enkele bomen zal worden voorzien.

Foto: Jan Germonpré

Sanering gracht Deurlestraat
Op vrijdag 6 november 2015 werd er
kerosine ontdekt in
de gracht ter hoogte van de Deurlestraat, langs de E17.
De brandstof was
afkomstig van de
pijpleiding van het
Central Europe Pipeline System (CEPS)
van de NAVO, waardoor de kerosine
getranspor teerd
wordt. Als eerste maatregel heeft de
Civiele Bescherming de zones waar er verontreiniging werd vastgesteld ingedamd om te vermijden dat vervuild water zich zou kunnen
verspreiden. Het vervuilde water werd weggepompt.

Ezels in Parkbos krijgen
meer ruimte

Het parket onderzoekt de zaak, mogelijks is er sprake van diefstal van
brandstof.

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de
komende jaren de boskern Scheldevelde inrichten. Centraal in de boskern Scheldevelde
wordt een grote begrazingszone of wastine
van bijna 30 hectare aangelegd. Een kleine
begrazingszone werd al in 2006 ingericht tussen de Snijafdreef en Mieregoed (groen). Nu
wordt deze zone uitgebreid tot aan de Beukendreef (blauw).

Op maandag 9 november werd er gestart met het afgraven van de vervuilde grond in de onmiddellijke omgeving van het lek door SITA. Op
basis van onderzoek en staalnames van de grond wordt verder voor de
sanering van de plek gezorgd, met als doel het herstel van het terrein in
zijn oorspronkelijke staat. De gegraven put zal worden aangevuld met
gelijkwaardige grond.

De dieren kunnen vrij rondlopen in dit gedeelte. Ook wandelaars zullen door dit gebied
kunnen struinen. Met een klaphekje naast het
rooster kunnen wandelaars, fietsers (met de
fiets aan de hand) of mensen met een buggy
of rolwagen de veerooster passeren.

Het lek werd dezelfde dag nog volledig gedicht aan de hand van een
hogedrukklem, door de Belgian Pipeline Organisation (BPO), die deel
uitmaakt van CEPS. Tijdens de week die volgde werd het beschadigde
deel van de leiding volledig vervangen.

De volledige sanering is voorzien binnen de zes maanden (tegen mei
2016). De controle en rapportage gebeurt door een erkend bodemsaneringsdeskundige en onder toezicht van OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) en VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).
Schadeclaims
Indien u schade hebt geleden dient u hiervoor een formulier in te vullen en te bezorgen aan onderstaande dienst van Defensie. Deze formulieren zijn te krijgen bij de milieudienst van De Pinte.
De juridische dienst van Defensie is het contactpunt voor schadegevallen:
Directoraat-Generaal Juridische Steun en Bemiddeling (DGJM) - Divisie
Geschillen
Eversestraat 1, 1140 Evere
e-mail: dgjm-litigsrt@mil.be
Vragen
Bewoners met vragen kunnen terecht bij de gemeentelijke milieudienst, tel. 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.

We vragen de klaphekjes na gebruik steeds
weer te sluiten. Door een zeer lage dichtheid
aan vee in dit gebied te laten grazen, zal het
gebied langzaam verbossen. De ezels zorgen
ervoor dat de verbossing gevarieerd ontstaat.
Meer info: www.depinte.be/wastineparkbos

Toegankelijkheidsreglement Parkbos
Er wordt in sneltempo verder gewerkt aan de
ontwikkeling van het Parkbos. Intussen werd
er ook een toegankelijkheidsreglement opgesteld. U vindt het reglement op www.depinte.
be/reglementparkbos.
Er staat onder andere vermeld dat buiten de
hondenloopzone honden aan de leiband gehouden dienen te worden.
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Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven
Ben je land- of tuinbouwer en wil je deze winter bomen of struiken aanplanten op je bedrijf?
Neem dan zeker deel aan de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen
bestellen via de bestelbon op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed.
Er kunnen ook (gratis) nestkasten (steenuilen, mussen, insecten, boerenzwaluw, vleermuizen) aangevraagd worden. De
voorraad hiervan is wel beperkt.
De volledig ingevulde bestelbon moet vóór 15 januari 2016 terugbezorgd worden via landbouw@oost-vlaanderen.
be of per post: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en platteland, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Het bestelde plantgoed en de nestkasten zijn op vrijdag 26 februari 2016 af te halen op het bedrijf van Karen
Verplancke (schoonste boerin 2015), Hanselaarstraat 25a te Beervelde.
Met deze actie wil de Provincie de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren.

Renovatiepremie
De nieuwe renovatiepremie werd goedgekeurd door
de Vlaamse overheid en kan aangevraagd worden
sinds 1 december 2015. De Vlaamse renovatiepremie
blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt
verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag
indienen. Per aanvraag worden twee categorieën
behandeld. Tussen de twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.
De werken waarvoor de renovatiepremie geldig zijn:
• C
 ategorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren
en de trappen.
• C
 ategorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
• C
 ategorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
• C
 ategorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer
en toilet en de centrale verwarming.
De premie bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2 500
euro aan factuurbedragen per categorie). Het maximale bedrag van de premie is nog steeds 10 000 euro.
De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. De woning
die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017
wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.
Alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op www.wonenvlaanderen.be.
Voor energiebesparende verbouwingen zijn er ook nog steeds de premies van de netbeheerder Eandis
(www.eandis.be) en voor het gebruik van duurzaam hout (FSC) en natuurverven zijn er ook premies van de
gemeente (zie www.depinte.be/premies). Bovendien voorziet de gemeente drie uur gratis duurzaam bouwadvies
van de MilieuAdviesWinkel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst, cleo.veireman@depinte.be,
tel. 09 280 80 24.
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Welzijn & Sociale zaken
Sociaal tarief voor vrijetijdsactiviteiten
Wanneer u wenst in te schrijven voor een activiteit georganiseerd door
de dienst Vrije tijd, dient dit steeds te gebeuren via het online inschrijvingsprogramma Ticketgang (depinte.ticketgang.eu). Nadat u een gezinsaccount hebt aangemaakt (eenmalig), kan er worden ingeschreven
op de aangekondigde inschrijvingsmomenten.
Als organisator van jeugdactiviteiten werken we ook met een sociaal tarief. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag
doen via Ticketgang.
Hoe kunt u dit doen?
Als ouder logt u in, klikt op de knop ‘mijn gezinsaccount’, tabblad ‘mijn
aanvragen’ en dan rechts op ‘aanvraag sociaal tarief’.
Deze aanvraag zal verder behandeld worden door het Sociaal Huis. Zij zullen contact met u opnemen voor het onderzoek. Houd er rekening mee dat het sociaal tarief pas kan toegepast worden als uw aanvraag goedgekeurd wordt. Het
Sociaal Huis brengt u hiervan op de hoogte.
Let op: Deze aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden. Dus indien u in 2015 al recht had op het sociaal tarief, dient er
een nieuwe aanvraag te gebeuren voor het jaar 2016.
Meer info: www.depinte.be/premies, in het OCP of Sociaal Huis

WZC Scheldevelde goes classic
In samenwerking met het Festival van Vlaanderen organiseerde het
Woon-zorgcentrum ‘WZC Scheldevelde goes classic’. Op dinsdag
24 november 2015 werd de cafetaria van het woon-zorgcentrum
omgetoverd tot een heuse concertzaal. De rode loper werd uitgerold en iedereen was mooi opgekleed. Dit creëerde een unieke
sfeer. Bewoners van het WZC en hun familieleden, bewoners van
de serviceflats, medewerkers, raadsleden en vrijwilligers konden
genieten van viool en cello ‘van Bach tot Martinu’.
De strijkstok gleed over de snaren en de eerste noten van de
viool tuimelden meteen door de ruimte. Ze kregen gezelschap
van een donkere kleur: een cello voegde zich toe. De twee instrumenten passen wonderwel bij elkaar, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Het is een heerlijke muzikale combinatie. Grote componisten als
Bach en Beethoven, maar ook Kodaly en Martinu, wisten dat een duo van viool en cello een aparte wereld schept.
Deze activiteit kaderde in het project ‘we share music’, waarbij muziek toegankelijk gemaakt wordt voor iedereen.
Het werd een succesvolle gezellige en culturele namiddag.

Eindejaarssluiting Organisator Gezinsopvang
en Groepsopvang (voormalige dienst Opvanggezinnen)
De dienst zal gesloten zijn van 28 december 2015 tot en met 1 januari 2016.
Huis van het Kind - ‘t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22
tel. 09 242 93 40, dog@ocmwdepinte.be
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Gabriëlle Delbeke op inleefreis in Sri Lanka
Gabriëlle Delbeke, studente aan de hogeschool UCLL in Leuven volgt de banaba
(bachelor-na-bacheloropleiding) ‘Internationale samenwerking Noord Zuid’ en loopt
zes maand stage in Sri Lanka. Gabriëlle schreef voor ons haar eerste ervaringen neer:
“Van 26 oktober 2015 tot 29 april 2016 verblijf ik bij een gastgezin in Akuressa, een
klein stadje gelegen tussen de thee- en rijstplantages, 30 km van Matara (een grote
stad aan de kust). Overal waar je kijkt zie je palmbomen, mangobomen en bananenbomen. Alles is hier te bereiken met de bus of een tuk (een gemotoriseerde riksja).
Wat mijn stage betreft, loop ik twee dagen per week mee in een basisschool, twee
dagen in een middelbare school en een dag in een tempelschool. Hoofzakelijk ondersteun ik de leerkrachten en geef ik Engelse les aan leerlingen tussen zes en tien
jaar. Aangezien ik een leerkracht ben, moet ik ook lesgeven in een sari. Niet meteen
super gemakkelijk om aan te doen, maar dat komt nog wel.
Op de verschillende stageplekken werd ik met open armen ontvangen en is het een unieke ervaring om met buitenlandse,
blanke studenten te werken.
Overal waar je komt, staren ze je heel hard aan. De mensen hier zijn super vriendelijk en gastvrij. Bij een eerste ontmoeting
krijg je onmiddellijk thee met een stukje cake en een banaan. Het is wel nog even wennen aan de cultuur, gewoontes, eten
en de warmte.
Wist je dat:
• r ustig de tijd om de bus op of af te stappen krijg
je niet, nog half rijdend springen we er af (time =
money voor de buschauffeurs)
• h
 et maar 30 cent kost om de bus te nemen
• d
 e autobestuurders als gekken rijden en zich niet
aan de verkeersregels houden
• je met de rechterhand eet
• z e drie keer per dag rijst met curry eten
• z e geen brooddozen gebruiken maar hun eten in
een stuk krantenpapier wikkelen
• z e geen wc-papier gebruiken maar een sproeiertje
Je kunt mij altijd volgen via de blog:
https://zuidstagesrilanka.wordpress.com.”

Wil je zelf een inleefreis maken?
De gemeente geeft subsidies voor inleefreizen en
andere structurele en niet-structurele ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingsprojecten en sensibiliseringsacties. De voorwaarden zijn afhankelijk van
het initiatief of project dat je wilt uitvoeren. Meer
info vind je op www.depinte.be of contacteer Cleo
Veireman, cleo.veireman@depinte.be, tel. 09 280 80 24.
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Eerlijke handel, een
krachtige hefboom
voor duurzame
ontwikkeling
De koffieprijzen op de wereldmarkt
tekenen een dalende trend. Ook fairtradekoffies brengen minder op. Maar
de Yirgacheffe-koffie, die Oxfam Fair
Trade aankoopt, lijdt daar niet onder. In
Ethiopië bepalen de koffieboeren namelijk zelf hun prijs. Dankzij eerlijke
handel. En goed regeringsbeleid. De
Goldcoffee is een biologische wereldbefaamde Yirgacheffe uit de hooglanden van Ethiopië, met een pittige,
kruidige smaak. De koffie groeit in de
bergen ten westen van de Grote Riftvallei. Deze regio is zo geschikt voor het
verbouwen van koffiestruiken dat de
boeren van Oromia geen nood hebben
aan pesticiden of kunstmest. Het was
dan ook niet moeilijk om over te schakelen naar bioproductie. Het grootste
deel van de coöperaties heeft intussen
al een biocertificatie.

Clara Cleymans kiest ook voor eerlijk
en draagt zilveren oorbellen naar het
feest. Mét parel. Deze zilveren oorbellen komen uit Mexico. Kleine producentenfamilies zijn, vaak doorheen generaties, gespecialiseerd in zilver. Door
hun producten onder eerlijke handelsvoorwaarden te verkopen op de
Europese markt, kunnen zij leven van
hun traditionele ambacht en deze verder ontwikkelen. Afhankelijk van de
noden van het gezin zijn productontwikkeling, investeringen in beter materiaal, computeropleiding, krediet of een
nieuwe werkplaats mogelijke verbeterpunten, waaraan samen wordt gewerkt.

Geef een sexy beest cadeau!
Wil je dit jaar iets leukers geven
voor de feestdagen dan een
paar kousen of een das? Leg
dan een geit van Oxfam Pakt
Uit onder de kerstboom, een
origineel en grappig cadeau
waarmee je levens verandert.
Het is een geschenk dat langer
meegaat dan de feestdagen!
De cadeautjes van Oxfam Pakt
Uit weerspiegelen het werk van
Oxfam en haar partners. Geef
je een geitje? Superfood? Een
plantje? Een bijenkorf? Een
cursus biolandbouw? Er zijn cadeaus voor alle smaken en budgetten te vinden in de webshop
op www.oxfampaktuit.be.
Met de geschenken geef je twee keer. Je verrast familie of vrienden
met een symbolisch cadeau in de vorm van een leuke wenskaart én je
steunt de projecten van Oxfam.
Want solidair zijn, is het dat niet waar Kerstmis echt om draait?
Nieuw: feestelijke cadeaubox!
Wil je extra uitpakken? Bestel dan een mooie cadeaubox voor je
Oxfam Pakt Uit’je.
Je krijgt er een reep fairtradechocolade bovenop.
Zo wordt je bijzondere cadeau nog specialer.
Mèèèèèèèèrry Christmas ;-)
Hoe een cadeau bestellen:
1. je kiest een cadeau op www.oxfampaktuit.be;
2. Oxfam stuurt je je kaart met bpost (of een pdf via mail) met een
foto van het cadeau;
3. jij schrijft een woordje in de kaart en je geeft die af;
4. je gift helpt families een betere toekomst op te bouwen.

Projectvoorbeeld
Leg je een geitje onder de kerstboom (25 euro), dan gaat de opbrengst naar landbouwprojecten, bijvoorbeeld in Mali. Onze partners
steunen er boerinnen die geiten kweken. Zo hebben hun gezinnen
verse voedzame melk, die ze ook kunnen verkopen waardoor ze extra
inkomsten hebben. Bovendien zorgen de geiten voor extra bemesting
van hun velden.
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Liever geen schimmels in huis?
In de natuur spelen schimmels een nuttige rol in het afbreken van dood organisch materiaal zoals dode bladeren en
bomen en maken ze deel uit van onze
natuurlijke omgeving. Maar in huis
moeten we schimmels voorkomen.
Binnenshuis groeit schimmel het best in een vochtige omgeving op
een voedingsbodem zoals behangpapier, boeken, tapijten en hout.
Schimmelsporen van deze schimmels zweven in de lucht en kan je
inademen.
Een schimmelprobleem in huis op lossen
= vochtprobleem oplossen!
Het is onmogelijk om alle schimmels en schimmelsporen binnenshuis te verwijderen. Sommige sporen blijven door de lucht zweven
en zijn aanwezig in huisstof. Maar de sporen zullen niet groeien als
er geen vocht aanwezig is.
In een woning die droog is en waar er goed geventileerd wordt, zal
er geen schimmel groeien!
Zo verwijder je schimmels
Enkel gezonde personen mogen schimmel verwijderen. Personen
met ademhalingsklachten, allergie voor schimmel of zwangere vrouwen mogen dit om gezondheidsredenen niet doen. Raadpleeg bij
twijfel uw huisarts. Gebruik bij het schoonmaken van een beschimmeld oppervlak ook steeds handschoenen en een mondmasker om
de blootstelling aan de schimmel te beperken.
Werk steeds in een voldoende verluchte omgeving (bijvoorbeeld
met open ramen) en sluit binnendeuren.
• S chimmels op een glad oppervlak zijn meestal eenvoudig af te
wassen met een detergent. Dit doe je met een vochtige doek of
een harde natte borstel. Gebruik zeker geen droge, harde borstel.
Die zal veel schimmelsporen verspreiden in de woning.
• G
 ebruik geen bleekwater! Bleekwater is erg ongezond en slecht
voor het milieu. Meng bleekwater nooit met andere producten, er
kunnen giftige dampen ontstaan.
• B
 ij ernstige schimmelverontreiniging kan het zijn dat je de schimmelvlek verschillende keren moet schoonmaken, telkens met enkele dagen ertussen.
• Z
 olang het oppervlak niet droog is, kan de schimmel blijven terugkeren. Herhaal dan deze reiniging. Na eventuele herstellings- of
aanpassingswerken kan het soms nog enkele maanden duren alvorens de materialen volledig uitgedroogd zijn.
• In poreuze materialen zoals hout, gipsplaten, behangpapier of besmet gipsplamuursel zullen de schimmeldraden zich vastzetten
diep in het materiaal. De schimmel kan dan alleen verwijderd worden door de beschimmelde delen te verwijderen en te vervangen
door nieuw materiaal.
• G
 ordijnen of andere stoffen waar schimmel op zit, moeten zo heet
mogelijk gewassen worden. Als de schimmel niet weggaat, moet
de stof vervangen worden.
• B
 eschimmelde matrassen gooi je meteen weg!
Meer info? Neem een kijkje op www.gezondbinnenmilieu.be.
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Buitenspel Damiaanactiecampagne 2016
Het leven lijkt soms op een voetbalwedstrijd.
Soms zit je in een winnende positie, soms
maakt de tegenstander het je knap lastig.
Soms sta je alleen voor doel en kun je scoren. En soms sta je onvrijwillig buitenspel.
Ook in 2016 staat Team Damiaanactie
klaar om lepra- en tbc-patiënten niet langer
onvrijwillig buitenspel te laten staan.
Twee armoedeziektes met zware
gevolgen
Elk mens heeft tegenstanders maar wanneer je tegenstander je buitenspel zet,
heb je het net harder te verduren. Lepra
en tuberculose zijn daar jammer genoeg
erg sterk in. Deze twee armoedeziektes
treffen vaak de meest kwetsbare mensen
in de samenleving. De ziekten ondermijnen patiënten niet alleen fysiek door verzwakking of verminkingen maar ook op
sociaal vlak delen ze klappen uit. Door de
angst en het taboe rond lepra en tuberculose is sociale uitsluiting vaak de harde
realiteit.
Damiaanactie blijft een speler in de strijd
tegen lepra en tbc. Damiaanactie spoort
jaarlijks honderdduizenden nieuwe
zieken op, bijna 240 000 lepra- en tbcpatiënten in 2014. Maar medische hulp
is niet het enige, Damiaanactie zorgt ook
voor ‘care after cure’ door ondersteuning
aan (ex-)patiënten via basisprojecten.
Op 29, 30 en 31 januari 2016 vindt de traditionele stiftenverkoop plaats en roept
Damiaanactie iedereen op om een pakje
stiften van 6 euro te kopen of te verkopen. Ook giften zijn welkom, fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro, dat is ook de kostprijs van een lepra- of tbc-behandeling.
Giften kunnen overgemaakt worden via
het rekeningnummer BE05 0000 0000
7575. Zo vermijden we samen dat lepraen tbc-patiënten nog langer onvrijwillig
buitenspel staan.

www.damiaanactie.be, plaatselijke vrijwilligers: Bart Laureys en Christine Saelens

Veiligheid
Camerabewaking in De Pinte: hoe zit dat precies?
Er worden op acht locaties ANPR-camera’s geplaatst binnen de politiezone Schelde-Leie: twee in
elke gemeente. Ze worden opgesteld op de in- en
uitvalswegen (N60, N35, N43 …) en zijn uitgerust
met een ANPR-systeem, automatische nummerplaatherkenning.
Op 2 december kon u hierover meer vernemen tijdens de infoavond georganiseerd door gemeente
De Pinte en politiezone Schelde-Leie. Commissaris
D’Hondt verzorgde de presentatie. We geven u
hierbij graag de grootste lijnen mee.
In de eerste helft van 2016 worden de camera’s
met automatische nummerplaatherkenning in gebruik genomen.
De camera’s zijn een waardevol instrument in de
strijd tegen inbraken. Enerzijds hebben ze een afschrikkingseffect op inbrekers, anderzijds staan ze
de politie bij in haar opsporingswerk naar dadergroepen. Dat merken we ook in politiezones waar
het systeem al even in gebruik is.

Hoe en waar worden ze geplaatst?
Op een locatie worden er meerdere camera’s opgesteld, zodat naast de nummerplaat ook de bredere omgeving in beeld gebracht kan worden en voor het zicht
op de verschillende richtingen.
De acht locaties voor onze politiezone zijn:
• D
 e Pinte - N60 - kruispunt Den Beer
• D
 e Pinte - N60 - kruispunt Klossestraat
• S int-Martens-Latem - N43 (Kortrijksesteenweg) - ter hoogte van het tankstation
• S int-Martens-Latem - N43 - Vierschaar
• N
 azareth - N35 - op- en afrittencomplex E17 (ter hoogte van de kinderwinkel)
• N
 azareth - N60 - kruispunt Vogelzang (grens Gavere, Nazareth, Zingem)
• G
 avere - Kerkstraat
• G
 avere - Baaigemstraat
Hoe werkt het precies?
Aan de hand van nummerplaatherkenning worden gestolen en geseinde voertuigen gesignaleerd. Ook niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen worden
door het ANPR-systeem gedetecteerd.
Wanneer er een ‘hit’ geregistreerd wordt, komt dit binnen bij de meldkamer van
de politie. Op basis van deze melding kan er een interventie gebeuren op het
terrein, of kan er een pv opgesteld worden.
De actieve ploegen kunnen ook in hun wagen een beroep doen op het systeem.
Het is ook mogelijk om snelheidsovertredingen vast te stellen, maar in eerste instantie zal deze mogelijkheid niet ingezet worden in onze politiezone. Er zijn immers ter hoogte van de N60 camera’s die dit soort overtredingen, samen met het
negeren van een rood licht, registreren.
Verder kan het systeem ook nog uitgebreid worden met whitelistcontrole. Dit
houdt onder meer in dat via het systeem nagegaan kan worden of voertuigen de
nodige vergunning hebben om ergens te rijden.
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Wat zijn de voordelen?
Het grote voordeel is de bijdrage tot een efficiëntere werking van
de politiediensten, waardoor er meer en sneller zaken opgelost
kunnen worden.
Ook vanuit het standpunt van preventie is de installatie van het
systeem een meerwaarde. Hoe meer maatregelen er genomen
worden om inbraken te voorkomen, hoe lager immers de kans
voor inbrekers op succes.
Aan de hand van dit systeem, andere controles in kader van
inbraakpreventie, diefstalpreventiemaatregelen in woningen
… maken we het voor inbrekers steeds moeilijker en na verloop van tijd oninteressant om het risico te nemen, waardoor
ze misschien zullen afhaken.
Uit statistieken blijkt ook dat inbrekers meestal de hoofdwegen volgen op hun route. Na een inbraak willen ze immers zo snel
mogelijk weg raken. Aangezien de inbrekers vaak niet uit de buurt zijn hebben ze ook geen zicht op de kleine wegen in de
omgeving. Dit maakt het ANPR-systeem een heel handig hulpmiddel in de zoektocht naar daders.
Via een serververbinding van het systeem met de provincie is het ook mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen verschillende politiezones.
Wat doet de politie met de gegevens?
De politie kan opzoekingen doen aan de hand van dit systeem. Op basis van tijdspanne, herkomst en aantal passages gekoppeld aan info over feiten in de buurt, kan er al heel wat achterhaald worden. In het kader van lopende onderzoeken is dit heel
dankbare informatie die vaker zal leiden tot het oplossen van misdrijven.
De camera’s worden aangegeven bij de Privacycommissie. Er geldt een beperkte bewaartermijn voor de gegevens en enkel
de politie krijgt toegang tot het systeem. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw privacy. Inbrekers zijn echter gewaarschuwd!

Camerabewaking in Scheldevelde
In het kader van inbraakpreventie werd door het OCMW-bestuur
geïnvesteerd in vijf vaste bewakingscamera’s op de gebouwen
van het OCMW in domein Scheldevelde in De Pinte (kasteellaan
41). Gezien de ligging in een publiek park werd positief advies
gevraagd aan de politiekorpschef en een goedkeuring gevraagd
aan de gemeenteraad (op 31 augustus 2015).
Camerabewaking kan bijdragen tot de aanpak van inbraken in
gebouwen, wat een prioriteit is in het zonaal veiligheidsplan. Dit
zowel voor het herkennen van daders, als omwille van het mogelijk afschrikkend effect van camera’s. De camera’s verhogen ook het veiligheidsgevoel van de bewoners van het woon-zorgcentrum en het personeel, en zijn nuttig
in kader van vandalisme en sluikstorten.
De camera’s zijn gericht op de gebouwen; ze hebben nachtzicht (infraroodleds) en zijn bestand tegen regen en storm.
Als openbaar bestuur volgen we alle wettelijke bepalingen, zoals het voorzien van de nodige pictogrammen, met vermelding van de verantwoordelijke voor de verwerking, contactgegevens en veiligheidsmaatregelen met betrekking
tot de toegang en verwerking van de gegevens. De beelden worden niet langer dan een maand bijgehouden en enkel
gedeeld met politie of gerecht, bij effectieve feiten.
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Brandpreventie in publiek toegankelijke gebouwen
Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor publiek toegankelijke inrichtingen. Het politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) legt minimale brandveiligheidsvoorschriften op voor zalen en lokalen.
Aan welke eisen u moet voldoen wordt bepaald door het maximaal aantal toegelaten personen en de grootte van de
publiek toegankelijke oppervlakte.
Naargelang de startdatum van exploitatie en de totale publiek toegankelijke oppervlakte (kleiner of groter dan 100 m²)
hebt u meldingsplicht of een brandveiligheidsattest nodig.
U hebt tot drie maanden na de inwerkingtreding van het reglement de tijd om te voldoen aan uw meldingsplicht.
Voor nieuwe exploitaties, die opstarten na het in voege treden van dit reglement, moet minstens drie maanden voor
opening een melding gebeuren.
Brandweerzone Centrum heeft een brochure opgemaakt – in verstaanbare taal voor de burger en horeca-uitbater - en
is te vinden op brandweerzonecentrum.be/preventie. U vindt er ook het volledige reglement, de bijlagen en het
meldingsformulier.

Vuurwerk
Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een spetterend vuurwerk.
Maar elk jaar gebeuren er ongevallen. Je kunt ernstige
brandwonden oplopen met blijvende littekens en zelfs je
vingers of je ogen verliezen als je onvoorzichtig bent.

Neem geen risico’s. Wees voorzichtig en volg onderstaande tips.
• K oop enkel wettelijke en veilige producten. Ga hiervoor bij een bekend en betrouwbaar specialist.
• E enmaal thuis, bewaar je dit op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
• V
 uurwerk steek je af op een open plek. Bewaar dus een veilige afstand tot toeschouwers, woningen en voertuigen. Wil je
niet dat het vuurwerk de verkeerde kant uit gaat, zorg dan voor stabiliteit en zet pijlen altijd in een emmer, half gevuld met
zand.
• B
 lijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen.
• V
 uur slechts één pijl tegelijk af.
• W
 il een vuurpijl niet ontploffen? Jammer. Steek deze in geen geval opnieuw aan.
• V
 oorzie de nodige blusmiddelen: houd voldoende water, een brandblusapparaat en een blusdeken bij de hand.
• Z
 org er voor dat je de hulpdiensten kan verwittigen bij nood.
• H
 eb je huisdieren? Ze zijn bang van vuurwerk. Hou ze dus op een veilige en afgeschermde plaats.
• H
 eb je je verbrand? Spoel brandwonden minstens 20 minuten onder lauw (20°) stromend water. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 100 of 112.
En denk er aan: vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel toegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
Het oplaten van wensballonnen is niet toegelaten.
Meer info: www.economie.fgov.be
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Vrije tijd
En de winnaars van het Vrijwilligersfeest zijn …
Op vrijdag 11 december 2015 vond het vrijwilligersfeest plaats. Tijdens dit feest werden de vrijwilligers van De Pinte in de
bloemetjes gezet door een optreden van Sioen en aansluitend een receptie. Hoofdbrok van de avond was natuurlijk de bekendmaking en huldiging van de verdienstelijke burgers en verenigingen.
Proficiat aan:
Sportverdienste - Luc Naessens
Luc is een 42-jarige judoka. Na zijn gouden medaille in 2014 op de Europese Special
Olympics bracht Luc in 2015 de bronzen plak van de Wereldspelen Special Olympics uit Los Angeles mee naar huis.

Jeugdverdienste - Sandra De Moor
Sandra is een belangrijke figuur in de jeugdraad. Ze stond onder andere mee aan de wieg
van de Speelstraat. Ze zit al zestien jaar in de jeugdraad, waarvan twaalf jaar als bestuurslid.
Zij zorgde al die jaren voor de continuïteit en was de drijvende kracht achter het bestuur en
een steun voor de jeugddienst. Nu geeft ze de fakkel door aan het nieuwe bestuur.

Cultuurverdienste - Art-I-Choque
Art-I-Choque is het kinderatelier onder leiding van Ann Van Durme waar wekelijks meer
dan 40 kinderen zich creatief uitleven. Het kinderatelier werkte in 2015 mee aan de Week
van de Amateurkunsten met de tentoonstelling ‘appartemensen’, Fiesta Creativa en Pintefeest. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de realisatie van de nieuwe kleren voor onze
reuzen Jan en Trees.
Foto’s: Stijn De Graeve

Anonieme duizendpoot Vrijwilligers bibliotheek De Pinte
Dagelijks komt deze enthousiaste ploeg vrijwilligers
(sommigen al meer dan twintig jaar!) de medewerkers van de bib ondersteunen in de dagelijkse werking: boeken herstellen, plastificeren, sorteren, terug
op de rekken plaatsen. Zo wordt de volledige collectie net en overzichtelijk gehouden.
Wij willen nogmaals alle genomineerden en bij uitbreiding álle vrijwilligers die zich inzetten voor de
Pintse gemeenschap danken voor hun engagement!
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Organisatoren opgelet: binnenkort nieuwe
evenementenprocedure
Indien je als vereniging of privépersoon een activiteit wilt organiseren die openstaat voor publiek, dien je met heel wat
zaken rekening te houden. Het zoeken van een geschikte datum en locatie, promotie, het mobiliseren van voldoende
medewerkers ...
Daarbij moet je als organisator ook dikwijls een aantal wettelijke regels naleven waar je niet altijd even goed wijs uit raakt
en is het niet altijd eenvoudig om correcte informatie te vinden. Bovendien moeten er bij de gemeente meestal ook
verschillende zaken aangevraagd en/of gemeld worden.
Om het voor organisatoren allemaal wat overzichtelijker te maken wordt momenteel aan een gemeentelijke evenementenprocedure gewerkt. Op de gemeentelijke website komt een ‘ik organiseer’ pagina waarop alle nuttige informatie
gebundeld zal staan die je als organisator zou kunnen nodig hebben.
Via het doorklikken op de verschillende linken zal je verder geleid worden naar die info die je voor het correct aanvragen
en organiseren van jouw activiteit nodig hebt. Nuttig voor jou als organisator en gemakkelijk voor de gemeentelijke
diensten om de aanvragen en meldingen te verwerken, omdat alles via standaardformulieren zal verlopen.
Meer gedetailleerde info over de effectieve opstart van de procedure volgt in het volgende infoblad!

Pintenaars schrijven
Jaarboek 2015 van Heemkring Scheldeveld
Het jaarboek van Heemkring Scheldeveld 2015 is er! Het boek
werd voorgesteld in Sint-Denijs-Westrem en is opnieuw gevuld
met allerlei streekgeschiedenis.
Pintenaar Johan Van Twembeke belicht het dagelijkse leven in
de streek tijdens de ‘Groote Oorlog’ in 1915. Dit aan de hand van
lokale krantenberichten uit De Gentenaar en Het Volk. Gaande
van diefstallen, inbraken en berichten van oorlogsslachtoffers
tot rechterlijke uitspraken en openbare verkopen, wordt een
beeld geschetst van de lokale leefwereld tijdens deze ‘Groote
Oorlog’.
In een ander artikel beschrijft Johan Van Twembeke de beginjaren (1911-1912) van de ‘Boerinnenbond’. De oprichtingsdata
van de verschillende Boerinnenbonden uit de streek komen
hierin aan bod. Hij geeft de verslagen weer van de eerste vergaderingen van onder meer de Boerinnenbond van De Pinte en
deze van Zevergem. Samen met Albert Le Clercq geeft Johan
Van Twembeke ook een overzicht van de herbergen die ooit in
de Drapstraat in Nazareth aanwezig waren. In de rubriek ‘Scheldeveld voorbij’ wordt elk jaar een aantal streekfiguren in de
kijker geplaatst die in de loop van 2014 overleden zijn. Waaronder Endré Gaal en Maria De Keyzer.
Andere artikels in het Jaarboek
Eddy Vaernewijck brengt het verhaal van hoe Cyriel Buysse de Eerste Wereldoorlog zag. Het 150-jarig bestaan van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Eke wordt door Christiaan Vlerick naar voor gebracht met een overzicht van de beginjaren van
deze muziekmaatschappij. Het protest van Nazareth en De Pinte tegen de komst van een vliegveld wordt beschreven door
Albert Le Clercq. Claude Gekiere vertelt het verhaal van een paar vondelingen uit Nazareth. Een overzicht van de geschiedenis van Fabelta of de ‘Fibranne’ wordt gebracht door Eric De Keyser. Luc Goeminne bestudeert de evolutie van het bosareaal
in de streek tussen Schelde en Leie tussen 1000 en 1900.
Het Jaarboek 2015 kost 15 euro en is te krijgen bij Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42.
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De Boekenbabbel
In deze boekenbabbel leggen we de boekenziel bloot van bibgezicht Jill Huys. Al
twaalf jaar kan je bij haar terecht aan de
balie voor raad en daad op boekengebied.
Jill Huys: “Boeken lezen speelt al heel lang
een belangrijke rol in mijn leven. Van kindsbeen af kan ik mij verliezen in de schrijfsels
van inspirerende auteurs. Momenteel ben
ik bezig in ‘Empire Falls’ van Richard Russo.
Dit boek, dat in 2002 de Pulitzer Prize won,
is zo’n beetje een schoolvoorbeeld van
wat ik graag lees. Verhalen over families,
over generaties heen, gesitueerd in één
of ander al of niet ingeslapen Amerikaans
stadje, die een inkijk geven in het leven
van de personages en hun belevenissen. Ik heb sowieso een
voorliefde voor Amerikaanse en bij uitbreiding Engelstalige
auteurs. Jeffrey Eugenides (‘Middlesex’, ‘Huwelijk’), Chad Harbach (‘De kunst van het veldspel’), Jonathan Franzen (‘Vrijheid’, ‘De correcties’), Curtis Sittenfeld (‘De echtgenote’, ‘Prep’)
en andere zijn auteurs die je daar zo ook aan kunt koppelen.
Ik lees het liefst in bed, vlak voor het slapen. Ik hou eraan om
elke avond een groot aantal bladzijden weg te lezen. Maakt
niet uit hoe laat ik thuiskom van één of ander trouw- of verjaardagsfeest, ik zal eerst mijn boek nog openslaan alvorens
het deken over mijn hoofd te trekken. Mijn betrachting is om
een paar boeken per maand te lezen, iets wat ik niet altijd
haal.
Op vakantie kan ik mijn leestempo iets opvoeren. Terwijl
man en dochters hun sportieve duivels ontbinden, kan ik in
alle luwte van mijn meegebrachte vakantielectuur genieten.
Tijd om helemaal in het verhaal te verdwijnen, slechts onderbroken door een nip aan mijn verkoelende drankje.
Ik durf op vakantie al wel eens voor het lichtere genre
te gaan om zo mijn twee à drie chicklits per jaar te halen.
Hoewel ik toch eerder een ander boek zou willen aanraden
als ideaal vakantieboek: ‘De waarheid over de zaak Harry
Quebert’ van Joël Dicker. Deze thriller over de VS, de boekencultuur, schrijven, manuscripten, boeit mij natuurlijk extra
door die link naar het boekenvak.
Een andere favoriete thriller is ‘Voor ik ga slapen’ van S.J.
Watson en ik was ook aangenaam verrast door de J.K.
Rowling-thrillers voor volwassenen die ze onder het pseudoniem Robert Galbraith uitbrengt.
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Voor wie op zoek is naar ontroering en emotie heb ik nog
twee aanraders. ‘Vele hemels boven de zevende’ van Griet
Op De Beeck, dat mij bij de keel greep door de onverwachte
wending op het einde, en ‘De God van kleine dingen’ van
Arundhati Roy. Verder in mijn top-10 aller tijden zeker nog te
vermelden: ‘Ter wereld gekomen’ van Margaret Mazzantini,
een voor mij tot dan toe onbekende schrijfster, geheel ten
onrechte.
Luidop gelachen heb ik met het schitterende ‘Wij’ van David
Nichols. Dit boek handelt over een ouder koppel dat op reis
door Europa trekt, waarvan de man wanhopige pogingen
onderneemt om het hart van zijn vrouw te heroveren, met
alle tragikomische situaties van dien. Ook ‘Met angst en beven’ van Amélie Nothomb en ‘Waar is Bernadette?’ van Maria
Semple brachten mij vaak aan het lachen.
Mocht ik de tijd hebben om een boek te herlezen, dan zou
het ‘De verborgen geschiedenis’ van Donna Tartt zijn. Ik heb
immens genoten van dit boek toen ik zo’n achttien jaar was
en vraag me af of dit nu nog steeds het geval zou zijn.
Een boek dat ik als laatste nog wil vermelden is ‘De engelenmaker’ van Stefan Brijs. Niet alleen is het thema van het boek
bijzonder intrigerend, eigenlijk is de hele setting speciaal,
net als het fenomenaal taalgebruik. Een echte aanrader.
Eigenlijk is het nog best bijzonder dat ik uiteindelijk in een
bibliotheek ben beginnen werken. Als kind van ouders die
hun boeken liever zelf kochten, kwam ik er immers niet. Een
tante die er zelf werkte en mijn studie Germaanse talen begeleidden me wel in die richting. Nu ben ik heel blij dat ik
hier werk. Waar anders kan je de nieuwe oogst aan boeken
zo vers van de pers besnuffelen? Ik voel me hier soms net als
een kind in een snoepwinkel!

Openingsuren en sluitingsdagen
De bib is gesloten op:
• v rijdag 1 januari 2016
• z aterdag 2 januari 2016
Boeken terugbrengen kan ook als de BIB gesloten is. U kunt
ze deponeren in onze inleverbus. Let op! Steek de boeken
één voor één in de bus en wacht steeds tot de klep sluit
vooraleer het volgende boek aan te bieden!
Boeken verlengen kan via: https://mijn.bibliotheek.be

Wisselcollectie films Cinébib
In de kerstvakantie presenteren we u een nieuwe lading
Cinébib-films. Deze keer ontlenen we twintig zeer diverse ‘wereldcinema’-films. Een greep uit het aanbod:
El Gusto van Safinez Bousbia, een documentaire over
een orkest van Joodse en Arabische musici. Zij spelen de
muziek van de kasbah, van de straat, de koffiewinkeltjes
en trouwerijen die de joden en moslims ondanks hun
verschillen samenbracht.
Amour, Oscar winnende film van Michael Haneke. Een
teder portret over liefde en dood.
More Than Honey, een razend interessante documentaire die ons meevoert naar de wonderbaarlijke, mysterieuze wereld van de bijen. Bovendien maakt de film ons
op overtuigende wijze bewust van een fenomeen dat
echt wel onrustwekkend is: honderdduizenden kolonies
van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen.
De films zijn zoals altijd gratis ontleenbaar voor een periode van 1 week.

Goede voornemens
Waarschijnlijk hebt
ook u, na het achteroverslaan van het
zoveelste
glaasje
champagne om de
kreeft mee door te
spoelen, een aantal
goede voornemens
gemaakt voor het
jaar 2016.
Het vullen van het gat in uw cultuur kunt u alvast
met bovenstaande tips, poëzie en films. Voor wat de rest
van uw lijstje betreft, kunt u ook op onze hulp rekenen.
De top zes van de goede voornemens:
1. Op dieet
De voedselzandloper, de Pronokal-methode, Sonja
Kimpen, Pascale Naessens, de Weight-Watcherskookboeken, 100 % suikervrij, ‘Stop het jojo-effect’ …
De BIB heeft het allemaal.
2. Meer sporten
Werk aan je conditie met ‘Start to Run’, ‘Sport je gezond’, ‘Handboek voor de bergfietser’ en de grote hoeveelheid trappen in de bib!
3. Minder stress, meer ontspannen
Hoe word ik zen in vijf boeken: Mindfulness, ‘Rust in je
hoofd’, ‘Eenvoudig ontspannen’, ‘Puur mediteren’, ‘Super me: doe-boek voor meer energie’
4. Meer sparen, minder uitgeven
Gratis te ontlenen: ‘Mijn spaargeld goed beschermd’,
‘Crisis survivalgids’, ‘Tax me if you can’, ‘Bespaar met Jamie’, ‘De 99 beste tips om belastingen te besparen’
5. Stoppen met drinken en/of roken
Geen pleister kan er tegenop: ‘Nooit meer een kater’,
‘Drugs, verslaving en onze hersenen’, ‘Succesvol stoppen met roken’, ‘Zo stop je met roken’
6. Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen
Steeds welkom in de bib!
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Sportacademie
De lessen Multimove en Kriebeltuin gaan van start op
zaterdag 23 januari 2016.
Multimove is een gevarieerd bewegingsaanbod voor kinderen van de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar
waarbij ze ervaringen opdoen in de twaalf bewegingsvaardigheden zoals wandelen en lopen, vangen en werpen,
klimmen …
Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
De lessen vinden plaats op:
• M
 ultimove op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur
• K riebeltuin (tweede kleuterklas) op zaterdagnamiddag
van 15 tot 16 uur
• K riebeltuin (instapklas en eerste kleuterklas) op
zaterdagnamiddag 16 tot 17 uur
Inschrijven voor de Sportacademie kan enkel online via TicketGang (depinte.ticketgang.eu):
• V
 oor inwoners van De Pinte: op dinsdag 12 januari vanaf 20 uur
• V
 oor niet-inwoners van De Pinte: op woensdag 13 januari vanaf 20 uur

Sportelprogramma
Leven(s)lang Sportelen (55+) in De Pinte
“STAY FIT!”
Gemeente De Pinte ging in 2015 de uitdaging aan om nog
niet sportende 55-plussers (weer) sportief-actief te krijgen
en te houden. Dit project kreeg de naam Stay Fit.
Na een succesvolle testfase en een eerste reeks met een gevarieerd sportaanbod kunnen we nu ook een vervolgreeks
aanbieden.

Nieuwe lessenreeks Stay Fit:
In januari starten we met een vervolgreeks waarbij we
opnieuw een gevarieerd aanbod voorzien. Op het programma staat onder andere: petanque, Kubb, badminton, wandelen, fietsen, joggen, lachyoga, curve bowls,
schermen, tai chi, yoga, fitball, stoelaerobic, seniorendans,
rugschool, lachyoga, drums alive, conditiecircuit …
De lessen vinden plaats op maandag van 10 tot 11 uur
van 11 januari tot 27 juni 2016 in het OCP. Na elke les
kunt u nog wat napraten en verwennen we u graag met
een gratis kop koffie.
Kostprijs voor twintig lessen: € 70 (via overschrijving)
Inschrijven: sport@depinte.be of 09 280 98 44 of aan het
loket van het OCP

Curve bowl
Dinsdagnamiddag 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid
om te curve-bowlen in het OCP (vergaderzaal 1). Curve bowl
is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van ongeveer veertien meter lengte. In
ploegen van twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien punten te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de
jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
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Sportkampen krokusvakantie 2016
Thema kleuters: kleurenkriebels
Thema lagere school: ‘Wat als … sporten TOP was?’
Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari 2016
Inschrijven voor de krokusvakantie kan enkel online via TicketGang:
• V
 oor inwoners van De Pinte: op dinsdag 12 januari vanaf 20 uur
• V
 oor niet-inwoners van De Pinte: op woensdag 13 januari vanaf 20 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de sportacademie en de inschrijvingsprocedure is terug te vinden in de Vrijetijdsfolder en op de gemeentelijke website www.depinte.be.

De Pinte Supersportelgemeente
De Pinte is uit 41 Vlaamse gemeenten verkozen tot Supersportelgemeente 2015
In 2015 organiseerde Bloso voor de vierde 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 55-plussers van
een rijk, gedifferentieerd en gevarieerd sportaanbod te laten genieten, waarbij het samenzijn, het sociale aspect en het genieten vaak
even belangrijk geacht worden als de fysieke
inspanning die geleverd wordt. Want samen
van het leven en sport genieten, dat is waar
Sportelen voor staat.
Na het succes van de voorbije acties ‘Sportelgemeente 2012, 2013 en 2014’ en omdat
Bloso blijvend aandacht wenst te besteden
aan seniorensport, werd beslist deze actie een laatste maal te herhalen in 2015.
In totaal tekenden 206 Vlaamse gemeenten in. In de provincie Oost-Vlaanderen schreven 44 gemeenten zich in, waarvan
43 een dossier indienden. 41 gemeenten voldoen aan de criteria en ontvangen de titel ‘Sportelgemeente of -stad 2015’.
Voor het vierde jaar op rij mag De Pinte zich ‘Sportelgemeente’ noemen. Maar er is meer! Omdat wij ook telkens voldeden
aan een aantal bijkomende criteria is De Pinte al vier jaar op rij genomineerd voor de verkiezing van Supersportelgemeente
en dit jaar behaalden wij uit 8 genomineerde gemeenten de titel! Een kroon op het werk voor onze jarenlange inzet en
een duwtje in de rug om zo verder te doen! Ons prijzenpakket van 3 000 euro zullen we dan ook met zorg besteden aan
‘Leven(s)lang Sportelen’ in De Pinte.
Concreet wil dit zeggen dat we dus “zeer goed bezig” zijn op vlak van sport voor 55-plussers. Wij zullen dan ook zoals neergeschreven in ons meerjarenplan deze tendens verderzetten en de Sportelactiviteiten nog meer proberen te verfijnen de
komende jaren.
www.sportelen.be/sportelgemeente
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Trainers welkom!
Om haar werking verder te kunnen garanderen, wil Atletiek
KAAG De Pinte haar trainersteam dringend uitbreiden.
Atletiek KAAG De Pinte is op zoek naar enthousiaste sportievelingen
die zich op regelmatige basis (maandag en/of donderdagavond
van 18.15 tot 19.30 uur) kunnen engageren om jongeren op een
aangename en speelse manier de knepen van de atletieksport aan te leren. Ze richten zich daarbij vooral op het
verbeteren van de looptechniek en de basiskennis van verscheidene kampnummers. De trainingen vinden plaats
op het splinternieuw atletiekterrein gelegen op het sportpark Moerkensheide in De Pinte.
Ben je minimum zestien jaar en ben je of was je ooit atleet, of heb je gewoon sportieve interesses om een enthousiaste groep jonge atleten te begeleiden? Dan willen we jou graag die kans bieden! Wij stellen in ieder geval géén
bindende eisen op het vlak van ervaring als trainer, maar rekenen op een gedegen en professionele ingesteldheid
om onze toffe groep van jonge trainers uit te breiden.
Wil je daarbij zelf ook een stukje investeren in je opleiding, dan bieden we je bovendien de mogelijkheid een
trainersopleiding te volgen ‘in house’ of via specifieke cursussen. Een investering waar het bestuur alle onkosten
(vervoer, inschrijving …) volledig voor zijn rekening neemt. Uiteraard kan je verder ook rekenen op een faire vergoeding die je - afhankelijk van je trainersniveau - zelf nog kunt uitbreiden!
Voel je de kriebels of ken je iemand die zich graag wil engageren binnen onze club, aarzel geen
seconde contact op te nemen via voorzitter@atletiekdepinte.be of info@atletiekdepinte.be.
Atletiek KAAG De Pinte en alle atleten kijken alvast uit naar jouw komst!
www.atletiekdepinte.be

Seniorenweek 2015 opnieuw een succes!

Lachyoga

Conditietest

door Bloso

Lekker en gezond ontbijten
in het woon-zorgcentrum

Curve bowl

Meer dan honderd muziekliefhebbers
voor het optreden van
Rudy Hammond & The Blue Ladies

Bezoek van de
Sint tijdens de
muzieknamiddag
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Agenda januari - februari 2016
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 dit infoblad? Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

2 januari en 6 februari
Openstelling Museum Scheldeveld

Zaterdag 9 januari

Zaterdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie 156e FOS De Havik

Driekoningenstoet

Iedereen is welkom in de scoutsbar voor
een glaasje en lekkere hapjes. De receptie
loopt door tot na de avondvergadering.
om 17.30 uur - Sportwegel 7
156e FOS De Havik
Arnout Laureys: 0478 44 28 97

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zondag 3 januari
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 9 januari
Parochiale nieuwjaarsreceptie

om 20 uur - raadzaal
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zondag 10 januari
Wandelen

van 11 tot 13 uur - gemeenteplein (Baron
de Gieylaan)
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
Dinsdag 5 en maandag 11 januari
Bloedcollecte

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Vrijdag 8 januari
JV De Pinte - Latem (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

De vereniging ‘Stoeten Moeten’, een samenwerking van De Kleine Kantorij en het
Buurtplatform de Kleine Landeigendom,
organiseert weer een Driekoningenstoet.
Hiermee wordt de traditie van het sterzingen in ere gehouden. Ze doen dit in een
kleurrijke stoet waarin folklore en muziek
als levend erfgoed worden uitgedragen.
Onze Pintse reuzen Jan en Trees stappen
natuurlijk ook mee en vroegen enkele reuzen uit onze naburige gemeenten om hen
te volgen.
Tijdens de stoet wordt door de koningskinderen geld ingezameld waarvan de opbrengst gaat naar het project ‘Een huis vol
levensverhalen’ in het Woon-zorgcentrum
Scheldevelde.
De Stoet start om 16 uur aan het Kasteel
Scheldevelde en trekt langs de Kasteellaan en de Baron de Gieylaan verder via de
Koning Albertlaan, Stationsstraat, Julien
Anthierenslaan, Begonialaan, Borluutlaan,
Henri Conciëncelaan, Scheldeveldestraat,
Guido Gezellelaan en de Borluutlaan terug
naar het kasteel Scheldevelde.
Op het domein Scheldevelde zult u gezellig kunnen nagenieten rond een vuurkorf
met een drankje en een hapje.
Stoeten Moeten
Johan Naessens: 09 282 58 23

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

van 7.30 tot 15 uur - Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1 - € 1,50
PWC Merelbeke
0479 85 43 97
www.pwcmerelbeke.be
Zondag 10 januari
Nieuwjaarsdrink Eekbulk

om 11.30 uur - pijpekop Eekbulk
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
Maandag 11 januari
Start nieuwe lessenreeks Stay Fit

Gevarieerd aanbod sportieve activiteiten
voor senioren | zie pag. 26
van 10.30 tot 11.30 uur - OCP - € 70 (voor
20 lessen)
Gemeente De Pinte i.s.m. Sportbeheer:
09 280 98 44
sport@depinte.be
Vanaf dinsdag 12 januari
Geloofsgesprekken: leesgroep rond het
boek ‘Tijd voor een andere God’
(R. Burgggraeve)

ook op: 26/1, 9/2 - om 14 uur - kerk De
Pinte (achteraan)
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
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15 januari en 12 februari
Opluisteren mis

om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 16 januari
JV De Pinte - Aalter (1

ste

elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 17 januari
Heilige mis ter gelegenheid van het
nieuwe jaar

Met nadien receptie in de vrije basisschool
van Zevergem.
om 9.30 uur - kerk Zevergem - gratis
ACV en CM DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
Vanaf woensdag 20 januari
Lessenreeks Ecologisch Moes Tuinieren
Ten Huize van …

Je wilt al langer ecologisch (moes)tuinieren, maar je weet niet meteen hoe er aan
te beginnen? Dat is straks verleden tijd.
Velt Scheldevallei organiseert met lesgeefster Fanny Mestdagh een achtdelige lessenreeks.
Op: woensdag 20/1, 3 en 17/2 (theorie)
- van 19.30 tot 22 uur - CC De Brouwerij
(verdieping 1), Stationstraat 3 b / Eke
Praktijklessen: zaterdag 12/3, 9 en 23/4,
21/5 en 11/6 - van 9.30 tot 12 uur locatie(s) nog te bepalen - € 45 (leden) /
€ 55, voor de volledige reeks, niet-leden
die deze reeks volgen, kunnen voor een
supplement van € 20 aansluiten bij Velt inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Donderdag 21 januari
Kookworkshop

om 19 uur - Zaal Café Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 22 januari
JV De Pinte - Waarschoot (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

30 | www.depinte.be

Zondag 24 januari

Zaterdag 30 januari

Toast literair. Aperitiefconcert met Perlas
Perdidas

Na de koffie met een koffiekoek brengen
Leen Persijn en Eddy Peremans een selectie uit hun poëtische repertoire met
gedichten, proza en chansons uit de wereldliteratuur.
om 10 - raadzaal - € 8 / € 6 (leden) / gratis met welkomstkaart - inschrijven nodig
voor 12/1
Davidsfonds DP-Z
Machteld Vanderbeke: 09 282 55 10
machteld.vanderbeke@skynet.be

JV De Pinte - Adegem (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 31 januari
Kinderzegen - Maria Lichtmis
Gezinsviering en aansluitend
pannenkoeken

om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zondag 7 februari
Ontbijt

Woensdag 27 januari
Vrouwen en nieuwe media

Praktische les: ‘@pestaartjaren: vrouwen
en nieuwe media, de beste apps voor
je smartphone en tablets’ door Kristof
D’hanens
om 20 uur - Brasserie ‘t Klooster (onder
voorbehoud) - gratis (leden) / € 5
Markant DP - SDW: 09 282 85 29

van 8 tot 10 uur - De Veldblomme
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Dinsdag 9 februari
Gesmeerde stemmen op vastenavond in
Zevergem

Donderdag 28 januari
Gedichtendag

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers
organiseren die dag een grote diversiteit
aan eigen poëzieactiviteiten en ook de
media klinken die dag een stuk poëtischer. Gedichtendag vormt de start van
de Poëzieweek die loopt van 28 januari
tot 3 februari. Het thema van deze week
is herinneringen onder het motto ‘Jaren die
druppelend versmelten’, een dichtregel
van Stefan Hertmans. Tijdens deze week
worden de Herman De Coninckprijs, vorig
jaar gewonnen door Peter Verhelst, en de
VSB poëzieprijs uitgereikt.
Ook de bibliotheek zal in een poëtische
sfeer gedompeld worden. Daarbij zetten
we onze kleine, maar fijne, collectie in de
kijker. Daarnaast krijgt iedereen die poëzie een warm hart toedraagt een lieflijke
dichtkaart mee naar huis.
Allen welkom op donderdag 28 januari!
Gemeente De Pinte
Bibliotheek
bibliotheek.depinte.be

Op vastenavond kan er opnieuw een hele
avond meegezongen worden met volkse
en andere bekende liedjes en traditionals onder leiding van koorleider Daniël
Vanrysselberghe en organist Piet Bogaert.
Op deze plezante, gezellige en met genoeg drank overgoten zangavond zet Piet
zich aan het klavier (zeg maar aan het orkest) met Daniel als samenzangleider. Samen draaien ze er op die avond heel wat
oude en lichtjes vernieuwde liedjes door!
Potpourri’s, oude Vlaamse liederen, actuele teksten, alles kan. Als er maar gezongen
wordt.
Het gaat niet om een concert, er is geen
optreden van een of andere illustere Onbekende Vlaming … Alleen dit, eenvoudig en pretentieloos: iedereen die komt,
komt om zelf te zingen. Hoe lang is het
niet geleden dat je nog eens ‘Drie schuintamboers’ gezongen hebt, of ‘mee mijne
vlieger’, of ‘straatje kommeren’, of ‘des winters als het regent...’. Je hoeft heus niet naar
het Belfort te gaan om bij ‘Klokke Roeland’
een kippenvelmoment te beleven ...
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zo. 3/1 Nieuwjaarsreceptie

Zorg dat je erbij bent! Ambiance verzekerd. (En wees gerust: de dorstigen zullen
worden gelaafd ...)
om 20 uur - De Veldblomme - € 5 (indien
vooraf gereserveerd bij daniel.vanrysselberghe@telenet.be) / € 7, inclusief tekstboekje
Suverlike

za. 9/1 Driekoningenstoet

Dinsdag 16 februari

Dinsdag 16 februari

Voordracht ‘Iran, de levende
geschiedenis’

Start themareeks: Willem I en België

Door: dr. Farhad Tajdar
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant DP - SDW i.s.m. Davidsfonds SDW:
09 282 85 29
Vrijdag 19 februari

Zaterdag 13 februari
JV De Pinte - Jong Zulte (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Dinsdag 16 februari
Zijn alle Belgen Neder-Landers? 2 000
jaar geschiedenis van de Lage Landen

•D
 e Lage Landen: ooit uithoek van de
ontwikkelde wereld
• K lasse, taal en religie beheersen de geschiedenis
•A
 rm Vlaanderen en rijk België
De geschiedenis van onze Vlaamse regio is complex. Wat we nu Vlaanderen
noemen, werd door velen opgebouwd
en soms weer afgebroken: Romeinen,
Germanen, Franken, Bourgondiërs, graven
en hertogen, koningen en keizers, boeren,
brouwers en begijnen. Onze geschiedenis
werd gekleurd door rijkdom en armoede,
machtige steden, godsdiensttwisten,
Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen en
Hollanders.
Is Vlaanderen vandaag welvarend en
sterk, dan was het in de 19de eeuw wel
anders. Toen België een industrieel succesverhaal schreef, vocht Vlaanderen om
sociaal en economisch te overleven. En
morgen? Wordt het federale België een
confederatie? En wat met Europa? FransJos Verdoodt schetst een uniek overzicht
van 2 000 jaar geschiedenis, cultuur, economie en politiek.
Door: prof. Frans-Jos Verdoodt
ook op: 1, 8, 15 en 22/3 - van 14 tot 16.45
uur - OCP - € 62 (leden) / € 68, koffie en
digitale syllabus inbegrepen
Davidsfonds
Katleen Vandermeersch: 09 282 96 69

do. 28/1 Gedichtendag

Tweehonderd jaar geleden werden
Nederland en het latere België samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden.
In Gent wordt dit herdacht onder de
noemer ‘Gent Kleurt Oranje’ met als toppers twee grote tijdelijke tentoonstellingen: Het verloren koninkrijk. Willem I en
België van het STAM en ‘Design Derby
België - Nederland (1815-2015)’ van
Design museum Gent. Een historisch verhaal over de vijftien jaren met één Koning
voor Nederland én België enerzijds en een
design competitie tussen Nederland en
België anderzijds.
Davidsfonds DP-Z richt drie avonden in
naar aanleiding van deze herdenking.
De eerste avond ‘Koning Willem I en de
Zuidelijke Nederlanden’ wordt verzorgd
door em. prof. dr. Herman Balthazar, UGent.
ook op 23/2 (Het harde verzet van de
Belgische orangisten tegen de revolutie van 1830) en 1/3 (De economische
gevolgen van de beleidsjaren van Koning
Willem I voor Gent) - om 20 uur - raadzaal € 7 (per avond), € 5 (leden) / gratis met
welkomstkaart - inschrijven nodig
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
guidonaessens@telenet.be
Dinsdag 16 februari
Vrouwenpraatcafé: t’ Is maar hoe je het
bekijkt, een oplossingsgerichte kijk op
mensen en interactie’

Liesbet Moortgat, orthopedagoge en erkend
therapeut in de kortdurende
oplossingsgerichte cognitieve en
systeemtherapie, neemt
u mee in het oplossingsgericht gedachtegoed. Ze zal dit doen op
een actieve, ervaringsgerichte manier.
om 20 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5
Curieus De Pinte
lieve.verschraegen@telenet.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 .

Kaas-, bier- en wijnavond

om 19 uur - Moerkensheide
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vrijdag 19 februari
JV De Pinte - Sleidinge (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 20 februari
Pioniersfuif en -bodega

Opnieuw vindt de welbekende Pioniersfuif
plaats en opnieuw belooft dit een spetterend dansfeest te worden. Niet alleen staat
de zaal dit jaar weer open voor de jongere
garde, ook de bodega wordt weer opengesteld om de liefhebbers van oldies in onder
te brengen. Voor klinkende beats en pure
ambiance moet je in het OCP zijn. De zaal
zal ook dit jaar niet alleen worden opgeluisterd door welbekende dj-namen, ook beginnende dj’s krijgen een kans en de winnaar van de Pioniersfuif DJ-contest zal ook
mogen komen proeven van het feest dat
de Pioniersfuif is! Voor de groezelige gezelligheid van een klassiekertje moet men dan
weer boven in het OCP zijn. Deze zaal is als
het ware de kroeg boven de discotheek. De
kroeg waar men in kan thuiskomen, maar
waar men eveneens een stevig danske kan
placeren. Tickets verkrijgbaar bij alle Givers,
Jin en leiding. Zie ook Facebook voor meer
info en namen.
van 21 tot 4 uur - OCP - € 5 (VVK) / € 7
(ADK)
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
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Zaterdag 20 februari
8e mosselfeest

om 19 uur - refter gemeentelijke basisschool, Polderbos 1
Harmonieorkest DP & Youth Band
www.harmonieorkest.be
Zondag 21 februari
Spirituele Geutelingenwandeling

In de pittoreske Brakelse deelgemeente
Elst maken we een stevige winterwandeling (6 km) op de grens van de Vlaamse
Ardennen en de Zwalmstreek. We genieten van de panorama’s en brengen
halverwege een geleid bezoek aan het
Monasterium Mariakluizen in Zegelsem.
Na deze spirituele wandeling is er mogelijkheid om geutelingen, ovenpannenkoeken die dé specialiteit van Elst zijn, te
proeven en/of te kopen.
om 14 uur - Sint-Appolloniaplein / Elst € 1,50 (leden) / € 2 / gratis (-12 j.), verzekering en bezoek Monasterium inbegrepen
- stevige wandelschoenen aangeraden
Pasar De Pinte
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be/Depinte
Donderdag 25 februari
Halve-daguitstap met bedrijfsbezoek aan
de industriële bakkerij ‘La Loraine’ in
Ninove

om 12.30 uur - Europaplein - € 24 inschrijven nodig
Markant DP - SDW: 09 282 85 29
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Vrijdag 26 februari

Zaterdag 27 en zondag 28 februari

Voordracht Natuurlijke geneesmiddelen

Apotheker Luc Bosmans geeft vanuit
zijn beroepservaring zijn visie op natuurlijke geneesmiddelen. Onze voorouders
gebruikten bij ziekte meestal middelen
die ze in de natuur vonden, dit in tegenstelling tot vandaag waar de meeste geneesmiddelen uit de chemische industrie
komen. Maar er zijn ook vandaag geneesmiddelen die uit de natuur en uit planten komen. Wat kunnen en doen deze
middelen, hoe effectief zijn ze, en zijn ze
soms schadelijk? Werken ze even snel als
de klassieke geneesmiddelen? Hoe kan
je als leek een onderscheid maken tussen
gecontroleerde geneesmiddelen en voedingssupplementen, wat is het verschil?
Wat is homeopathie? Tijdens deze avond
komen al deze vragen aan bod.
van 19.30 tot 21.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 / Zevergem - € 5 (leden ) / € 6
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Zaterdag 27 februari
JV De Pinte - Lembeke (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Schoolfeest De Blije School:
totaalspektakel ‘Quartier Cliché’

Quartier cliché bevindt zich in het hartje
van ‘the city’. Een district met torenhoge
flats, een boekenwinkel op de rand van
het faillissement, een duister stadsparkje,
een verlaten speeltuin … Een plek waar
mensen elkaar met flatnummers benoemen. Een buurt waar ondeugende rakkers, omhooggevallen chique dames en
vreemde individuen elkaar het leven zuur
maken. Zo kan het niet meer verder!
Dit vinden alvast een aantal jongeren.
Zij gaan de uitdaging aan om hun buurt
opnieuw leefbaar te maken. Weg met de
vooroordelen! Love, peace en happiness,
daar gaan ze voor!
Een totaalspektakel met muziek, dans en
toneelspel gebracht door alle leerlingen
van de Gemeentelijke Basisschool
om 14.30 en 17 uur - OCP - kaarten via
de school
Gemeentelijke Basisschool DP
www.gemeenteschooldepinte.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 .

voor de jeugd
Speelpleinwerking
Amigos 2016

(Foto)verslag Blijde intrede Sinterklaas
Op zondag 22 november
kwam de Sint naar De
Pinte. In het OCP werd in
samenwerking met DVC
Events een heuse sinterklaasshow op poten
gezet met achteraf een
persoonlijke ontmoeting met de Sint. Er werd
massaal ingeschreven
voor deze activiteit.

Omdat veel ouders vooraf plannen
maken voor hun kinderen tijdens de
vakantieperiodes, willen we u alvast
de data meegeven van Speelpleinwerking Amigos voor 2016.
Uw kind kan in 2016 terecht op het
speelplein op de volgende momenten:
• t ijdens de eerste week van de
paasvakantie:
van dinsdag 29 maart tot
vrijdag 1 april 2016
• t ijdens de zomervakantie:
o van maandag 18 tot
vrijdag 22 juli 2016
(let op: geen speelplein op
donderdag 21 juli)
o van maandag 25 tot
vrijdag 29 juli 2016
o van maandag 1 tot
vrijdag 5 augustus 2016
o van maandag 8 tot
vrijdag 12 augustus 2016
o van dinsdag 16 tot
vrijdag 19 augustus 2016
Tijdens de resterende weken kan uw
kind deelnemen aan activiteiten van
de sportdienst, de cultuurdienst en
kinderopvang Stekelbees.
Voor meer informatie over de werking, de prijzen en andere praktische
zaken, kunt u terecht bij de jeugddienst van De Pinte (tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be).
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Maak van jouw straat een speelstraat
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw
aangevraagd worden.
Dus als je jouw straat of wijk voor een dag of een
bepaalde periode wilt omtoveren tot een speelterrein voor kinderen, dien dan een aanvraag in bij de
jeugddienst.
Het reglement is terug te vinden op de gemeentelijke website:
www.depinte.be/speelstraten.

Oproep
animatoren 2016
Word je dit jaar 16 of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke paasen zomervakantie te bezorgen.
Voor meer informatie, surf naar
www.depinte.be/animatoren.

Kadervorming
jeugdwerkbegeleiding

Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald
Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald
Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de
verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en
dit gericht op kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met
andere woorden de leiding/medewerkers (of jongeren die in leiding
willen staan) volgen cursussen die verband houden met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken die in De Pinte
of Zevergem wonen
Voorwaarden voor terugbetaling?
• D
 e aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016. Uitbetaling in februari
2017.
• M
 aximum drievierde van het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald.
• M
 aximum 100 euro per persoon.
Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen.
2. Daarna geeft je het deelname-attest en betalingsbewijs af bij de
jeugddienst.
Meer info?
Contacteer de jeugddienst
(tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten,
politie

Schepenen
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 en begroting, lokale economie en middenstand,
gemeentelijk patrimonium

Annemie Nijs
Nieuwstraat 9 bus 2
tel. 0475 77 26 93
annemie.nijs@depinte.be
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit,
cultuur en erfgoed, informatie en
communicatie

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu, duurzaamheid

Jeanine De Poorter-Maes
Dryhoek 16
tel. 09 282 44 00, gsm: 0477 33 55 92
jeanine.maes@depinte.be
Bevoegdheden: gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 0473 76 38 65
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, jeugd

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

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02

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 25 januari en
29 februari 2016 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op
www.depinte.be bij Nieuws. Ook de contactgegevens van de gemeenteraad en de verslagen vindt u op de
gemeentelijke website.

OCMW-raad
De contactgegevens van de OCMW-raad en de agenda kunt u online vinden via www.depinte.be/OCMW.
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de OCMW-raad, de OCMW-voorzitter,
de OCMW-secretaris en het personeel van het OCMW

bieden u hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2016!
en nodigen alle inwoners uit voor de

Nieuwjaarsreceptie in openlucht

op zondag 3 januari 2016 van 11 tot 13 uur
gemeenteplein (Baron de Gieylaan)

Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners
van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke
uitnodigingen verstuurd.

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

De burgemeester, de schepenen,
de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris,
het gemeentepersoneel,

