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CORONALERT AAN =

CORONALERT AAN =

SAMEN CORONA VERSLAAN
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis
Enkel na afspraak

Download nu en zet je
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur

Openingsuren bibliotheek
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
Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen
volgen:
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur

SAMEN CORONA VERSLAAN

Download nu en zet je

Bluetooth aan.

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen:

Bluetooth aan.
CORONALERT.BE

Coronamaatregelen

Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
zaterdag
9 tot 17 uur

Blijf de zes gouden regels volgen:
• het respecteren van de hygiëneregels
• activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen
• aandacht hebben voor kwetsbare personen
• afstand houden (1,5 m)
• nauwe contacten beperken
• de regels inzake bijeenkomsten respecteren

Opgelet: enkel na reservatie
via www.depinte.be/reserveren of tel. 09 280 80 24
(maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12 uur)

Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden
via www.info-coronavirus.be.

* zomeruurregeling van 1 maart tot 31 oktober 2020

• Voor de diensten in het gemeentehuis dien je
een afspraak te maken.
- Voor de dienst Burgerzaken via
burgerzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 60.
- Voor de dienst Wonen kan je terecht op
stedenbouw@depinte.be, tel. 09 280 80 22.
• Alle info vind je terug op www.depinte.be.
• De bibliotheek blijft open op dezelfde openingsuren als
vroeger (zonder afspraak).

Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2020
❏ Toegang recyclagepark: enkel na afspraak.
Reserveren via www.depinte.be/reserveren of telefonisch
(iedere werkdag van 9 tot 12 uur via 09 280 80 24).
Meer info: www.depinte.be/inforecyclagepark.
Je kunt je saldo opladen door te storten op het
rekeningnummer BE51 0910 1787 0762.
Bij de mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- Vrijdag 18 december van 9 tot 12 uur (dorp Zevergem,
achterzijde kerk, parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
- Zaterdag 19 december van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)

Het is goed wonen
in De Pinte
Gezond wonen
• Tips voor gezonde binnenlucht
|zie pag. 11
• CO-vergiftiging voorkomen
|zie pag. 12
Een thuis voor een ander
• Voordeling verhuren aan het SVK
|zie pag. 9
• Help je graag iemand op weg in zijn zoektocht naar
een woning, of heb je een plaats voor iemand extra
in jouw gezin?
|zie pag. 19

❏ Recyclage herbruikbare goederen:
gratis ophaling door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga
langs: Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in
Nazareth
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP (bureaus), bibliotheek,
recyclagepark, Sociaal Huis:
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag

2 november
11 november
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari

(Allerzielen)*
(Wapenstilstand)
(kerstavond)
(Kerstmis)
(tweede kerstdag)*
(oudejaarsavond)
(Nieuwjaar)

* De zalen in het OCP zijn wel open op deze dagen
(ook op zondag 1 november).

Samen veerkrachtig
Het weerzien
Elkaar weerzien
Eindelijk
Het leek wel alsof we elkaar omarmden
Met duizend armen
Zo blij waren we
DuyanthaB
• Spreuken fleuren De Pinte-Zevergem op
|zie pag. 15
• Geestelijke gezondheid voor families - Similes
|zie pag. 16
• Alcoholproblemen - AA
|zie pag. 16
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Ruimtelijke ordening

Inspraakronde
RUP Zevergem
Scheldedorp
De eerste publieke raadpleging en adviesronde
loopt nog tot en met 13 november 2020.

De infomarkt op woensdag 23 september 2020 in de
Vrije Basisschool in Zevergem trok heel wat geïnteresseerden.

Meer info, presentatie, start- en procesnota
op: www.depinte.be/rupzevergem

Stroomgebiedbeheerplannen
voor Schelde en Maas 2022-2027
in openbaar onderzoek
Van 15 september 2020 tot en met
14 maart 2021 kan je jouw mening
geven over de ontwerpen van
stroomgebiedbeheerplannen voor
Schelde en Maas 2022-2027.
De plannen bevatten maatregelen
en acties voor een verbetering van
het grondwater en oppervlaktewater
en voor de bescherming tegen
overstromingen en droogte.
Ook de zoneringsplannen en de
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen,
die vastleggen hoe en wanneer
het afvalwater van alle huizen in
Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn
in de stroomgebiedbeheerplannen
opgenomen.
Op www.volvanwater.be krijg je een
overzicht van de plandelen en acties
die per gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je
te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe
het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er
ook bijkomende documentatie over de plannen.
Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het
openbaar onderzoek of een opmerking formuleren?
Surf naar www.volvanwater.be.
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Reageren op de documenten kan tot en met
14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op
www.volvanwater.be. Je kan jouw opmerkingen ook
schriftelijk indienen bij het college van burgemeester
en schepenen (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte).

Openbare werken & Mobiliteit

Werken Zevenster afgerond
De werken in de Zevenster zijn beëindigd.
Alle signalisatie werd aangebracht ter
hoogte van de veeroosters en het kruispunt
Zevenster-Mieregoed. Alle huisaansluitingen
werden gerealiseerd en de palen van de
openbare verlichting werden geplaatst. De
indienststelling van het pompstation vond
plaats op woensdag 30 september 2020 in
bijzijn van alle instanties.
De wegenis- en rioleringswerken
Zevenster werden binnen de voorziene
uitvoeringstermijn uitgevoerd zonder
noemenswaardige obstakels of incidenten.

Stand van zaken
verkaveling Bommelhoek

Nieuwe
dienstbenamingen

Alle opritten, voetpaden en bijkomende opritten in
grindgazon werden afgewerkt. De locaties voor het
aanplanten van de bomen Pyrus Calleryana Chanticleer
werden aangeduid en de aanplanting is voorzien tegen
eind oktober 2020. De verkeersborden ter hoogte van
de brandweg
in de groenzone worden
geplaatst na
overleg met
de politie.

Naar aanleiding van het nieuwe organogram
(goedgekeurd door de gemeenteraad op
31 augustus 2020) hebben de diensten Stedenbouw
en Grondzaken een nieuwe naam gekregen.
Op die manier weerspiegelt deze duidelijker de
bezigheden van de dienst. De dienst Stedenbouw
heet vanaf nu ‘Bouwen’. De dienst Grondzaken
heet voortaan ‘Openbare Infrastructuur’. Openbare
infrastructuur omvat zowel de weginfrastructuur
als ons patrimonium (gemeentelijke gebouwen,
begraafplaats …). Bij de dienst Bouwen kan je
terecht voor alles wat nieuwbouw, verbouwing en
uitbreiding betreft, vergunningen, plannen …
Bouwen:
bouwen@depinte.be, tel. 09 280 80 22
Openbare Infrastructuur:
infrastructuur@depinte.be, tel. 09 280 80 20
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Openbare werken & Mobiliteit

Sneeuwbestrijding
en zoutstrooien
NER:
VRAAG VAN EEN INWO
aat gestrooid?
str
Wanneer wordt mijn
De aanpak van ijs en sneeuw wordt in De Pinte volgens
volgend plan uitgevoerd.
De wegen, voet- en fietspaden worden in De Pinte en
Zevergem gestrooid tijdens vorst volgens een bepaald
schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer, scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten
Dit gebeurt door onze eigen technische dienst, die
hiervoor steeds twee werknemers op stand-by heeft
staan. Straten die niet onder dit schema vallen, worden
niet gestrooid. Niet omdat de nood daar kleiner is, maar
omdat het geen zin heeft bij gebrek aan voldoende
verkeer om het zout met sneeuw/ijs te laten versmelten.
Bovendien is het vrijhouden van de belangrijkste straten
een fulltime bezigheid.
Ook wat de fietspaden betreft geldt dat strooien niet
helpt wanneer de fietspaden niet voldoende bereden
worden (om het zout te laten inwerken op het ijs/
sneeuw). Elke inwoner kan de technische dienst echter
een handje helpen door het voetpad/fietspad
voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te maken.
Voor meer informatie over de sneeuwbestrijding
en een visuele weergave van de prioritaire routes,
zie www.depinte.be/sneeuwbestrijding.

TIP
DRAAG JOUW STEENTJE BIJ:
maak het voetpad voor jouw
woning sneeuw- en ijsvrij. Gebruik
een sneeuwschep en strooi wat
zout (met mate).

Vrijwilligers gezocht
voor het uitvoeren
van tellingen
Het lokaal bestuur zoekt vrijwilligers om in het kader
van mobiliteit mee te helpen met het uitvoeren van
verkeerstellingen, parkeertellingen …

parkeerstromen in kaart brengen en deze cijfers
gebruiken om mobiliteitsoefeningen te onderbouwen.

Samen met de mobiliteitsraad en de dienst Openbare
Infrastructuur kunnen we op die manier verkeer- en

Interesse?
Geef jouw gegevens door via infrastructuur@depinte.be.
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NMBS breidt treinaanbod uit in Oost-Vlaanderen

Vanaf zondag 13 december 2020 breidt NMBS haar
treinaanbod uit met 4,7 %. Er komen nieuwe ICverbindingen, meer treinen op bestaande verbindingen
en 28 extra vroege en late treinen rond de steden. Ook het
voorstedelijke treinaanbod rond Brussel, Gent, Antwerpen,
Luik en Charleroi wordt verder uitgebreid. Zo komt er een
rechtstreekse IC-verbinding van De Pinte naar Antwerpen
tijdens vakantieperiodes.
Meer S-treinen, ook tijdens het weekend
De S3-trein tussen Zottegem en Brussel zal voortaan ook
rijden het weekend. Deze trein zal elk uur rijden en stoppen
in de stations van Hillegem, Terhagen, Ede en Welle, vier
stations waar nu nog geen treinen rijden tijdens het
weekend. Daarnaast zal de S3 zowel tijdens de werkweek als
het weekend stoppen in het nieuwe station van Anderlecht.
De S52 tussen Geraardsbergen, Zottegem en Gent zal
tijdens het weekend bijkomend stoppen in Landskouter en
Balegem-Zuid.
Tussen Sint-Niklaas en Antwerpen komt er een nieuwe
S34-trein, met haltes in Beveren, Melsele, Zwijndrecht,
Antwerpen-Zuid en -Berchem. Tijdens de spits stopt deze
trein ook in Nieuwkerken-Waas. De nieuwe S34 vervangt
de bestaande P-treinen (piekuurtreinen). De trein rijdt niet
tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie en ook niet tijdens
het weekend.
In het station van Oudenaarde komt er voor reizigers
uit Kortrijk en Brussel een betere aansluiting met de S51
richting Gent.
Nieuwe IC-trein Kortrijk - Brussel - Schaarbeek
Tussen Kortrijk, Brussel en Schaarbeek rijdt vanaf december
op weekdagen een nieuwe IC-trein. Deze vervangt een
aantal bestaande piekuurtreinen. De nieuwe IC-verbinding
stopt ook in Oudenaarde, Zottegem, Burst en Denderleeuw.
Tijdens het weekend rijdt de bestaande IC-trein tussen
Kortrijk en Brussel, met haltes in Oudenaarde, Zottegem
en Denderleeuw ongeveer vijf minuten sneller. Dat komt
omdat deze trein niet langer zal stoppen in Herzele, Burst
en Haaltert. Deze stations worden tijdens het weekend
voortaan bediend door de nieuwe S3-verbinding Zottegem
- Brussel.

Acht bijkomende late treinen
Op zaterdag komen er acht extra late treinen bij, van en naar
Gent-Sint-Pieters op S-verbindingen met aankomst en/of
vertrek in Lokeren, Eeklo, Oudenaarde en Geraardsbergen.
Reizigers kunnen deze verbeteringen nu al zien via de
routeplanner van NMBS; via de website en de mobiele
applicatie.
Na december 2020
Tegen 2023 wil NMBS op werkdagen een tweede S3-trein
per uur laten rijden tussen Zottegem en Brussel. Ook het
aantal extra vroege en late treinen rond Gent moet dan
verder zijn uitgebreid. Beide projecten zullen tijdens het
eerste kwartaal van 2021 een geactualiseerde planning
krijgen.
De nieuwe dienstregeling kan je nu al raadplegen
op de routeplanner van de NMBS, via de app en op
www.nmbs.be.

Veilig de weg op:
zorg dat je gezien bent!
Zeker nu het al snel donker is. Werkt de
fietsverlichting (van jouw kind)? Zijn de nodige
reflectoren aanwezig? Draag een fluovestje,
zeker als je donkere kleren draagt.
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Openbare werken & Mobiliteit

Ter aanvulling: in een fietsstraat rijden speed pedelecs* op de weg. Net zoals wagens mogen ze er niet sneller rijden
dan 30 km/h.
* Speed pedelecs zijn snelle elektrische fietsen waarmee je 45 kilometer per uur kunt halen.
8 | www.depinte.be

Leven & Wonen

Voordelig verhuren
aan het SVK
Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het
beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan
een sociaal verhuurkantoor. Een Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) bied je tal van voordelen.
1. Huurgarantie
Je moet je niet langer zorgen maken of je huurder
wel maandelijks correct betaalt. Ook moet je
geen nieuwe huurder zoeken als die vroeger dan
voorzien je woning verlaat. Het SVK garandeert je
maandelijkse huurinkomsten voor de volledige
periode van het huurcontract, zelfs als de bewoner
de huur niet aan het SVK zou betalen of wanneer de
woning door een verhuis tijdelijk niet bewoond zou
zijn.
2. Onderhoud van de woning
Het SVK is jouw huurder en zorgt ervoor dat je
de woning aan het einde van het contract in de
oorspronkelijke staat terugkrijgt, rekening houdend
met normale slijtage.
3. Professionele partner
Je werkt samen met een professionele partner die
veel ervaring heeft met het huren en verhuren van
woningen. Het SVK neemt het beheer van jouw
woning over en volgt alle administratieve taken
op (opmaken huurcontract, registratie, opmaken
plaatsbeschrijving …).
4. Gunstige regeling in de personenbelasting
Je geniet dezelfde fiscaal gunstige regeling alsof
je rechtstreeks zou verhuren aan een particuliere
huurder: je wordt belast op het kadastraal inkomen
van de woning.
5. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing
Als je aan het SVK verhuurt, kom je in aanmerking
voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing. Het tarief verlaagt van 3,97 % naar 2,54 %.
6. Geen risico op leegstand(sheffing)
Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt
het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een
huurder de woning verlaat, zoeken ze meteen een
nieuwe huurder. Hierdoor vermijden we lange
leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing.

7. Geen gerechtelijke procedures
Het SVK is jouw huurder en dus ook verantwoordelijk
voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen
rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor
je ook geen risico loopt op lange gerechtelijke
procedures. Dit risico ligt volledig bij het SVK.
8. Renovatiepremies
Wil je jouw woning verbouwen of renoveren
om nadien aan het SVK te verhuren? Dan heb
je misschien recht op de overkoepelende
renovatiepremie en/of de sociale huur- en
isolatiepremie.
9. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw
van 12 %, in plaats van 21 %, als je als eigenaar de
woning voor minstens vijftien jaar aan een SVK
verhuurt.
10. Gunsttarief registratierechten
Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan
een SVK, dan kan je genieten van het gunsttarief van
7 % registratierechten.
Het SVK vraagt:
1. Een eerlijke huurprijs voor jouw woning.
2. De woning voldoet aan de minimale
kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en
de bijkomende kwaliteits- en comfortvereisten die
het SVK hanteert.
3. Je verhuurt minimaal negen jaar aan het
verhuurkantoor.
4. Je woning ligt in De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle,
Merelbeke of Sint-Martens-Latem.

Interesse? Contacteer het SVK
Het SVK dat verantwoordelijk is voor De Pinte is SVK Leie en Schelde. Het werkingsgebied omvat de gemeentes De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en
Sint-Martens-Latem. Je kan hen bereiken via het algemeen nummer 09 382 81 13 of
via e-mail: info@svkleieenschelde.be. Meer info vind je www.svkleieenschelde.be.
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Energie van bij ons: Pintenaars kunnen
binnenkort 100 % eigenaar worden van
drie nieuwe gemeentelijke zonnedaken
Stroomvloed cv en de gemeente De Pinte slaan de
handen in elkaar om de gemeentelijke gebouwen te
verduurzamen. Er worden drie daken ter beschikking
gesteld door de gemeente om daarop pv-installaties
(photovoltaic, zonnepanelen) te plaatsen die 100 %
eigendom zijn van de inwoners van de gemeente.
In haar klimaatactieplan stelde de gemeente De Pinte
de heel uitdagende doelstelling voorop om de CO2uitstoot tegen 2030 met minstens 40 % te verlagen.
Bij dit ambitieuze plan worden alle verenigingen,
bedrijven, gezinnen, landbouwers - kortom alle
inwoners - betrokken. Het was voor de gemeente De
Pinte dan ook een bewuste keuze om de lokale burgerenergie-coöperatie Stroomvloed als partner te hebben
geselecteerd voor deze drie pv-installaties. Stroomvloed
heeft voor de gemeente en haar inwoners het mooiste
voorstel uitgewerkt tijdens de gunningsprocedure die
werd georganiseerd vanuit Veneco.

Meer weten?
Noteer alvast dinsdag 17 november 2020 om
19.30 uur in jouw agenda voor een infosessie.
Het infomoment zal digitaal plaatsvinden via
een link op www.depinte.be/zonnepanelen.
Op deze avond zal het project toegelicht worden
en de kapitaalsoproep zal worden geopend.
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Wat is een burgercoöperatie?
Een burgercoöperatie is een groepering van
gemotiveerde burgers die eigenaar zijn van alle
projecten die door de burgercoöperatie worden
gerealiseerd. Dit betekent dat deze burgers ook
100 % beslissen over wat wordt gedaan met de winst
van deze projecten. Een burger-energie-coöperatie
verenigt burgers die streven naar een duurzame en
klimaatneutrale samenleving.
In de eerste fase van de samenwerking zullen drie
zonnedaken worden gerealiseerd. In totaal zo’n 220
panelen voor een jaarlijkse opbrengst van 72 000 kWh,
het verbruik van twintig gemiddelde Belgische
gezinnen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 33 ton
per jaar verminderd en wordt de elektriciteitskost van
de gemeente met 6 400 euro per jaar verminderd. Elke
inwoner van De Pinte zal worden uitgenodigd om deze
rendabele zonnedaken mee te financieren en zal dan
ook kunnen delen in de opbrengst van de pv-installaties.

www.stroomvloed.be
www.depinte.be/zonnepanelen

Uitnodiging
11-novemberherdenking
Je bent van harte welkom voor de plechtigheden ter
gelegenheid van de 11-novemberherdenking om 9.20 uur
aan het dienstencentrum van Zevergem en/of om 10.45 uur
aan de gedenksteen in de Koning Albertlaan 1.
We organiseren dit op een coronaveilige manier.
Programma
• 9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum in
Zevergem
• 9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
• Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen (na
inschrijving)
• 10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning
Albertlaan 1:
• Last post
• Gelegenheidstoespraak door de waarnemend
burgemeester en de voorzitter van de GRIS
• Bloemenhulde

Burgemeesterwissel
Bij de regeringsvorming werd Vincent Van
Peteghem aangesteld als minister. Deze functie is
onverenigbaar met de functie als burgemeester.
Hij blijft wel titelvoerend burgemeester.
Lieve Van Lancker werd aangesteld als waarnemend
burgemeester. Kathleen Ghyselinck neemt
haar takenpakket als schepen over. De nieuwe
gemeentelijke formatie vind je op www.depinte.be
> Bestuur.

Hou je kot gezond

Het Harmonieorkest De Pinte biedt muzikale ondersteuning.
Steun deze herdenking
• Hang een vlag uit.
• Aanwezigheid tijdens de activiteiten enkel voor
verenigingen die deelnemen aan de bloemenhulde en na
inschrijving.
Verenigingen die wensen deel te nemen, kunnen zich
uiterlijk op 5 november 2020 inschrijven via een e-mail aan
internezaken@depinte.be of tel. 09 280 80 92 (maximum
twee personen per vereniging). Gelieve de naam van de
vereniging te vermelden en of de vereniging aanwezig zal
zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of Zevergem.

Altijd en zeker tijdens corona!
Ventileer
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je
huis
• Zet het raam op kiepstand*
• Zet het raam op een kier*
• Zet je ventilatieroosters open
• Zet je ventilatiesysteem aan
* als je thuis bent - inbraakveilig
Verlucht
Zet je raam extra open bij onder andere activiteiten
met water:
• de was drogen
• douchen
• schoonmaken
• koken

!

Beperk vervuilende stoffen in huis en verlucht
Vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel te laten nakijken (zie ook het artikel hierna)
Onder voorbehoud
van coronamaatregelen
(zie www.depinte.be)

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
Bron: Logo Gezond+
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CO, een sluipende moordenaar in huis ...
Koolstofmonoxide (CO) is een giftig gas. Het is kleurloos,
reukloos, smaakloos en niet-irriterend. Daarom noemt
men het wel de stille of sluipende moordenaar. CO
ontstaat wanneer bij gebrek aan zuurstof een onvolledige
verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals gas,
stookolie, benzine hout of kolen. Wil je een warme én veilige
woning? Lees dan even verder.

• Laat de schoorsteen van individuele stooktoestellen zoals
olie en gaskachels die niet aangesloten zijn op centrale
verwarming, een open haard, een boiler op gas die enkel
water verwarmt … regelmatig reinigen ook al is dit
niet verplicht. Een atmosfeerbeveiliging is verplicht. Ze
schakelen het toestel uit als er te weinig zuurstof in de
lucht is.

Met de herfst voor de deur stook je je woning wellicht
terug warm. Het is ook dan dat de meeste ongevallen met
CO gebeuren. De meeste vergiftigingen worden dan ook
veroorzaakt door een verbrandingstoestel in huis dat dient
voor verwarming of voor de productie van warm water.
Denk aan een kachel of een boiler. Jaarlijks zijn er in België
meer dan duizend slachtoffers van een CO-vergiftiging. Een
aantal (2 tot 3%) van hen sterft hieraan.

• Bij aardgas en mazout geeft de kleur van de vlam aan of
er een goede verbranding is. Is de vlam geel of oranje,
dan is de verbranding niet volledig en moet het toestel
worden nagekeken. Is de vlam blauw of paars, dan is de
verbranding volledig en zal geen CO gevormd worden.
• Roet wijst op een onvolledige verbranding. De
kans op CO-vorming is dan groter. Let op de
weersomstandigheden: kijk uit bij windstil of mistig weer!

Hoe kan je risico’s vermijden
Heb je twijfels?
Als je wil voorkomen dat er CO tot in je woning sluipt, dan
controleer je best even of je deze tips in je woning kan
toepassen.
• Vuur heeft zuurstof nodig om te branden en verbruikt
zuurstof in een kamer. Zorg daarom voor voldoende
aanvoer van zuurstof door een constante aanvoer
van verse lucht in de ruimte waar een (water)verwarmingstoestel staat. Een verluchtingsrooster
onderaan de deur of via de ramen is noodzakelijk.

Twijfel je of de verwarming in je woning correct is
aangesloten? Zijn er andere problemen in je woning
waarbij je advies kan gebruiken? Wonen Leie & Schelde
adviseert gratis eigenaars en huurders over kwalitatief en
energiezuinig wonen.

• Voorzie een goede afvoer van de verbrandingsgassen.
Sluit het toestel goed aan op je schouw?
• Zorg voor een goed onderhoud van je
verwarmingstoestellen.
• De schoorsteen of rookafvoerpijp moet zo recht mogelijk
zijn, moet rechtstreeks verbonden zijn met buiten, moet
voldoende hoog zijn, mag niet vochtig zijn en moet in
goede staat zijn.
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Meer info?
• Tel. 09 210 71 50
• E-mail: info@wonenleieschelde.be
• Maak een afspraak in het woonloket!
Zitdag Wonen Leie & Schelde in De Pinte:
op woensdag van 13.30 tot 16 uur.
Een afspraak maken kan telefonisch, via e-mail of
via www.depinte.be/woonloket.

Veranderen van energieleverancier!?
Energieleveranciers veranderen voortdurend hun tarieven.
Heel wat mensen kunnen dan ook fors besparen op de
energiefactuur door te switchen van leverancier. Overstappen
naar een nieuw contract of een nieuwe leverancier is
tegenwoordig gratis en erg eenvoudig. Maar die keuze is niet
evident en hangt af van verschillende factoren.
Switch!
Om hierop te focussen en inwoners daarbij te helpen,
organiseren we een zitdag met de energiescanners van SOM
vzw (federatie van sociale ondernemingen) en het woon- en
energieloket van De Pinte. Iedereen is namelijk blij met een
lagere energiefactuur. Heb je interesse om dit te bekijken?
Maak dan zeker een afspraak en vergeet jouw huidig
energiecontract en je laatste afrekening niet mee te nemen!
Wanneer?
• Woensdag 25 november 2020 van 13.30 tot 16.30 uur
in het Sociaal Huis
• Graag telefonisch reserveren via 09 282 32 54 of
via info@sociaalhuisdepinte.be

Heb je andere vragen over je woning of
je energie(leverancier)?
Dan kan je elke woensdagnamiddag terecht
in het woon- en energieloket in De Pinte.
Maak een afspraak via
www.depinte.be/woonloket
Tel. 09 210 71 50
info@wonenleieschelde.be

Betaal minder voor groene stroom!
groene stroom en aardgas van de provincie OostVlaanderen. Inschrijven is vrijblijvend en gratis.
Nadat de leverancier die de beste voorwaarden gaf voor de
groepsaankoop bekend is, word je gecontacteerd met een
voorstel op maat. Op dat moment kan je vergelijken met je
huidig energiecontract voor gas of elektriciteit. Vind je het
voorstel interessant, dan accepteer je het aanbod ten laatste
op 30 april 2021. De overstap naar je nieuwe leverancier
wordt voor jou geregeld.

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Dat kan met
de groepsaankoop groene stroom van Provincie OostVlaanderen. Onze gemeente ondersteunt dit initiatief.
Jaarlijks organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een
groepsaankoop. Doordat er duizenden gezinnen
inschrijven, drukken ze met de groepsaankoop de prijs
én ben je bovendien zeker dat je energie door duurzame
bronnen is opgewekt.
Hoe werkt het?
Wie interesse heeft kan zich tussen 23 november 2020 en
2 februari 2021 inschrijven voor de groepsaankoop voor

Inschrijven
Inschrijven kan via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
Heb je hulp nodig bij je inschrijving, wil je meer informatie,
of zit je met andere vragen over je energiecontract. Dan kan
je terecht bij Wonen Leie & Schelde tijdens het wekelijks
zitmoment. Neem je laatste jaarafrekening van gas en
elektriciteit mee.

Meer info?
Tel. 09 210 71 50, e-mail: info@wonenleieschelde.be
Maak een afspraak in het woonloket!
Zitdag Wonen Leie & Schelde in De Pinte:
op woensdag van 13.30 tot 16 uur.
Een afspraak maken kan telefonisch, via e-mail of
via www.depinte.be/woonloket.
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Milieu & Duurzaamheid

Nieuw subsidiereglement
voor duurzame initiatieven
Wil je je handen uit de mouwen steken voor het gemeentelijke klimaat?
Deze gemeentelijke subsidies geven je een duwtje in de rug.
Subsidie

Maximumbedrag

Ecologisch verbouwen
(FSC-hout, ecologische isolatie dak, vloer en
muur, natuurverf …)

1. Ecologische isolatie: 15 %, maximum 500 euro
2. Natuurverf: 15 %, maximum 150 euro
3. Duurzaam hout: 15 % met maximum 250 euro

Meer natuur (klimaatadaptatie)

1. Groendak aanleggen: 20 euro per m² met een maximum
van 300 euro per adres
2. Kleine landschapselementen (KLE): maximum 250 euro
(voor aanplant)
3. Bebossing: 15 euro per are
4. Bomen woongebied: 7,5 euro per boom (maximum tien)

Mobiliteit

(Particulier) autodelen ondersteunen, subsidie voor inschrijvingsgeld/
autodeelinfosessies: 35 euro

Water

1. Openmaken van ingebuisde perceelsgrachten op vrijwillige basis: 		
50 % van de totale kostprijs ontvangen met een maximum van
500 euro
2. Ontharden en vergroenen particuliere voortuinen/opritten:
• Beplanting ter vervanging van open verharding: 10 euro/m²
• Beplanting ter vervanging van een gesloten verharding: 15 euro/m²
De subsidie bedraagt maximum 350 euro.

Afval vermijden

5 euro per aankoop van een kip. De subsidie bedraagt maximum
50 euro per twee jaren.

Klimaatneutrale evenementen,
initiatieven en buurten

Maximum 300 euro (bedrag wordt bepaald op basis van de checklist)
Hoe kleiner de milieu-impact van het evenement, hoe groter de
subsidie.

Nieuw subsidiereglement van kracht vanaf 1 november 2020. Deze subsidies zijn voor iedereen geldig (particulieren,
verenigingen, scholen …). Zie www.depinte.be/premies voor meer info.
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Welzijn & Sociale zaken

‘Samen veerkrachtig’:
Spreuken fleuren De Pinte op
Begin oktober doken er opnieuw spreuken op op
ramen van handelaars, zelfstandigen en openbare
gebouwen. Fijne woordspelingen,
deugddoende boodschappen en quotes
om even bij stil te staan. Met deze
spreuken willen we bij onze inwoners
een instant glimlach opwekken en hen
een goed gevoel geven.
Want het is niet altijd even goed gesteld
met de geestelijke gezondheid van de
Vlaming. Eén op drie Vlamingen krijgt zelfs
ooit te maken met ernstige psychische
problemen. Maar of het nu gaat over een
tijdje niet goed in je vel zitten of psychische
stoornissen, mensen durven het moeilijk ter
sprake brengen. Er rust nog altijd een taboe
op alles wat met geestelijke gezondheid te
maken heeft.
Samen willen we dus stappen zetten om het taboe rond
praten over hoe we ons voelen te doorbreken. Met deze
actie willen we zichtbaarheid creëren en sensibiliseren.
Meer info:
www.samenveerkrachtig.be en www.fitinjehoofd.be
Deze actie kreeg vorm met dank aan vrijwilligers en
handelaars.
#team9840

TIP
CHECKJEZELF.BE
Mentaal fit blijven?
www.checkjezelf.be zet je
op weg, in coronatijden
én daarbuiten! Met tips,
oefeningen en verhalen
van (bekende) Vlamingen.

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

10 JAAR

Om in aanmerking te komen, ben je op 1 januari van het jaar waarop
de aanvraag betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
Het aanvraagformulier vind je op www.depinte.be/sociaalrestorno of in
het Sociaal Huis. Ten laatste op 30 november 2020 te bezorgen aan het
Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte.
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Welzijn & Sociale zaken

Similes,
jouw familievereniging geestelijke gezondheid
Maak je je zorgen om iemand met psychische
problemen? Wat met JOU?
Wanneer het niet goed gaat met iemand rondom
jou, raak je zelf makkelijk uit balans. Je kan beter je
evenwicht bewaren wanneer je zelf goed omringd
wordt.
Similes ondersteunt de familie en naasten van
psychisch kwetsbare mensen. Ze organiseren infoavonden, gespreksbijeenkomsten en trainingen. Similes
ondersteunt je om je verantwoordelijkheid op te nemen
in de zorg voor je partner, kind, ouder, zus, broer of nog
iemand anders met een psychische aandoening.
Op similes.be vind je:
• heel wat informatie op jouw maat
• de kalender met mogelijkheden voor uitwisseling en
ontmoeting overal in Vlaanderen
• een overzicht van alle online activiteiten

Je kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur terecht bij de Luisterlijn op
het nummer 016 244 200. De luistervrijwilligers trekken graag tijd uit
voor jouw verhaal en helpen je op weg in deze vereniging. Van harte
welkom!

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn
Wat is AA?
AA heet voluit ‘Anonieme Alcoholisten’, en staat open
voor iedereen die niet ten onder wil gaan aan de
lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van alcohol.
Alcoholisme is een verslaving, maar tegelijk ook een
(familie)ziekte, die gestabiliseerd kan worden.
AA is een zelfhulpgroep van mensen, die hun
ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun
gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen
te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. De
enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen
op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke
verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. De AA
voorziet in zijn behoeften door eigen bijdragen. AA is
niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke
partij, organisatie of instelling. Ze wensen zich niet te
mengen in enig geschil, steunen of bestrijden geen
enkel doel. Het hoofddoel is nuchter worden, blijven, en
andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
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Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al ongeveer 400
vergaderingen zijn; wekelijks en ook in jouw omgeving.
Laat je dus niet tegenhouden om een beroep te
doen op AA. Je bent zeker niet de enige die met een
alcoholprobleem te maken krijgt.
Anonieme Alcoholisten
Tel. 03 239 14 15,
e-mail: info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Voor familie en naasten van alcoholisten bestaan
er Al-Anongroepen
Problemen door het drinken van een ander?
Tel. 03 218 50 56, e-mail: info@al-anonvl.be
Al-Anon Familiegroepen vzw, Helenalei 24 (glv), 2018
Antwerpen
Al-Anon voor volwassenen
Alateen voor jongeren tussen 8 en 23 jaar

GROS wordt GRIS
De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingSamenwerking
verandert van naam en wordt GRIS, Gemeentelijke Raad
voor Internationale Solidariteit.

Volgende tien uitdagingen staan op onze afvinklijst:
Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen
thema

Wat is de GRIS?
In de GRIS werken organisaties, ngo’s en individuele
personen samen om de internationale solidariteit - tussen
Noord en Zuid - in de gemeente gestalte te geven. Dit
doen ze door het gemeentelijke beleid te adviseren. Zo
zijn er initiatieven om fondsen te werven, om mensen te
informeren en te sensibiliseren.
Waarom deze naamverandering?
Klinkt ‘ontwikkelingssamenwerking’ nog wat
‘bevoogdend’ dan sluit ‘internationale solidariteit’
beter aan bij de tijdsgeest. Noord en Zuid zijn steeds
minder te onderscheiden, bovendien gelden de
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor de hele planeet
en dat op basis van gelijkwaardigheid. ‘Internationale
solidariteit’ erkent de belangen of de wensen van de ander
als gelijk/gelijkwaardig aan de belangen of wensen die we
zelf hebben. Mensenrechten/kinderrechten zijn bovendien
universeel!
Tien mondiale uitdagingen
De Provincie Oost-Vlaanderen daagt de gemeenten uit
om de tien mondiale uitdagingen binnen een jaar tot een
goed einde te brengen. De Pinte engageerde zich om de
internationale ontwikkelingsdoelen concreet in haar beleid
te vertalen en gaat deze tien uitdagingen dan ook aan!

Organiseer in het lokaal cultuurcentrum een activiteit
rond wereldburgerschap
De bibliotheek zet een activiteit op rond
wereldburgerschap
De basisscholen in jullie gemeente organiseren een
educatieve activiteit rond een mondiaal thema

4

Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond
mondiale thema’s
Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven
rond mondiale solidariteit binnen de gemeente
Organiseer een faire markt met een sensibiliserend luik
Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je
bevolking te stimuleren
Zorg dat minstens één extra duurzaam product
structureel wordt aangekocht door het
gemeentebestuur
Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel
om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal
beleid te vergroten

De GRIS zet er zijn
schouders onder,
maar roept het brede
middenveld en de
andere adviesraden
op om hieraan mee te
werken.
Zien jullie het zitten
om op één van deze
uitdagingen in te gaan,
of staat een van deze
uitdagingen reeds
in jullie programma
voor 2020-2021? Laat
het zeker weten via
milieudienst@depinte.be!

4

In het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voorzien we een vaste rubriek in het
infoblad rond mondiale thema’s en over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit.
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Changemakers: meer dan ooit nodig
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die
actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden
ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor
een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom
versterken wij hun inzet.
Vorig jaar, op 11 november 2019 was changemaker Passy uit
Congo te gast in De Pinte. Hoe gaat het nu met haar?
Op de Facebookpagina van 11.11.11 De Pinte kom je het te
weten. Een bericht van haar speciaal voor De Pinte.
Ondanks de moeilijke situatie hier blijven we onze partners in
het Zuiden steunen. We zetten daarom dit jaar extra in op het
steunen via overschrijving. Storten kan op het rekeningnummer
BE30 0000 0000 1111. Het goede nieuws is:
Voor een gift van …
€ 40 			
€ 60			
€ 100			

betaal je slechts …
€ 16
€ 36
€ 40

Giften vanaf 40 euro per jaar zijn dit jaar uitzonderlijk voor 60 %
fiscaal aftrekbaar!
Alle activiteiten dit najaar zijn onder voorbehoud van de
coronamaatregelen. Denk daarbij aan de verkoop van gekende
producten (chocolade, kaarsjes …). Wel doen we een financiële
actie aan de gekende verkooppunten. Deze actie zal plaatsvinden
in het weekend van 14 en 15 november 2020.

Fototentoonstelling ‘Changemakers’
In de bibliotheek van De Pinte van woensdag 4 tot 18 november.
11.11.11 zet mensen van over de hele wereld die verandering brengen
in hun omgeving op een voetstuk. Het is voor hen dat de organisatie
campagne voert en fondsen werft.

Murals4change
Dit jaar brengen we de
‘Changemakers’ origineel in
de kijker, in het straatbeeld.
Kijk er mee naar uit. Waar in
De Pinte zijn ze te vinden?
Er komen één of meerdere
muurschilderingen, dit in samenwerking met verschillende partners.
Zie ook: https://11.be/murals4change

TIP

Donderdag 19 november om 20 uur
Wat Nu?! Infoavond met Stella Nyanchama over de strijd
tegen racisme en discriminatie.
Meer info in de UiTagenda op pagina 29
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Filmavond
ten voordele van 11.11.11
Warm aanbevolen!
Dit jaar koos
het 11-comité
voor de film
‘Demain’
(Franse
documentaire
van 2016,
geregisseerd
voor Mélanie
Laurent & Cyril Dion). Deze film
brengt een optimistisch verhaal
over de beste manier om de
ecologische, economische en
sociale crisis op te lossen. Een
team bezocht tien verschillende
landen om positieve en concrete
alternatieven samen te brengen,
om te ontdekken hoe de wereld
van morgen er zou kunnen uitzien.
Waar? Wanneer?
OCP (Polderbos 20)
op vrijdag 30 oktober om 20 uur,
inkom: 9 euro, vooraf reserveren via
www.wegwezer.be of
Facebook 11.11.11 De Pinte.

Wat kan ik doen voor kinderen
in de Griekse vluchtelingenkampen?
De infoavond over niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen op 22 september 2020 in het OCP
was een groot succes. We hebben mensen de
toegang jammer genoeg moeten weigeren omdat
de maximale coronacapaciteit van 55 aanwezigen
bereikt was. Jammer, maar niet getreurd. Voor wie een
concreet engagement wil opnemen, lijsten we hier de
mogelijkheden op. Elk contact, hoe klein ook, kan een
wereld van verschil betekenen in het leven van een
jongere op de vlucht.
Voogd worden (voorwaarden, kandidatuur
indienen …)
Ga je als voogd effectief aan de slag, dan mag je steeds
ondersteuning vragen aan onze dorpsgenoot via
willem.dhaenens@telenet.be.
Info: https://justitie.belgium.be > Kinderen en jongeren
> Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen > Dienst
voogdij
Steunfiguur worden
- Minor-Ndako voorziet in de opvang en begeleiding
van buitenlandse jongeren. Door samen met een
steunfiguur of -gezin activiteiten te doen en een
weg af te leggen bouwen de jongeren aan hun
zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in anderen.
Momenteel geldt er wel een wachtlijst voor het
toekennen van steunfiguren.
Info: https://minor-ndako.be
- In het Stedelijk Opvanginitiatief Gent is men ook
op zoek naar steunfiguren of steungezinnen die zin
hebben in een laagdrempelig engagement met één
van de bewoners: een niet-begeleide minderjarige
vluchteling of asielzoekers met specifieke noden.
Info: asiel.vluchtelingenbeleid@stad.gent

Buddy’s gezocht voor DuoReno
Samen met IN-Gent vzw start dit opvangcentrum een
buddy-werking op: DuoReno. Ze zijn volop bezig met
de voorbereidingen en zoeken nog kandidaten. Bij
DuoReno proberen ze een goede match te maken op
basis van gemeenschappelijke interesses.
Lijkt het je wel wat en wil je meer weten? Of zou je
graag op een andere manier vrijwilliger worden in ons
centrum? Contacteer Elke: elke.demeuleneire@fedasil.be.
Meewerken in een actiegroep
Gent Zonder Grenzen is een actiegroep die lokaal
ijvert voor solidariteit met mensen op de vlucht. Zij
sensibiliseren en inspireren waar mogelijk, en zij zetten
druk waar nodig.
Info: https://gentzondergrenzen.org
Ondersteunen als vrijwilliger
Elke gemeente vangt vluchtelingen op (Lokaal
OpvangInitiatief via OCMW). Daarnaast bestaan er ook
opvangcentra van Fedasil en van het Rode Kruis. Overal
kan je aankloppen en je opgeven als vrijwilliger. Enkele
voorbeelden van vrijwilligerswerk: huiswerkbegeleiding,
oefenkans Nederlands, taalles geven, kinderen naar een
hobby voeren, rijles of fietsles geven.
Ondersteuning bieden bij huisvesting
Wie een verblijfsstatuut bekomt, dient op zoek te gaan,
als nieuwe Belgen, naar een woonst. Dit is een moeilijke
opgave. Veel huiseigenaars verhuren niet aan hen, bang
dat de huur niet zal worden betaald of dat het huis
zal worden verwaarloosd of omdat ze elkaars taal niet
spreken. Daarom is er de vzw Thope: de vzw zoekt een
huis, appartement of studio en staat borg tegenover
de eigenaar via huren en onderverhuren, tenzij
rechtstreekse verhuur mogelijk is.
Info: https://www.thopevzw.be
Pleegzorg voor vluchtelingen
Pleegzorg Vlaanderen zoekt en ondersteunt gast- of
pleeggezinnen voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen. Ook hier zijn verschillende mogelijkheden: langdurige plaatsingen, directe plaatsingen van
-14-jarigen, ondersteunende pleegzorg (korte duur,
enkel tijdens de weekends of tweewekelijks ...).
Info: Emel Tuncel, tel. 09 223 90 99,
emel.tuncel@pleegzorgoostvlaanderen.be

#ikbensolidair - De Pinte
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Veiligheid

Afspraak maken bij
politie Schelde-Leie kan
voortaan 24/7 online
Wie de politie van Schelde-Leie nodig heeft voor iets
wat niet dringend is, kan voortaan online een afspraak
maken via www.scheldeleie.be/afspraak. Gedaan met
wachttijden of meeluisterende oren aan het loket.
Een online afspraak maken kan voor elk van de vijf
commissariaten en op een tijdstip dat voor jou past.
Heb je geen internet, dan kan dat ook door te bellen
naar 09 321 76 60 (kantooruren). Aan de ingang van
de commissariaten hangt bovendien een QR-code die
doorverwijst naar de website. Opgelet, voor dringende
politiehulp bel je altijd meteen 101!
Online een afspraak maken, heeft alleen maar
voordelen
Niet alleen tijdswinst en efficiëntie voor de politie, ook
voor de bezoeker zijn er pluspunten: geen wachttijden,
meer privacy en voor elke afspraak wordt automatisch
de nodige tijd voorzien zodat je in alle rust je verhaal kan
doen. Bovendien krijg je bij het maken van je afspraak
een lijstje met documenten die je mee moet brengen.

Doe de deur dicht
en red levens bij brand
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je
levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en
de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer
opgesloten. Zo heb je meer tijd om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen wanneer een rookmelder alarm
slaat.
Doe de deur dicht en je bent een held!
Meer info: https://doededeurdicht.be

Zo riskeer je niet langer om een extra trip naar het
commissariaat te moeten maken.
Nog een tip: voor bepaalde aangiftes hoef je zelfs niet
meer naar het politiekantoor te komen. Zaken zoals
(brom)fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, beschadigingen
of graffiti kan je voortaan zuiver online melden via
Police-on-web.

Meteen verwittigd
bij een noodsituatie
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een
noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een
bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel
de nodige aanbevelingen. Officiële, correcte informatie,
direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te
waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via
een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn
of een e-mail.
Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Inschrijven is volledig gratis. Je kan je heel gemakkelijk
registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Doe het vandaag nog!
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De Erfgoedraad: behoeder van
De Pintse geschiedenis
De Pinte-Zevergem heeft heel wat waardevol
onroerend erfgoed: gebouwen en
dorpszichten die een levende herinnering
vormen aan het gemeentelijke verleden.
Slechts twee gebouwen (het ‘Hof te Groene
Walle’ in de Kunstschildersweg en de Pastorie in
Zevergem) en twee dorpszichten (het Kerkplein
in De Pinte en een hoeve in Scheldehout in
Zevergem) zijn vandaag beschermd door de
Vlaamse overheid. Op de Vlaamse inventaris van
bouwkundig erfgoed staan er daarnaast nog een
kleine zestig gebouwen. Je denkt vast vanzelf
aan het imposante kasteel Viteux in het hartje van
De Pinte of de charmante parochiekerk van Zevergem.
Maar het onroerend erfgoed van onze gemeente reikt
veel verder. Al in 2007 startten vrijwilligers met het
in kaart brengen van interessante gebouwen uit De
Pinte-Zevergem: naast kerken, kastelen en kapelletjes
vertellen ook volkscafés, typische dorpswoningen,
boerderijen en bloemisterijen … de geschiedenis van
de gemeente.
In 2013 werd de Erfgoedraad opgericht: een
gemeentelijke adviesraad, samengesteld uit leden met
een hart voor erfgoed. De Erfgoedraad zorgt ervoor dat
de gemeentelijke erfgoedlijst actueel blijft. Recent nog
werden er een 140 woningen uit de jaren ‘50, gelegen in
de wijk ‘de kleine landeigendom’ aan toegevoegd.
De erfgoedlijst vormt een leidraad voor de ruimtelijke
planning en voor het lokale cultuur- en erfgoedbeleid.
Als bij de gemeente een verbouwingsaanvraag wordt
ingediend voor een gebouw op de erfgoedlijst, dan
vraagt het gemeentebestuur advies aan de Erfgoedraad.
De Erfgoedraad beseft dat oudere huizen nu eenmaal
aanpassingen nodig hebben om modern comfort
te bieden. Ze ijvert er wel voor dat de waardevolle
elementen van het gebouw behouden blijven.

TIP

Renovatie in de Veldstraat met respect
voor de erfgoedelementen’
De Erfgoedraad staat open voor dialoog: eigenaars
en architecten zijn altijd welkom om hun plannen te
komen bespreken.
Vanaf 2021 maakt De Pinte-Zevergem samen met
een aantal omringende gemeenten deel uit van de
Intergemeentelijk Onroerend ErfgoedDienst
(IOED) Schelde-Leie. De inbreng van bijkomende
experten zal een grote hulp zijn voor de erfgoedraad en
voor het erfgoedbeleid van de gemeente.
De Erfgoedraad zet zich ervoor in om de inwoners
kennis te laten maken met hun erfgoed. Op een
twintigtal plaatsen werd al een bord geplaatst met
een korte beschrijving. Via een QR-code kan je met
een smartphone meer info vinden. In de loop van de
volgende maanden wordt een erfgoedbrochure
uitgebracht met een fiets- en wandelroute langs
bezienswaardigheden, met cafés en restaurants in de
nabijheid als mogelijke stopplaatsen.
Contactgegevens erfgoedraad:
erfgoedraad@depinte.be, tel. 09 280 98 50

Baby’s en boekjes op woensdag 18 november om 10 uur
in de raadzaal (gemeentehuis, inkom Baron de Gieylaan, onder grijze luifel)
Ook hele kleine kindjes kunnen samen met mama, papa, oma of opa genieten van
boekjes! Maar hoe ga je met je kindje hiermee aan de slag? Tijdens deze workshop
zoek je met je baby een comfortabel plekje. We hebben een goedgevulde
boekenkoffer mee en beginnen er alvast aan!
Schapenwolkjeswit op zaterdag 21 november om 10 uur
in de raadzaal (inkom Baron de Gieylaan, onder grijze luifel)
Actieve workshop rond het slaapritueel.
Meer info in de UiTagenda op pagina 29
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Verslag openluchtfilms
Deze zomer konden de filmfans in
De Pinte én Zevergem terecht voor
drie openluchtfilms. In Park Viteux
werd er in de namiddag met de
kinderen gezellig gepicknickt tijdens
Frozen 2 en ’s avonds deden de
volwassenen hetzelfde tijdens de
komische actiefilm Bad boys for life.
In Zevergem werd het oorlogsdrama
1917 vertoond. Een succesvol
filmweekend.

Zondag 1 november
Vanaf 17 uur: Reveil
Reveil doorbreekt even de stilte op de
begraafplaats van De Pinte met ingetogen
muziek en poëzie. Je mag je verwachten
aan een korte en serene sessie voor een
beperkt publiek op onze lokale begraafplaats
van De Pinte met inachtneming van alle
coronamaatregelen.
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Sporteldag 17 november
De sportdienst organiseert in het kader van de Seniorenweek een
Sporteldag op dinsdag 17 november 2020. Er wordt een gevarieerd
sportaanbod voorzien gedurende de volledige dag. Je kan deelnemen aan
volgende sporten: drums alive, badminton, rugschool, gymnastiek, yoga,
pilates, lijndansen, curve bowls en chi kung. Nieuw dit jaar is een
infosessie over ‘Beweging op verwijzing’. Onze regionale
bewegingscoachen geven hierover een toelichting.
Het is ook mogelijk om een broodje te bestellen op het
moment dat de inschrijving wordt doorgegeven. Hiervoor
betaal je 2,5 euro. Deelname aan de sportdag is gratis!
Meer info op www.depinte.be (zoeken op ‘Sporteldag’) of
bij de sportdienst (tel. 09 282 98 44 of sport@depinte.be).
Inschrijven kan telefonisch, via e-mail en aan de balie van
het OCP.
Het volledige programma van de Seniorenweek
vind je op de achterzijde van dit infoblad.

Inschrijvingsmomenten
sportkampen en de Kriebeltuin
Hierna vind je de data vanaf wanneer er ingeschreven kan worden.
Kamp kerstvakantie:
van maandag 21 tot en met donderdag 24 december 2020
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 27 oktober vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 28 oktober vanaf 20 uur
Kamp krokusvakantie:
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 12 januari vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 13 januari vanaf 20 uur

Kamp paasvakantie:
van dinsdag 12 tot en met vrijdag 16 april 2021
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 2 maart vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 3 maart vanaf 20 uur
Kriebeltuin:
van 23 januari tot 8 mei 2021 (12 lessen)
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks voor
kleuters van de instapklas tot de derde kleuterklas op
zaterdagnamiddag in de turnzaal van de GO! atheneum
Erasmus De Pinte.
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 12 januari vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 13 januari vanaf 20 uur
Inschrijven voor deze activiteiten dient te gebeuren
via depinte.ticketgang.eu. Alle informatie omtrent
de inschrijvingsprocedure is terug te vinden op de
gemeentelijke website www.depinte.be/ticketgang.
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Kleutersportnamiddag
Moovie’s Sportwereld
Op zaterdag 12 december 2020 van 14 tot 17 uur is Moovie, de sportieve
kikker, terug op post in het OCP, Polderbos 20. Moovie verwelkomt alle
kleuters met hun ouder op deze fantastische kind-oudernamiddag.
We gaan er samen dansen, sporten en plezier maken.
Inschrijven verplicht via sport@depinte.be. Deelname gratis.
Opgelet: door corona is er slechts één ouder per kind toegestaan.

Kijk! Ik fiets!
Kijk! Ik fiets! is een project waarbij 4- tot 7-jarigen,
op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De
begeleiding van de kinderen gebeurt door één van
de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles
en geeft nuttige tips aan de kinderen en de ouders.
Het is de bedoeling om op het einde van de sessie
alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te
zien keren, met een fietsdiploma.
Op zaterdag 5 december 2020 van 13.30 tot 16.30
uur in het OCP (Polderbos 20).
Inschrijven verplicht via depinte.ticketgang.eu.
Kostprijs: 5 euro, bij annulering wordt het
deelnamegeld niet terugbetaald.
Breng je eigen fietsje (zonder steunwieltjes), fietshelm,
mama of papa en een flesje water mee.

Al deze activiteiten worden
mee mogelijk gemaakt door
vzw Sportbeheer eva De Pinte
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Op zoek naar een hobby?

Tennisclub De Pinte
Tennisclub De Pinte is in het centrum van ons
gezellig dorp gelegen (recht tegenover het OCP in
de Polderdreef ). Wie lid is, kan gebruik maken van
een diverse infrastructuur: vier tennisterreinen in
kunstgras (waarvan twee overdekt in de winter),
twee MatchClay-terreinen en een Padelterrein. Met
één abonnement kan je dus recreatief tennissen op
kunstgras, je voorbereiden op competitietennis op
MatchClay en Padel spelen!
Na het tennis kan je in het gezellige clubhuis
napraten over de match of over iets anders. Om
zoveel mogelijk leden te leren kennen, worden er
wedstrijden (enkel en dubbel) georganiseerd waar je
met iedereen van op jouw niveau speelt.

van de dubbels …) waar je de leden op een andere
manier leert kennen.

Gedurende het zomerseizoen zijn er tal van nevenactiviteiten (quiz, barbecue, etentjes, petanque, nacht

Alle info vind je op www.tcdp.be.
Contact opnemen kan via: tcdp@tcdp.be

Harmonieorkest De Pinte zoekt:
podiummanager en voorzitter
Help jij hen het podium op?
Haal jij je energie uit het vlekkeloos organiseren van een
evenement? Harmonieorkest De Pinte (HODP) is op zoek
naar een actieve medewerker voor de organisatie van haar
concerten. Als podium-manager werk je nauw samen met
dirigent, bestuur en de technische staf van (meestal) het
OCP. Jouw taak vertaalt zich onder andere in de opvolging
van de opstelling van het podium en lichtplan conform
het thema van het concert. Je zorgt daarbij voor een vlotte
workflow zodat instrumenten correct worden opgesteld.
Daarnaast begeleid je het orkest of de gastmuzikanten
naar en van het podium tijdens het concert. Tot slot zorg
je ook voor een vlot afsluiten van het concert (opkuis
instrumenten, zaal ...).
Je hebt oog voor detail, sterk praktisch gericht, vooruitziend
en zorgt er via je degelijke enthousiaste aanpak voor dat het
orkest zich ten volle kan richten op hun taak: mooie muziek
brengen op topniveau.
Word jij hun bruggenbouwer?
HODP is al vele jaren een sterke ambassadeur van onze
gemeente en mag terugblikken op een rijk gevulde
geschiedenis. Ze zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Als voorzitter vertegenwoordig je niet alleen deze
bloeiende vereniging, je bent vooral actief betrokken bij de
dagdagelijkse werking. Dit doe je vanuit je gedrevenheid,

praktische aanpak en met frisse voorstellen. Je stelt de
agenda van de vergaderingen samen, weet de juiste
accenten te leggen en steekt ook zélf de handen uit de
mouwen.
De voorzitter is een bruggenbouwer. Niet alleen intern,
maar ook naar de vele organisaties waar ze geregeld mee
samenwerken alsook de vele contacten met de openbare
diensten en het lokaal bestuur. HODP staat bekend om zijn
sterke vriendschappelijke interne sfeer. Een pragmatische en
versterkende relatie met dirigent én orkest zijn dus cruciaal.
Voel jij de kriebel om hen als podium-manager tijdens de
concerten de ruimte te geven om te musiceren? Ben jij die
voorzitter die de gevarieerde maar goedgevulde agenda
met een juiste voeling voor deze dynamische groep weet te
vertalen naar een beleid op korte en lange termijn? Aarzel
dan niet jouw kandidatuur in te dienen vóór 31 december
2020 via hodp.website@gmail.com of bel 0472 34 41 87
(Liselotte Hardy).
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Tienerwerking 2020
De zomer van 2020 was er eentje om (niet) snel te
vergeten. Maar met een aangepast programma konden
onze tieners toch enkele sportieve en leuke activiteiten
beleven. Enkele sfeerfoto’s.

Nieuw: wintereditie tienerwerking!
Vrijdag 6 november 2020: Start to DJ
Maandag 21 december 2020: Indoor skiën
Houd www.depinte.be/jeugdactiviteiten en de
Facebookpagina van de jeugddienst in het oog
voor meer info!

(Foto)verslag Techniekacademie
Op woensdag 16 september 2020 ging in samenwerking met Hogeschool VIVES opnieuw de techniekacademie van start. Tijdens deze boeiende en uitdagende reeks workshops maken de jongeren onder
begeleiding van techniekmentoren kennis met hout, chemie, elektronica,
elektriciteit, robotica en de bijhorende gereedschappen.
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Agenda november - december 2020
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.

TIP

Check de website van de vereniging, www.UiTindepinte.be … voor mogelijke wijzigingen en
veiligheidsmaatregelen betreffende de activiteiten naar aanleiding van corona.

Vrijdag 30 oktober

Circle of Life

Zondag 1 november

Reveil

Film ‘Demain’ ten voordele van
11.11.11 | zie pag. 18
om 20 uur - OCP - € 9 - reserveren via
www.wegwezer.be of Facebook 11.11.11
De Pinte - 11-comité

Zondag 1 november

Gospeluurtje
Het koor Suverlike stelt zich op in de
kerk van Zevergem om met zang en
tekst onze talloze geliefden te herdenken. Het koor brengt vooral ingetogen
gospels over het onwrikbare geloof in
een bestaan aan de andere kant van
“the river Jordan”.
Om 15 uur - Kerk Zevergem - gratis
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
of daniel.vanr@outlook.be
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Vrijdag 6 november
© Karoly Effenberger.jpg

Groepstentoonstelling
Centaura (31/10 - 8/11
geannuleerd

Reveil doorbreekt even de stilte op
de begraafplaats van De Pinte met
ingetogen muziek en poëzie. Je mag
je verwachten aan een korte en serene
sessie voor klein publiek op onze lokale
begraafplaats met inachtneming van
alle coronamaatregelen. Iedereen is dan
ook van harte welkom om tijdens Reveil
samen herinneringen op te halen aan
onze geliefden.
vanaf 17 uur - begraafplaats De Pinte
- gratis
Lokaal bestuur De Pinte: 09 280 98 40

Circle of Life is het sluitstuk van de
wereldwijde zoektocht van Lieve Blancquaert naar de mens en zijn rituelen,
tradities en gebruiken. Geboorte, liefde
en dood, de grote momenten uit het
leven zijn universeel en toch altijd uniek.
Lieve Blancquaert toont en vertelt hoe
de wereld kinderen verwelkomt, hoe en
waarom we ons met elkaar verbinden
en hoe de wereld afscheid neemt.
Van 20 tot 22 uur
Domein Begonia, Pintestraat 29
€ 12 / € 10 (DF-Cultuurkaart)
inschrijven (per bubbel),
zie www.davidsfonds.be
(zoeken op De Pinte)
Davidsfonds DP-Z
laureys.b@telenet.be of
09 282 68 43
Vrijdag 6 november

JV De Pinte B - Vinkt (reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Woensdag 11 november

Gebedsdienst n.a.v. herdenking
wapenstilstand | zie pag. 11
Om 9.30 uur Kerk Zevergem
Vrijdag 13 november

JV De Pinte A - VC Zwijnaarde
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 14 november

JV De Pinte - Volkegem B
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Van 16 tot 20 november

Seniorenweek |zie achtercover
Bingonamiddag, Sporteldag, ‘Liever
ondeugend ouder worden’ door Zaki,
natuurwandelingen, film ‘De moestuin
van mijn opa’, voordacht Bob Dylan
Seniorenraad: 09 280 98 45
seniorenraad@depinte.be
Maandag 16 november

Voordracht met praktische
oefeningen
‘Wees een dame in het verkeer’,
opfrissing van de verkeerscode, door
rij-instructeur Thomas De Sutter.
Om 20 uur - Raadzaal gemeentehuis € 5 (leden) / € 8 - inschrijven bij Anne
Vlieghe: annevlieghe@telenet.be of
09 329 79 58
Markant DP-SDW
Woensdag 18 november

Bibliotheek en Gezinsbond i.s.m.
Cultuurregio Leie-Schelde, Het Huis
van het Kind en Boekstart
Donderdag 19 en vrijdag 20 november

Kookworkshop OTTOLENGHI
Tijdens de workshop belichten we zijn
unieke manier van koken, krijg je uitleg
over elk kookboek, de diversiteit aan
ingrediënten en bereiden en proeven
we uit elk kookboek een gerecht.
Om 18.30 uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 55 (leden) / € 60 - inschrijven bij: elkederas@yahoo.com
GSF De Pinte
Donderdag 19 november

Wat Nu?! Infoavond
met Stella Nyanchama
Stella Nyanchama is een expert in de
strijd tegen racisme en discriminatie.
Ze heeft masterdiploma’s in onder
wijs en in sociale & culturele antropologie. Momenteel is zij werkzaam
als docent, consultant en coach bij
Hand in Hand tegen Racisme dat zich
bezighoudt met vraagstukken op het
gebied van racisme, discriminatie en
gelijke rechten.
om 20 uur - raadzaal - gratis
inschrijven tot 13/11
via milieudienst@depinte.be
Lokaal bestuur De Pinte
milieudienst@depinte.be
Vrijdag 20 november

JV De Pinte B - Olsene (reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 21 november

Baby’s en boekjes
Ook hele kleine kindjes kunnen
samen met mama, papa, oma of opa
genieten van boekjes! Maar hoe ga
je met je kindje hiermee aan de slag?
Tijdens deze workshop zoek je met
je baby een comfortabel plekje. We
hebben een goedgevulde boekenkoffer mee en beginnen er alvast aan!
Het ultieme doel: heel veel goesting
om na deze workshop thuis met
boekjes bezig te zijn!
om 10 uur - raadzaal - inschrijven
via bibliotheek@depinte.be (maximum vijf kindjes (0-18 maanden)
met maximum twee volwassenen
per kind)

Breng een zacht dekentje en een
knuffel mee!
om 10 uur - raadzaal - inschrijven
via bibliotheek@depinte.be (maximum 10 kindjes (1,5 tot 3 jaar) met
maximum 1 volwassene per kind)
Bibliotheek en Gezinsbond i.s.m.
Cultuurregio Leie-Schelde, Het Huis
van het Kind en Boekstart
Dinsdag 24 november

Waardevol erfgoed in De Pinte
en Zevergem door Johan Van
Twembeke
Onroerend erfgoed dat we zeker moeten blijven koesteren.
Om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 3 (leden) / € 5 - inschrijven
bij: frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
GSF De Pinte - GOSA 55+
Dinsdag 24 november

Vrouwenpraatcafé:
‘Klimaatbewust consumeren,
verklein je ecologische
voetafdruk’
Door Karine Van Doorsselaer, docente
Materialenleer en Ecodesign.
Om 19.30 uur - Moerkensheide,
Parkwegel 1 (nieuwe locatie) - € 5 inschrijven via: vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com of 0478 39 59 14 (je
kan je ook per bubbel inschrijven)
Vrijdag 27 november

JV De Pinte A - Cercle Melle
(reserven)
Schapenwolkjeswit
Actieve workshop rond het slaapritueel. Tijdens deze workshop
ontdek je als ouder of grootouder
samen met je kind leuke slaapritueeltjes die je thuis kan toepassen. Het
slaapritueel is plezierig en een kwalitatief moment voor ouder en kind.

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 28 november

Streekbieravond
Om 18 uur - Sportwegel 7 - gratis inkom
156ste FOS De Havik
www.dehavik.be
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30/10: Film ‘Demain’ t.v.v. 11.11.11
6/11: Circle of Life van Lieve Blancquaert
1/11: Reveil: muziek en poëzie op de begraafplaats

Zaterdag 28 november

JV De Pinte - Zingem B
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 28 november

Concert Harmonie De Pinte
Ze trakteren op een kort concert dat je
ook via livestream kan bijwonen. Muziek
houdt ons allemaal gezond!
Om 20 uur - OCP (Cultuurzaal) - check
ook www.harmonieorkest.be en facebook.com/HarmonieorkestDePinte
Vrijdag 4 december

JV De Pinte B - Nazareth/Eke
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 december

Kijk! Ik fiets! | zie pag. 24
4- tot 7-jarigen leren op een halve
dag fietsen op twee wielen.
van 13.30 tot 16.30 uur - OCP - € 5 inschrijven via depinte.ticketgang.eu
5 en 6 december

Oxfam cadeaudagen
Naar goede gewoonte kan je tijdens
deze geschenkenbeurs je keuze
maken uit een ruim assortiment
van meer dan 300 m² aan (h)eerlijke
voeding, handgemaakte producten,
geschenkartikelen, juwelen en
geschenkenmanden.
Geef faire cadeautjes aan vrienden
en familie. Zo zorg je tegelijkertijd
voor een eerlijke verloning voor onze
boeren/partners in Zuid en Noord.
Een cafetaria is dit jaar uitzonderlijk
niet voorzien.
van 10 tot 18 uur OCP (Polderbos 20)
Oxfam-Wereldwinkel DP en
Nazareth
www.wereldwinkels.be/depinte
Dinsdag 8 december

Hobbyles: ‘Van oude kransen
nieuwe maken’
We leren hoe we van vroegere halssnoeren en armbanden nieuwe exemplaren
kunnen maken en creëren zo nieuwe
juweeltjes.
Om 13.30 uur - Reevijver 10
inschrijven bij Nadine Van Neck:
nadine.vanneck@skynet.be
of 0476 67 14 34
Markant DP-SDW
Woensdag 9 december

‘De toekomst van ons
drinkwater’
Voordracht door Marjolein Vanoppen.
Ze ontwikkelde de podcast ‘Helder’
waarin ze alle vragen en vooroordelen
die mensen rond drinkwater hebben
aan bod laat komen.
Om 20 uur - cultuurzaal OCP - € 5
(leden) / € 8 - inschrijven tot 2/12
bij Linda De Moor:
lindademoor@telenet.be of
09 329 67 16
Markant DP - SDW
Vrijdag 11 december

JV De Pinte A - VSV Gent
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Om 18 uur - Sportwegel 7 - gratis
inkom
156ste FOS De Havik
www.dehavik.be
Zaterdag 12 december

JV De Pinte - FCLC Ronse (1ste
elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 15 december

De Trein in de muziek
Door Jan Milh en Joe Rogge.
Vele componisten en liedjesschrijvers
hebben hun inspiratie gehaald in de
trein. Vooral in de beginperiode van
de spoorwegen werden de overweldigende geluiden die de stoomlocomotieven maakten, dankbaar geïmiteerd
door de klassieke orkesten. Later vond
de trein ook zijn weg in de country-andwesternmuziek, de jazz en tenslotte ook
in de hedendaagse popmuziek.
Om 14 uur - Bondslokaal,
Sportwegel - € 3 (leden) / € 5 inschrijven bij
frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
GSF De Pinte - GOSA 55+
Vrijdag 18 december

JV De Pinte A - Latem (reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
18 en 20 december

Kerstconcert
info op www.seicento.be
Vocaal Ensemble Seicento
Magda Van Steenberghe: 0474 53 02 09
Zaterdag 19 december

JV De Pinte - Bevere B
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 12 december

Kerstmarkt@De Havik
Zelfgemaakte scouts-kerstmarkt ten
voordele van een goed doel
30 | www.depinte.be

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

De Pinte in beeld
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Heb je mooie foto’s van De Pinte - Zevergem?
Deel ze met de vermelding #depinteinbeeld of
stuur ze door naar communicatie@depinte.be.
De mooiste foto’s krijgen een plekje in onze communicatie.

Tieneractiviteit:
Outsider Surf (9 juli, Oostende)
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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WEEK VAN DE

SENIOREN
16 t.e.m. 20 november 2020

Maandag 16 november 2020 - 14 tot 16 uur

BINGONAMIDDAG

!

Onder voorbehoud
van coronamaatregelen
(zie www.depinte.be)

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Cultuurzaal
Neem deel aan deze gratis bingonamiddag met Jerry Gordon. Per spel zijn er twee winnaars die een
mooie prijs winnen. Het maximum aantal deelnemers voor deze namiddag is 100 personen, snel
inschrijven is dus de boodschap. We vragen om een eigen mondmasker en balpen mee te brengen.
Gratis, inschrijven via seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 98 45.

Dinsdag 17 november 2020 - vanaf 9 uur

SPORTELDAG

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
De sportdienst organiseert een gratis sporteldag 55+ met: drums alive, badminton,
rugschool, gymnastiek, yoga, pilates, lijndansen, curve bowls en chi kung. Nieuw
dit jaar is de infosessie ‘Beweging op verwijzing’ die onze regionale bewegingscoaches zullen
toelichten.
Inschrijven aan de balie van het OCP, via sport@depinte.be of tel. 09 280 98 40.

Woensdag 18 november 2020 - 14.30 tot 15.30 uur

Gratis, inschrijven via seniorenraad@depinte.be of tel. tel. 09 280 98 45.

Donderdag 19 november 2020

NATUURWANDELING PARKBOS - 9.30 UUR

Startplaats om 9.30 uur aan het lokaal Gezinsbond, Sportwegel
Donderdagvoormiddag kan je genieten van een natuurwandeling (+/- 3 km) door het Parkbos onder
leiding van natuurgids Gerard Eeckhaut.

FILM: DE MOESTUIN VAN MIJN OPA - 14 UUR
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), cultuurzaal (deuren gaan open vanaf 13.30 uur)
Martin gaat op bezoek bij zijn grootvader om zich te herbronnen, te
helpen en de mooie momenten van het leven te delen. Zijn opa deelt
zijn kennis met hem, een deel van zijn geschiedenis en de geheimen
van de tuinman uit liefde voor zijn overleden vrouw. Een humane en
poëtische documentaire over familiale agricultuur en het belang van
sterke bindingen tussen generaties.
Gratis, inschrijven via seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 98 45.

Vrijdag 20 november 2020

NATUURWANDELING ZEVERGEM - 14 UUR
Startplaats om 14 uur aan de kerk Zevergem, afstand van +/- 7 km

VOORDRACHT BOB DYLAN - 14.30 UUR

Raadzaal Gemeentehuis
Voordracht van Dirk Vos rond Bob Dylan (maximum 30 personen).
Gratis, inschrijven via seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 98 45.

SR

Senioren-

De Pinte - Zevergem

Foto: Sven Algoet – Luminello

LIEVER ONDEUGEND OUDER WORDEN

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Cultuurzaal
Dj Zaki (bekend radiopresentator, televisiemaker, deejay, acteur ...) trekt met deze lezing een publiek
dat jong is van geest en dit ook wil blijven. Hij voert het bewijsmateriaal aan dat ouderen nog lang
niet ‘out’ zijn en geeft met plezier zijn ongezouten mening.

