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Volgende INFOblad
(januari - februari 2022)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
10 november 2021 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.

Coronamaatregelen
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.
De in dit infoblad vermelde activiteiten
telkens onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen. Check steeds bij de organisatie
voor de laatste stand van zaken.

Online fraude:
Denk niet te snel:
“Mij overkomt
het niet!”

Bijdrage
Politie
Schelde
(uitknip -Leie
bare flye
r)
in dit
infoblad

Openingsuren gemeentehuis
november - december
Zie www.depinte.be
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
op 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
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
Zie depinte.bibliotheek.be
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: enkel na reservatie
via www.depinte.be/reserveren of 0471 22 00 07
(tijdens de openingsuren van het recyclagepark)
Vragen voor het lokaal bestuur ?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Over aankoopfraude, phishing, smishing, emofraude, online
sabotage …
In een berichtje vroeg mijn dochter om geld voor een dringende
factuur. Achteraf bleek dat helemaal mijn dochter niet te
zijn en verloor ik 2 600 euro. Oplichters konden via mijn
Facebookprofiel haar naam achterhalen en leidden mij om de
tuin.”
Marjan
Beter voorkomen dan genezen, lees er meer over in de
bijdrage op pagina 16.
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Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Opgelet: geen huisvuilophaling op donderdag
11 november. Alle straten worden bediend op
woensdag 10 november 2021.

Actieweek Gezond Binnen
Een gezond binnenmilieu is belangrijk, zeker omdat we
in Vlaanderen meer dan 85 % van onze tijd binnenshuis
doorbrengen en dat vooral in de eigen woning. Neem de
vuistregels voor gezonde binnenlucht op pagina 15 door en
je bent goed op weg!
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❏ Toegang recyclagepark: enkel na afspraak.
Reserveren via www.depinte.be/reserveren of
telefonisch (via 0471 22 00 07, tijdens de openingsuren
van het park). Meer info: www.depinte.be/recyclagepark.
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).
Sluitingsdagen, zie hierna (opgelet: ook gesloten op
maandag 15 november - Koningsdag; deze sluitingsdag
staat niet in de Ophaalkalender).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 17 december 2021 van 9 tot 12 uur (Dorp
Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en van
13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 18 december 2021 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Repair Café:
zaterdag 4 december 2021 van 9.30 tot 13 uur in
Centrum De Vierschaar in Sint-Martens-Latem- zie pag. 14
❏ Recyclage herbruikbare goederen:
gratis ophaling door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15),
of ga langs: Tolpoortstraat 89 in Deinze en
’s Gravenstraat 134 in Nazareth
Sluitingsdagen

Op de culturele agenda
In de bib:
❏ Lezing Saskia De Coster op donderdag 25 november
2021 om 20 uur | zie pag. 19
❏ Toneelvoorstelling ‘Kunst’ op vrijdag 17 december 2021
om 20 uur | zie pag. 20
❏ Kom op verhaal met Frank Degruyter: Cursus vertellen
voor beginners vanaf 15 januari 2021 | zie pag. 21
Activiteiten met voor elk wat wils,
zie UiTagenda pagina 27.

Gemeentehuis, OCP,
recyclagepark, Sociaal Huis
Maandag 1 november (Allerheiligen)
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 12 november (brugdag)
Maandag 15 november (Koningsdag)
Vrijdag 24 december (kerstavond)
Zaterdag 25 december (Kerstmis)
Vrijdag 31 december 2021 (oudejaarsavond)
De bib is ook gesloten op zaterdag 13 november 2021.
De inleverbus voor het terugbrengen van de materialen
blijft actief tijdens de sluitingsdagen.
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Openbare werken & Mobiliteit

Fietssnelwegen
Fietssnelwegen of fietsostrades brengen je vlot, veilig
en comfortabel over langere afstand waar je moet zijn.
Vlaanderen telt 110 van die routes, samen goed voor een
netwerk van 2 400 kilometer. Van de 110 routes zijn er
nu al 61 in gebruik. In De Pinte komen de F7 (Kortrijk Deinze - Gent) en de F45 (Oudenaarde - Nazareth - Gent)
samen in de Stationsstraat.
Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden
vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2
700 km. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis
te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen.

Spot je een probleem op de
fietssnelweg? Heb je vragen of suggesties? Zoek je
kaarten of andere informatie? Dan kan je terecht op de
website www.fietssnelwegen.be.

De gemeente staat in voor het beheer van de
fietssnelwegen. Voor dit onderhoud ontvangt de
gemeente een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Nieuwe schuilhuisje aan het station
Om het comfort van de pendelaars te verhogen, werden
nieuwe schuilhuisjes op de perrons van het station
De Pinte geplaatst. De oude schuilhuisjes worden
verwijderd.
In het kader van de sluiting van het loket werden een
aantal aanpassingen gedaan aan het stationsgebouw.
Er kwam nieuwe branddetectie en camerabewaking.

Op vraag van de gemeente werd er
camerabewaking aan de fietsenstalling
onder de luifel van het stationsgebouw
geplaatst. Bij diefstal moet er melding gedaan
worden bij de politie die de beelden kan opvragen bij
NMBS. De gemeente bekijkt een uitbreiding van de
camerabewaking naar de andere fietsenstallingen verder
met NMBS.

Sneeuwbestrijding en zoutstrooien
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 continu twee werknemers paraat 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 continue bezigheid.
De prioritaire fietspaden worden machinaal vrijgemaakt
met een veegwagen. Ook hier geldt immers dat strooien
niet helpt gezien de fietspaden niet voldoende bereden
worden om dit te laten inwerken op het ijs/sneeuw.
4 | www.depinte.be

Voor meer informatie over de sneeuwbestrijding en een
visuele weergave van de prioritaire routes, zie
www.depinte.be/sneeuwbestrijding.

Hakhoutbeheer tussen 1 november 2021
en 15 maart 2022
Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen
en Verkeer terug hakhoutbeheer uit langs de
gewestwegen en autosnelwegen. Dit lijkt soms
een drastische maatregel, maar het zorgt voor een
verjonging van de beplanting in de berm, voor een
verrijking van het ecosysteem en draagt het bij tot de
veiligheid op onze wegen.
De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf.
Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het
verkeer. Voor meer informatie over hakhoutbeheer kan je
terecht op
https://wegenenverkeer.be/natuur-en-milieu.

Traject stationsomgeving
Omdat de stationsbuurt een belangrijk
mobiliteitsknooppunt is voor verschillende
weggebruikers en het tijdens de spitsmomenten
zeer druk kan zijn, wordt er de komende maanden
onderzocht hoe de stationsbuurt verkeersveiliger kan
gemaakt worden voor fietsers, voetgangers en auto’s. Dit
gebeurt in samenwerking met studiebureau Traject.
Omdat er diverse belangen meespelen in het
maken van mobiliteitskeuzes werd er een online
bevraging uitgevoerd en organiseerden we een
inspraak- en participatiemoment op 14 juni 2021.
We ontvingen meer dan 175 ingevulde bevragingen
en verwelkomden meer dan 30 inwoners op het
participatiemoment. De resultaten hiervan worden
meegenomen in de verdere uitwerking van de
verkeersafwikkeling van de stationsomgeving in de loop
van het najaar.

Meer informatie op
www.depinte.be/stationsomgeving.

Nieuwe invulling stationsgebouw gezocht: zie www.depinte.be/station

Toelichting gebruik ticketautomaat NMBS
Zoals jullie allicht hebben vernomen, zullen de loketten
van het station De Pinte op het einde van dit jaar
gesloten worden. Dit betekent dat men enkel nog
treinbiljetten online, aan de automaat of op de trein
(duurder) kan kopen.
Op donderdag 4 november en donderdag 16
december 2021 zal tussen 9 en 11 uur een beambte

van de NMBS ter beschikking staan om - voor wie
dit wenst - ter plaatse toelichting te geven over het
gebruik van de automaat.
Ben je geïnteresseerd om deze toelichting te volgen?
Laat het weten via communicatie@depinte.be.
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Leven & Wonen

Word jij het gezicht
van De Pinte?

Warme
oproep
wijkambassadeurs
Organiseer je al jaarlijks met je wijkcomité een
feest in de straat? Of droom je er net van om dit te
organiseren maar weet je niet goed hoe je eraan
moet beginnen? Wil je graag je buren beter leren
kennen aan de hand van een hapje of een drankje?
Wil je graag eens een springkasteel huren om je wijk
wat op te fleuren en de kinderen te laten genieten
van een speelstraat?

Binnenkort willen we als lokaal bestuur het
gemeentehuis elke weekdag toegankelijk maken en
bezoekers persoonlijk onthalen. Hiervoor zoeken we
enthousiaste vrijwilligers.
Hou jij ervan om mensen te onthalen en wegwijs te
maken?
Profiel: behulpzaam, computervaardig (voor het
noteren van afspraken), discreet, voeling met De
Pinte
Aanbod: je komt terecht in een warm team, met
compensatie
Wil jij deel uitmaken van #team9840?
Neem contact op via Marlies Dhondt, tel. 09 280 98 43,
e-mail: vrijwilliger@depinte.be?

Vacatures
Lokaal bestuur De Pinte
•
•

Verpleegkundigen woonzorgcentrum (WZC Scheldevelde)
Zorgkundigen woonzorgcentrum (WZC Scheldevelde)

Andere verwachte vacatures:
• Animator woonzorgcentrum (WZC Scheldevelde)
• Maatschappelijk werker
• Logistiek medewerker
• Deskundige infrastructuur
• ...
Meer info (binnenkort) op: www.depinte.be/vacatures
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Al deze ideeën en nog veel meer is er mogelijk
in De Pinte. Samen met Lokaal bestuur De Pinte
willen we kijken hoe we de wijken beter kunnen
ondersteunen.
Op maandagavond 22 november 2021
organiseren we een gezamenlijk moment met
alle wijkambassadeurs. Daar luisteren en denken
we samen over toekomstige projecten, wat de
mogelijkheden zijn als je iets wil organiseren of hoe
het organiseren in de wijk makkelijk kan gemaakt
worden.
Stuur een mailtje naar participatie@depinte.be als je
graag wil deelnemen of meer info wenst.

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.
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
• 10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1:
• Last post
• Gelegenheidstoespraak door de burgemeester
• Bloemenhulde
Het Harmonieorkest De Pinte biedt muzikale
ondersteuning. Nadien wordt de viering verdergezet in
de raadzaal van het gemeentehuis. Het lokaal bestuur
biedt er, met medewerking van het 11-comité, alle
deelnemers een receptie aan met soep.
Zie ook hierna voor de acties van 11.11.11 in het kader
van 11 november.
Steun deze herdenking
• Door je woning te bevlaggen.
• Woon de bloemenhulde bij aan de gedenksteen van
de oorlogsslachtoffers.
Verenigingen die wensen deel te nemen, kunnen zich
uiterlijk op 5 november 2021 inschrijven via een e-mail
aan internezaken@depinte.be of tel. 09 280 80 92.
leve de naam van de vereniging te vermelden en of de
vereniging aanwezig zal zijn tijdens de bloemenhulde in
De Pinte en/of Zevergem.
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Leven & Wonen

Inspraak over omgevingsplannen
en -projecten in Vlaanderen via IBO
Wat is IBO?
IBO staat voor Inspraak in het Beleidsdomein
Omgeving van de Vlaamse overheid. In dit nieuwe
portaal is informatie samengebracht over de lopende
inspraakperiodes van:
• gewestelijke plannen en projecten over
omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening,
leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of
onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en
landinrichting)

•
•

voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of
projecten van andere overheden, die invloed
kunnen hebben op jouw gemeente en die
werden overgemaakt in het kader van grens- of
gewestoverschrijdende inspraak:
o
het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
o
de federale overheid
o
een buurland

Op het portaal https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes
in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. Als burger heb je het
recht hierover jouw mening te geven.
Link voor De Pinte: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/?locatie=44012

Koop bij onze lokale handelaars
en maak kans op een 9840-bon!

Na het succes van vorig jaar doen we de koop lokaalactie opnieuw!
Vanaf maandag 1 november tot en met vrijdag
31 december 2021 organiseert Lokaal Bestuur De
Pinte en de LEM-raad een actie om het winkelen bij
lokale handelaars te stimuleren. Bij iedere aankoop,
ongeacht het bedrag, krijg je een stempel op je
spaarkaart. Met een volle spaarkaart maak je kans op
één van de vele 9840-bonnen, die je kan besteden bij
onze lokale middenstanders.
Voor een overzicht van de deelnemende
middenstanders en de modaliteiten van de actie kan je
terecht op: www.depinte.be/kooplokaal
Koop je een Fairtrade-product, dan krijg je een extra
stempel en maak je kans op een pakket.
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Milieu & Duurzaamheid

Mondiale
uitdagingen
Lokaal bestuur De Pinte doet dit jaar mee aan de tien
mondiale uitdagingen. De Provincie Oost-Vlaanderen
daagt ons uit om tien uitdagingen tot een goed einde
te brengen in één jaar tijd. Op deze manier worden we
geholpen om duurzame beleidskeuzes te maken.

We zijn als gemeente heel goed bezig met
al negen van de tien uitdagingen behaald!
De laatste uitdaging is de organisatie van
een faire markt.

GFT-container:
van waarborg naar aankoop
Vanaf 1 november 2021 dient een Groente-, Fruit- en
Tuinafval/(GFT)-container (40 of 120 liter) te worden
aangekocht in plaats van een waarborg te betalen. De
prijs van 15 euro wordt behouden.
Inwoners die al beschikken over een GFT-container en
hiervoor een waarborg van 15 euro betaalden, kunnen
deze waarborg laten overgaan in een aankoop of de
waarborg terug opvragen:
• wie de huidige GFT-container wenst te
behouden en om te zetten in een aankoop,
dient niets te doen
• wie zijn waarborg terugwil, neemt ten laatste op 30
september 2022 contact op met de milieudienst
om de GFT-container in te leveren conform de
afgesproken voorwaarden.

De overgangsregeling start op 1 november 2021 en
loopt tot en met 30 september 2022.
Van inwoners die tijdens deze periode niet reageerden,
wordt de waarborg automatisch omgezet in een
aankoop.
Bij verhuis binnen de gemeente, kan je de container
dus voortaan gewoon meenemen naar jouw nieuw
adres, gelieve de milieudienst hiervan wel op de
hoogte te brengen (milieudienst@depinte.be), zodat wij
jou een nieuwe adressticker kunnen bezorgen.
Een GFT-container kan aangekocht worden via de
milieudienst: www.depinte.be/gft. Na betaling wordt de
container bij je thuis geleverd.
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Milieu & Duurzaamheid

Voorstelling
duurzame helden
Op 25 september 2021 heeft de hele wereld
de zesde verjaardag van de ondertekening van
Agenda 2030 van de Verenigde Naties gevierd: een
langetermijnagenda met zeventien doelstellingen
die van de aarde een meer duurzame plaats moet
maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable
Development Goals (SDG’s) genoemd.
Er werden ook duurzame helden gekozen. Deze zijn
uitgebreid gevierd op de helden-receptie op zaterdag
18 september 2021.
We stellen ze graag aan je voor:

Koen Meirlaen
Hij is Leerkracht aardrijkskunde en wiskunde in Deinze en
inwoner van De Pinte. Als geograaf begon hij les te geven
en kreeg hij zo de kans om op onderzoek te gaan met
wetenschappers in Antartica. Dat prikkelde hem om verder
aan de slag te gaan met het thema van klimaatopwarming.
Hij staat gekend voor zijn project met de kenmerkende
rode lijn ‘so get informed’, die wil waarschuwen voor de
gevolgen van klimaatopwarming. Ook in onze gemeente
was die rode lijn reeds te zien, maar ook in vele andere gemeenten, steden en organisaties. Meer informatie via www.
sogetinformed.be. Fotograaf: Kevin Faignaert
Elisabeth Velle
Elisabeth is een jonge mama en inwoner. Ze is allergisch aan zwerfvuil en daardoor
gepassioneerd in het zwerfvuil opruimen met het gezin. Ze heeft ook een grote
betrokkenheid bij het project van het speelbos. Een dagelijkse wandeling samen met de
kinderen is voor het gezin van Elisabeth niet zomaar wandelen, ze gaan op stap met
plog-materiaal en maken zo onze gemeente wat schoner.
Emeliek Garriau
Emeliek is een leerkracht met passie voor klimaat, energie en natuur ... Daarnaast is zij lid van
de MOS-groep op school (milieu-op-school) en vrijwilliger bij vzw KlimaatContact. Het doel
van deze vzw is om van klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken. Ze geven
workshopreeksen en hopen zo mensen verder te inspireren. Daarnaast is Emeliek ook lid van
de GRIS (gemeentelijke raad voor internationale solidariteit).
10 | www.depinte.be

Frederic Lerouge
Ambassadeur en een mooi
voorbeeld van korte keten in
onze gemeente. Als tuinbouwer
startte hij in 1993 een kwekerij
met onder andere bessen en
vruchten. Daaruit groeide het
idee en de opstart van een
mobiele fruitpers voor hun vele
bessen, appelen, kweeperen …
Ze gaan hiermee op pad naar verschillende gemeenten
waar men na afspraak kan langskomen om eigen
appelen/peren te persen en gepasteuriseerd appel-/
perensap mee te nemen naar huis. Ze streven hiermee
naar minder fruitafval. Ze plantten zelf een boomgaard
aan die uitgegroeid is tot een boomgaard van 12 hectare
oude appelrassen.

Veronique de Bethune
Een actieve inwoner op
het vlak van biodiversiteit,
ecologie, erfgoed. Ze
zet zich in voor kleine
landschapselementen,
steenuilen … Als lid van de
erfgoedraad en MINA-raad
in onze gemeente brengt ze
haar expertise in.
Vrijwilligers Oxfam wereldwinkel

Cornelis Peil
Cornelis is al sinds vele jaren
actief in de MINA-raad en reeds
veertien jaar voorzitter van
de gemeentelijke MINA-raad.
Via deze weg probeert hij te
zorgen voor een groenere,
blauw dooraderde gemeente.
Hij is ook compostmeester
en probeert ook in eigen tuin
maximaal afval te voorkomen. De volledige voortuin
bijvoorbeeld is beplant met struiken die veel vlinders
aantrekken.
Repair Café Schelde-Leie

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische
vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een
rechtvaardige wereldhandel opkomt voor een
menswaardig leven. Oxfam doet veel meer dan
‘winkel zijn’. Ze verkopen fair trade producten in hun
winkel, tijdens de Cadeaudagen/Geschenkenbeurs,
op allerlei standen en evenementen, ze informeren en
sensibiliseren inwoners-consumenten, scholenwerking
... Kortom, de Oxfam-Wereldwinkel brengt het fair trade
verhaal dichter bij onze inwoners.
11-comité

Een sterke samenwerking van een grote groep
vrijwilligers die zich inzetten om in het Repair
Café ‘alles wat kapot is’ of vooral lijkt te zijn, te
herstellen. Op die manier dragen ze bij aan een
duurzamere wereld en zijn ze duidelijk tegen de
wegwerpmaatschappij. Centraal staat directe
milieubesparing door de afvalberg te verkleinen,
de reparatiekennis te delen en over te brengen
naar vrijwilligers en de bevolking. Vier keer per jaar
organiseren ze een Repair Café, afwisselend in De
Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Je bent ook
welkom zonder goederen om bij te leren of een
gezellige babbel. Op vijf jaar tijd hebben ze bijna
1 800 stuks gerepareerd tijdens zeventien sessies,
waarvan er 80 % hersteld werd of er een goed
advies werd gegeven.

11.11.11 vecht tegen onrecht, 11-comité De Pinte staat
in voor de organisatie van de jaarlijkse campagne van
11.11.11 in onze gemeente. Ze mikken op de realisatie
van alle SDG’s. Een organisatie die erin slaagt om een
aantal heikele thema’s dichter bij onze inwoners te
brengen.
Dit jaar is er de oproep tot Internationale solidariteit,
investeer in een betere wereld.
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Milieu & Duurzaamheid

In de kijker:
11.11.11 &
Oxfam
11.11.11
11.11.11 kleurt ieder jaar in november het straatbeeld
in elke gemeente. Sedert 11 november 1966 strijdt
11.11.11 tegen oorlog en komt op voor meer
rechtvaardigheid wereldwijd.
11.11.11 helpt mensen in die landen die zich inzetten
voor verandering: voor een beter leven, voor meer
mensenrechten, voor duurzame oplossingen voor
migranten die hun land moeten verlaten, voor
klimaatvluchtelingen …
Wij ondersteunen van hieruit door te sensibiliseren en
het inzamelen van geld, want er is veel geld nodig om
de doelen van 11.11.11 te realiseren. Sinds de start is
11.11.11 een gemeentelijke actie. De Pinte doet het al
jaren zeer goed. In 2020 werd 23 684 euro verzameld
dankzij verschillende acties.

Elk jaar wordt er
gewerkt rond een
thema en dit jaar
is dit: “Investeer
mee in een betere
wereld”. Er wordt actie
gevoerd om de politici te beïnvloeden om de juiste
beslissingen te nemen over onrecht in de wereld.
Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of
misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk
… Maar de beste investering is er eentje waar
iédereen beter van wordt. Het voorbije anderhalve
jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens
verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En
omgekeerd. Internationale solidariteit is hét antwoord
op de uitdagingen waar we voor staan. Word daarom
mede-investeerder van een betere wereld.

Wil je meer weten over 11.11.11? Bezoek www.11.be.
Zin om mee te doen? Laat het ons weten via 11groepdepinte@skynet.be.

Programma 11.11.11 najaar 2021
Filmavond ten voordele van 11.11.11 Warm aanbevolen!
Uitgesteld vorig jaar, maar opnieuw
de keuze. Nog steeds actueel en
motiverend! De film ‘Demain’, een
Franse documentaire van 2016,
geregisseerd door Mélanie Laurent
& Cyril Dion.

internationale solidariteit krachtig
te laten weerklinken op diverse
plaatsen in De Pinte. Alle info op
www.wegwezer.be en op facebook.
Word ook mede-investeerder... van
een betere wereld: word #1van11

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.
De voorstelling vindt plaats in het OCP op donderdag
28 oktober 2021 om 20 uur, inkom: € 9.

-

‘Ik investeer in een beter wereld’
Hét thema van 2021. Op 30 en 31 oktober haalt
11.11.11 alles uit de kast om haar boodschap van
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-

-

Zet een actie op poten om geld in te zamelen!
Zie: 11.be/doemee
Doneer op rekeningnummer BE30 0000 00001111
(fiscaal aftrekbaar).
Deel en like de berichten van 11.11.11 op
sociale media.

Street art De Pinte voor een betere wereld!
Op 11 november - tijdens de herdenking van de beide
wereldoorlogen - is er de opening van het street
art-project ‘#Murals4Change’ in samenwerking de
jeugddienst, cultuurdienst en het atelier Art-i-choque.
Meer info op pagina 19

Oxfam wereldwinkel
Ook na een halve eeuw blijft de strijd voor eerlijke
handel broodnodig
Oxfam-Wereldwinkels viert dan wel haar 50ste
verjaardag, de strijd voor eerlijke handel blijft nog steeds
hoognodig. Vrijwilligers, klanten en sympathisanten
strijden al sinds 1971 tegen structureel onrecht en
machtsmisbruik en voor de ondersteuning van tientallen
producentencoöperaties. Die strijd is nog niet gestreden.
Intussen bevindt de wereld zich in een meervoudige
crisis. Denken we maar aan wijdverspreide, structurele
armoede, aan de klimaatverandering en aan de
problemen die hieruit voortvloeien: (klimaat)
vluchtelingen, discriminatie, hongersnood. Daarom
zet Oxfam als organisatie in op economische en
klimaatrechtvaardigheid.
Eerlijke handel speelt een onmisbare rol in de oplossing
van deze crisis. Denken we bijvoorbeeld aan koffie, een
exponentieel groeiende sector waar de cacaoboeren
nog altijd geen leefbaar inkomen hebben en
ontgoocheld wegtrekken van het platteland naar de stad
en daar soms ten prooi vallen aan mensensmokkelaars.
Maar het kan ook anders! En dat bewijst Oxfam met tal
van constructieve samenwerkingen met producenten

in verschillende ketens. Van wijn, over koffie tot
cacao. In Congo werken we bijvoorbeeld samen met
twee koffiecoöperaties. Beide organisaties zetten in
op biologische landbouw en agro-ecologie. Agroecologie helpt de gewassen te beschermen tegen de
schadelijke elementen van het grillige klimaat door aan
schaduwteelt te doen: tussen de koffiestruiken planten
ze lokale bomen en struiken aan die de tere koffieplant
beschermt. Bijkomend voordeel: ze planten ook andere
gewassen aan, waardoor ze afwisseling in voedsel en
inkomsten hebben. En bio loont, ook bij de verkoop.
Zo is er ondertussen voor de coöperaties een nabije (!)
school en een medisch centrum en worden vrouwen
opgenomen in de bestuursorganen.
Door bij de wereldwinkel te kopen steunt men niet
alleen de producenten maar stuurt men ook een sterk
signaal naar de beleidsmaker dat alle handel eerlijk moet
worden. Al sinds 2000 kunnen de vrijwilligers in De
Pinte rekenen op de steun van talrijke klanten, waarvoor
hartelijk dank.

Oxfam cadeaudagen
op 11 en 12 december
Na één jaar onderbreking omwille van corona
organiseren de vrijwilligers van de Oxfam-Wereldwinkels
van De Pinte en Nazareth terug hun jaarlijkse
geschenkenbeurs onder de klassieke vorm, maar
uitzonderlijk tijdens het tweede weekend van december.
Op zaterdag 11 en zondag 12 december 2021 ben je
opnieuw welkom van 10 tot 18 uur in het OCP, Polderbos
20 in De Pimnte.
Naar goede gewoonte kan men er zijn keuze maken
uit een ruim assortiment van meer dan 300 m²
aan (h)eerlijke voeding, handgemaakte producten,
geschenkartikelen, juwelen en geschenkenmanden.
“Nu we hopelijk met vrienden en familie terug samen
kunnen vieren is het wellicht nog belangrijker dan andere
jaren om faire cadeautjes te geven, en tegelijkertijd te zorgen
voor een eerlijke verloning voor onze boeren/partners in
Noord en Zuid”.

De vrijwilligers zorgen ervoor dat alles veilig verloopt. En
als de pandemie het toelaat is er terug een cafetaria met
de lekkere geur van pannenkoeken.
De Wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke woensdag en
zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
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Repair Café:
Weggooien doen we niet
we je stuk een tweede leven te geven. Je ziet hoe
eenvoudig
het soms kan zijn, of hoe we eens achter
Repair Café Schelde-Leie
de oren krabben en er toch samen uit geraken, wat
een fijn gevoel! Stel je vast dat je net die speciale
schroevendraaier nodig hebt om je stuk te openen,
kom dan langs – we gaan je zeker kunnen helpen.
Echt iedereen is welkom op het Repair Café, hét ideale
moment om de mensen uit je gemeente beter te
leren kennen met een lekker drankje. Je maakt een
babbeltje, en intussen steek je wat nieuwe dingen op
om jouw stuk zelf te kunnen maken. Ontbreekt net dat
ene onderdeel voor het maken van het bandje van je
smartwatch, of het herstellen van je fiets, dan printen
we het toch gewoon zelf met een 3D-printer.
Je leest het maar al te vaak: wanneer astronauten
vanuit het internationale ruimtestation naar de aarde
kijken, zien ze vooral een kwetsbare aarde. Een aarde
waarin de natuur veel geweld wordt aangedaan
voor goedkope wegwerpartikelen. Gelukkig moet je
geen astronaut zijn om hier iets aan te kunnen doen!
Wanneer je hoofdtelefoon, fiets of dat mooie kleedje
kapot is, kom je gewoon naar het volgende Repair Café.
“Dat is toch heel moeilijk?”, horen we je denken. Hierop
antwoorden we resoluut “Nee!”. Samen proberen

Weggooien doen we niet…

Kom op zaterdag 4 december 2021 van 9.30 tot 13
uur naar het Repair Café in De Vierschaar, Xavier De
Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem! Scan de QR-code, volg
ons en wordt lid van het Repair Café op Facebook!

Stook slim
en vermijd luchtvervuiling
Een open haard of kachel is vaak gezellig of handig als
bijverwarming. Maar bij verbranding van hout komen
schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding produceert
zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer.
Mag je buiten/binnen stoken? Is binnen stoken slecht
voor de gezondheid? Gebruik in ieder geval enkel
droog en onbehandeld hout en zorg dat je schoorsteen
goed trekt.
Meer tips, do’s en don’ts op www.stookslim.be.
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Denk niet te snel:
“Mij overkomt het niet!”

doe de
T-check!

online
fraude
VerMiJden?

n tips & tricks tegen online fraude

Geen geld kwijt?
* Aangifte bij de politie is
niet nodig.
* meld het valse bericht
aan verdacht@safeonweb.be. Daar worden
ze centraal verzameld
en onderzocht. En zo
kunnen ze dergelijke
websites trachten te
blokkeren.

Schelde-Leie

toch geld kwijt?
* heb je betalingsgegevens doorgegeven, verwittig dan onmiddellijk
Cardstop op 070 344 344.
* contacteer je bank zodat de laatste
betaling of frauduleuze rekening
eventueel geblokkeerd kan worden.
Doe dit snel, binnen de 24 uur!
* Doe aangifte bij de politie. Breng
alle nuttige bewijzen mee: zoekertjes, berichten, mails, screenshots,
toestel,...

KREEG JE tOch mEt ONLINE FRAuDE tE mAKEN?

Leer jezelf goede gewoontes aan. Blijf op de hoogte van de
laatste fraudetrucs (bv. via safeonweb of de politie). Informeer je, neem je tijd en zorg voor de juiste beveiliging.

TRAINING

Niemand is vrij van online fraude. maar je kan wel de
alarmsignalen leren herkennen. tip: doe de phishing- of
beveiligingstest op safeonweb.be.

TWIJFEL

TO DO: DE 4DE T!

T
T
T
De charmes van knappe mannen en vrouwen, de buitenkans van je leven, een uitzonderlijk lage prijs,... Als het te
mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook.

E mOOI
KLACHT TOF
AANGIFTE?

Vu: PZ Schelde-Leie, Florastraat 19, 9840 De Pinte - © PZ Schelde-Leie - 2021
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*
*
*
*
*

Installeer een goede virusscanner.
Gebruik sterke wachtwoorden.
Gebruik verificatie in 2 stappen (2FA).
Doe regelmatig updates.
Back-up je bestanden regelmatig.

mEER INFO OP WWW.SafeonWeB.Be

* Ga de echtheid van het profiel altijd na.
* Scherm je persoonlijke gegevens zoveel
mogelijk af (risico op identiteitsfraude).
* Betaal nooit! Ook al gaan er emoties mee
gepaard of word je onder druk gezet.

* Wees zuinig met je mailadres.
* Volg geen link, maar tik zelf de website in
van de bank of instelling.
* check bij de instantie of het bericht klopt.
* Google een stukje tekst uit het bericht. Je
bent zelden de enige die deze ontving.

* Zorg ervoor dat je zicht hebt op de identiteit van je gesprekspartner: naam, gsm,
mailadres, rekeningnummer,…
* Verzamel nuttige documentatie: zoekertje, berichten, mailverkeer, screenshots,…

TRAINING

Wantrouw altijd telefoons van bedrijven
die je vragen om een aantal acties uit te
voeren op je computer.

Is de dierbare aan de andere kant wel
degene die je denkt?
Wees op je hoede als een onbekende
je online benadert, zeker met ‘zielige’
verhalen.

taalfouten, een vreemd web- of mailadres,
ze zetten je onder druk (“Doe het snel
of...”),... allemaal signalen die alarmbelletjes zouden moeten doen afgaan.

TWIJFEL

Begin te twijfelen als de werkwijze vreemd
aanvoelt (bv. regeling buiten de zoekertjessite om).
Ook als je gesprekspartner een andere taal
spreekt of een buitenlands rekeningnummer doorgeeft.

heel goedkoop, een niet te missen buitenkans, een knappe dame of heer die je
vanuit het niets avances maakt,...?
Als het te mooi is om waar te zijn, dan is
het dat ook.

TE mOOI

Microsoft, Apple of andere computerbedrijven zullen je niet ongevraagd contacteren om een probleem te melden.
Wees voorzichtig met ‘interessante’ maar
valse e-mails die vissen naar je gegevens.

Via valse weblinks of profielen ontfutselen
fraudeurs informatie om zo geld af te troggelen, je account over te nemen of een virus te
installeren (persoonlijke gegevens, logins en
wachtwoorden, bankgegevens en codes,...).
Vaak trachten ze je in naam van betrouwbare
instanties - zoals overheid, bank, post, politie,... - in de val te lokken.
Zoon- of dochterlief heeft dringend geld
nodig? Een onverwachte erfenis die je kan
verzilveren? Een knappe dame of heer die
je vanuit het niets avances maakt?
Als het te mooi is om waar te zijn, dan is
het dat ook.

hacking, gijzelvirus, helpdeskfraude,...

Een officiële instantie zal je nooit via email, sms of telefoon vragen naar persoonlijke gegevens.
Fraudeurs sturen ook phishingberichten
naar mogelijke slachtoffers die ze selecteren via valse win- of weggeefacties op
sociale media.

Zoekertjessites, sociale media, e-mail,
chatbox, datingapplicatie,...

ONLINE
SABOTAGE

met gegevens die ze online vinden, trachten
oplichters in te breken in je computer.
Of je wordt opgebeld door een zogezegde
medewerker van de helpdesk van een computerfirma die je laat geloven dat je een veiligheidsprobleem hebt en toegang vraagt tot je
computer. Pas als je betaalt, krijg je zelf weer
de controle over je toestel in handen.

Weblinks, mail (phishing), sms (smishing),
whatsapp, sociale media,...

EMO
FRAUDE

Oplichters proberen je vertrouwen te winnen
door gewiekst in te spelen op je emoties. Ze
vragen om geld om naar België te kunnen
reizen, je te ontmoeten, voor de achterblijvende familie te zorgen, ziekenhuiskosten van
het dochtertje te betalen, een erfenis vrij te
krijgen, schoolgeld te betalen,...

*
*
*
*

Zoekertjessites, sociale media, e-mail,
chatbox, datingapplicatie,...

Je betaalt maar ontvangt niets.
Je verkoopt maar wordt niet vergoed.
De betaling loopt via een transportbedrijf.
Er wordt gevraagd naar een voorschot (bv.
via Western Union).
* Fraude met cryptomunten.
* Beleggingsfraude.

WAT?

HOE?

LINKE
LINKEN

1 2 3 4

AANKOOP
FRAUDE

Welzijn & Sociale zaken

Enthousiaste vrijwilligers gezocht
voor consultatiebureau Kind & Gezin
Voor de organisatie van de consultaties is de inbreng van vrijwillige medewerkers
bijzonder belangrijk. Ze zijn de schakel tussen ouders en dienstverlening. De vrijwilligers
staan in voor het onthaal, het wegen en meten van de kinderen.
Aarzel niet om ons te contacteren als je hiervoor interesse hebt. Het OCMW is
verantwoordelijk voor de vorming, ondersteuning en de begeleiding van de vrijwilligers.
Contact: Saskia.declercq@ocmwdepinte.be,
tel. 09 280 72 97

Actieweek Gezond Binnen Vuistregels
Een gezond binnenmilieu is belangrijk, zeker omdat
we in Vlaanderen meer dan 85 % van onze tijd
binnenshuis doorbrengen en dat vooral in de eigen
woning. De meeste binnenluchtproblemen, zoals
vocht en schimmel, worden veroorzaakt door een
combinatie van structurele problemen aan de woning
en onaangepast gedrag. Maar voor veel mensen is
het moeilijk om iets te veranderen aan die problemen,
vooral als ze huren of moeten rondkomen met een
beperkt budget. Door met enkele zaken rekening te
houden, kan je de kwaliteit van de lucht in je huis al
aanzienlijk verbeteren. De volgende vier vuistregels
kunnen je alvast op weg helpen!
Vuistregel 1. Zorg voor een constante
luchtdoorstroming
Ventileren doe je het best de hele dag door in huis, ook
’s nachts. Zet bijvoorbeeld je ramen op een kleine kier
of in kiepstand, of zet de ventilatieroosters boven je
raam open. Kan je raam niet op kiep, gebruik dan een
raamstopper om het dichtklappen te voorkomen.
Vuistregel 2. Verlucht bij vocht of schadelijke
stoffen
Waar ventileren zorgt voor een constante
luchtdoorstroming, betekent verluchten dat je een
raam of deur voor een korte tijd wijd open zet. Dit is
vooral belangrijk bij activiteiten met veel vocht. Denk
maar aan koken, het nemen van een douche of bad
en het drogen van de was in huis. Tijdens of na deze
activiteiten is het belangrijk om goed te verluchten.
Ook ’s nachts produceren mensen veel vocht. Vergeet
dus niet voldoende frisse lucht binnen te laten na een
nachtje slaap! Naast vocht kunnen er ook schadelijke
stoffen vrijkomen bij bepaalde activiteiten zoals

klussen, knutselen of poetsen.
Goed verluchten is dan extra belangrijk. Wie nieuwe
meubelen of decoratie heeft staan, verlucht de eerste
maanden het best ook wat vaker. Probeer bij het
verluchten ook rekening te houden met de ligging van
je woning. Je kan beter een raam of deur openzetten
die niet uitgeeft op een drukke weg. Als dat niet
mogelijk is, verlucht je het best buiten de spitsuren.
Vuistregel 3. Beperk vervuilende stoffen in huis
Naast voldoende ventileren en verluchten, is het ook
belangrijk om het aantal schadelijke stoffen in huis
te beperken. Vermijd het gebruik van luchtverfrissers,
(geur)kaarsen en wierook in je woning en rook zeker
niet in huis.
Kies voor poetsproducten zonder gevaarsymbool en
volg de gebruiksaanwijzingen. Gebruik geen bleekwater
en meng zeker geen verschillende producten.
Vuistregel 4. Vermijd CO-vergiftiging
Elk jaar sterven er jammer genoeg nog steeds mensen
aan een CO-vergiftiging. Om dit te voorkomen, is het
belangrijk om je verwarmingstoestel jaarlijks na te laten
kijken. Gebruik geen verbrandingstoestellen zonder
rechtstreekse afvoer naar buiten en zorg altijd voor
een goede luchttoevoer. Heb je een kachel? Laat dan
jaarlijks de schouw reinigen.
Wil je meer weten over een gezond binnenmilieu?
Bekijk dan zeker de website van het Agentschap Zorg &
Gezondheid, het Vlaams Instituut Gezond Leven of jouw
Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) of de website van de
jaarlijkse actieweek
Gezond Binnen: www.gezondbinnenmilieu.be
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Oud schoolmeubilair De Pinte
krijgt tweede leven in Ghana

Het meubilair van de Gemeentelijke Basisschool De
Pinte was na 40 jaar aan vervanging toe omdat het niet
meer voldeed aan de ergonomische normen, maar was
feitelijk ook nog te goed om zomaar weg te gooien.
Daarom gingen we samen met de GRIS (Gemeentelijke
Raad voor Internationale Solidariteit) op zoek naar een
geschikte kandidaat waaraan we het konden schenken.
Via de GRIS kwam het bestuur in contact met een
project van de Leraars zonder Grenzen vzw, die

Vrije tijd

Reveil
1 november 2021 – vanaf 17 uur - begraafplaats De Pinte
Op 1 november herdenken we nog meer dan ooit in De
Pinte alle mensen van wie we afscheid moesten nemen.
Vanaf 17 uur doorbreekt Reveil even de stilte op de
begraafplaats van De Pinte met ingetogen muziek en
poëzie van lokale bodem. Je mag je verwachten aan een
korte en serene sessie voor klein publiek op onze lokale
begraafplaats. Iedereen is dan ook van harte welkom om
tijdens Reveil samen herinneringen op te halen aan onze
geliefden.
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dagelijks werkt rond onderwijsprojecten in Noord
en Zuid. Zij hebben een project Abokobi lopen in
Ghana en namen deze gift met dank aan. De 50 enkele
banken, 130 dubbele banken en 320 stoelen werden
begin juli opgehaald. Met hun project willen ze de oude
middelbare school van de Abokobi-gemeenschap in
de omgeving van Accra renoveren en uitbouwen om
zo op termijn het lokale onderwijs op een hoger peil te
brengen.

Vrije tijd

Graffitiproject
De Pinte

(copyright: 11.11.11)

De jeugd- en cultuurdienst slaan rond het gezamenlijk
graffitiproject Murals4Change De Pinte de handen in
elkaar met 11.11.11 De Pinte, Art-i-Choque en Graffiti
vzw. Aan de hand van verschillende workshops rond
graffiti, begeleid door experten, krijgen jongeren uit
De Pinte de kans om enkele gemeentelijke foorkasten
met graffiti te beschilderen.
Alle info hierover kan je vinden op:
www.depinte.be/cultuur/graffiti

Zomerzoektocht
De Pinte 2021
Tijdens de zomermaanden kon je deelnemen aan onze
Zomerzoektocht, een fietszoektocht van ongeveer
18 kilometer langs verschillende fietsvriendelijke en
landelijke wegen in De Pinte en Zevergem.
De prijzen zijn intussen verdeeld. Wie de oplossingen
van deze zoektocht wil nalezen kan terecht op
www.depinte.be/zoektocht2021.

Lezing
Saskia De Coster
Op donderdag 25 november 2021 om 20 uur is auteur
Saskia De Coster te gast in de bibliotheek. Haar werk,
onder meer ‘Wij en Ik’ en ‘Nachtouders’, behaalde al
verschillende literaire onderscheidingen. Naast boeken
schrijft Saskia De Coster ook spraakmakende columns,
werkt samen met theatermakers en is actief als beeldend
kunstenaar. Ze is ook een graag geziene gast op
debatten en lezingen in binnen- en buitenland.

© Rob Stevens

In deze lezing licht Saskia De Coster haar eigen werk toe,
hoe het is om schrijver te zijn en de samenwerkingen
met andere artiesten. De lezing is gratis, maar reservatie
is nodig via bibliotheek@depinte.be of tel. 09 282 25 32.
Het aantal plaatsen is beperkt!
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Toneelvoorstelling ‘Kunst’
‘Het salon’, een nieuw klein theatergezelschap,
opgericht door Frank Degruyter, en ondersteund door
de Cultuurregio Leie Schelde, plant een theatertour
doorheen de gemeenten van de cultuurregio. Op
vrijdag 17 december 2021 om 20 uur houdt Het salon
halt in onze bibliotheek.
De eerste productie ‘kunst’ van Yasmina Reza, is een
wrange, sarcastische komedie over drie heren die in
eerste instantie twisten over wat kunst is maar die zich
alras afvragen waarom ze zich elkaars vrienden noemen.
Een stuk over schoonheid en eenzaamheid, over

mannelijkheid
en mislukken,
over volhouden
of afhaken.
Het stuk staat
onder regie van
Frank Degruyter,
de acteurs van dienst zijn Karel Gevaert, Martin Peleman
en Koen Wittevrongel.
Toegang is gratis maar reservatie is nodig via
bibliotheek@depinte.be of tel. 09 282 25 32.
Het aantal plaatsen is beperkt!

50ste jaarboek Heemkring Scheldeveld
kader van heemkunde gaf daarbij een
duwtje in de rug. Ook het logo dateert van
die tijd.

Op zaterdag 30 oktober 2021 wordt het 50ste jaarboek
van Heemkring Scheldeveld voorgesteld. Een heugelijk
moment waar we graag even bij stilstaan.
Twee jaar terug vierde Heemkring Scheldeveld al zijn
50-jarig bestaan. Na de opstart in 1969, werd het eerste
jaarboek uitgebracht in 1970. Als je meerekent dat er
twee dubbelnummers uitgebracht werden in de jaren
’70 komt de vereniging dit jaar op zijn 50ste editie.
Heemkring Scheldeveld is een jaar na de viering van
het 100-jarig bestaan van De Pinte als gemeente
opgestart. Een tentoonstelling met objecten in het

Op de foto zie je de originele kaft van
de
jaarboeken. In 2002 kreeg die een facelift. Het
jubileumboek zal speciaal voor deze gelegenheid
uitgebracht worden als hardcover. Het zal een goed
gevulde editie zijn met volgende bijdragen:
• grote en kleine verdwenen boerderijen in de
Keistraat (kant De Pinte)
• kapelleke Hemelrijk (op basis van een nieuwe
insteek)
• de steenbakkerijen langs de Schelde (Zevergem,
Zwijnaarde, Eke) tijdens de tweede helft van de
19de eeuw: locaties
Het wordt een combinatie van geschiedenis en
verhalen.
Het jaarboek 2021 zal beschikbaar zijn vanaf 15
november 2021 bij:
Carlos Vermeiren, Kerkdreefken 4, Zevergem, tel. 0497
19 70 39, Rudi Pieters, Reevijver 36, tel. 0473 99 87 90
Johan Van Twembeke, Hugo Verriestlaan 57, De Pinte,
tel. 09 282 70 42
Prijs: 15 euro

Bij Johan Van Twembeke zit heemkunde hem in de genen. Op de vraag waar hij die liefde vandaan
heeft, antwoordt hij: “Die heb ik meegekregen van mijn ouders, zij stonden immers aan de bakermat
van Heemkring Scheldeveld. Van jongs af aan waren ze bij mij thuis bezig met heemkunde. Van voor ik
getrouwd was, speelde heemkunde al een grote rol.”
Wil je meer weten over het ontstaan van Heemkring Scheldeveld? Lees het interview op
www.depinte.be/interviewjohan (interview van januari 2015).
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PC-dokter: elke eerste zaterdag van de maand
De pc-dokters houden terug live spreekuur in de
bibliotheek elke eerste zaterdag van de maand.

Het maken van een back-up van je gegevens lukt niet?
Je wilt een e-mailadres aanmaken maar weet niet hoe?
Op internet surfen duurt een eeuwigheid of je geraakt
er niet eens op? Je wilt apps op jouw nieuwe tablet
plaatsen, maar het lukt niet al te best? Je wilt online
gekochte concerttickets uitprinten, maar het lukt niet?
Voor al deze problemen en meer houden de pc-dokters
maandelijks spreekuur in de bib. Elke eerste zaterdag
van de maand kan je tussen 10 en 12 uur in de bib
terecht met alle digitale problemen. Schrijf in via
www.depinte.be/pcdokter of in de bib, zodat
de dokter voor ieders probleem voldoende tijd kan
reserveren.
Dit initiatief van de bib loopt in samenwerking met de
VZW Plussers’ Impuls.
Het eerstvolgende spreekuur is op zaterdag 4 december
2021

Doet jouw computer, tablet of smartphone niet wat je
wil? Hij start niet op, loopt traag, maakt rare geluiden of
er verschijnen rare berichten op jouw scherm?

Kom op verhaal met
Frank Degruyter
Cursus vertellen voor beginners
Verhalen vertellen waarbij iedereen aan je lippen blijft
hangen, dat is een kunst. Cultuurregio Leie Schelde
geeft jou de kans om de vertelkunst onder de knie te
krijgen. In tien vertelsessies van januari tot maart 2022
leert rasverteller en verhalenspeler Frank Degruyter je
op een boeiende manier verhalen vertellen. Je leert er
alles over tempo en ritme, lichaamstaal, wat doe je met
je handen, je voeten, je ogen. Kortom, hoe vertel je een
verhaal.
We halen onze inspiratie uit volkse verhalen uit de
Cultuurregio Leie Schelde. We bewerken de teksten
en spelen met de taal, de woorden en het verhaal om
luisteraars te prikkelen.
Praktisch
Deze reeks vertelsessies gaat telkens door op zaterdag
van 10 tot 12 uur, van 15 januari tot en met 26 maart
2022. Daarbij ontvangt Frank jou op vier inspirerende

locaties in de regio, Atelier Martin Wallaert, Bibliotheek
De Pinte, Erfgoedhuis Nazareth en de Wunderkammer
(Museum Dhondt-Dhaenens).
Meer info en inschrijven via
info@cultuurregioleieschelde.be tot 1 januari 2022.
Wees er snel bij, want de reeks is beperkt tot twaalf
deelnemers. Kostprijs voor deelname aan deze reeks:
50 euro.
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Sporteldag
16 november
De sportdienst organiseert in het kader van de
Seniorenweek een Sporteldag op dinsdag 16 november
2021. Er wordt een gevarieerd sportaanbod voorzien.
Je kan deelnemen aan volgende sporten: drums alive,
badminton, rugschool, gymnastiek, yoga, pilates,
lijndansen, curve bowls en chi kung, zelfverdediging.
Nieuw dit jaar is een infosessie over ‘Bewegen op
verwijzing’. Onze regionale bewegingscoachen geven
hierover een toelichting.

NIEUW dit jaar: heb je klachten
(lichamelijk of psychisch), dan kan
je gratis een arts consulteren die je, indien nodig, kan
doorverwijzen naar een bewegingscoach!
Het is ook mogelijk om een broodje te bestellen op
het moment dat de inschrijving wordt doorgegeven.
Hiervoor betaal je 3 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.

Inschrijvingsmomenten
sportkampen en de Kriebeltuin
Hierna vind je de data vanaf wanneer er ingeschreven
kan worden.
Kamp kerstvakantie:
van maandag 3 tot en
met vrijdag 7 januari
2022
• Voor inwoners van
De Pinte: dinsdag
26 oktober vanaf
20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag
27 oktober vanaf 20 uur

Kriebeltuin: van 22 januari
tot 30 april 2022 (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 11 januari vanaf
20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 12
januari vanaf 20 uur

Kamp krokusvakantie: van maandag 28 februari tot
en met vrijdag 4 maart 2022
• Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 11 januari
vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag
12 januari vanaf 20 uur
Kamp paasvakantie:
van maandag 11 tot
en met vrijdag 15 april
2022
• Voor inwoners van
De Pinte: dinsdag 8
maart vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 9 maart vanaf 20 uur
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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.
Al deze activiteiten worden mee
mogelijk gemaakt door EVA
Sportbeheer De Pinte vzw

Kleutersportnamiddag
Moovie’s Sportwereld
Op zaterdag 4 december 2021 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.

Elke stap telt!
Ook in De Pinte
Samen bouwen we aan zorgzame buurten, buurten die
mensen in beweging brengen. De gemeente De Pinte
is alvast gestart met de campagne ’10 000 stappen: Elke
stap telt!’.
Stap voor stap bereik je niet alleen een goede
gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je slaapt
beter – en stapt dus minder vaak met het verkeerde
been uit bed. Al stappend heb je één voet binnen naar
meer sociaal contact, je zorgt voor minder vervuiling
en lawaai van auto’s en maakt zo de buurten en straten
leefbaarder. Kortom: elke stap telt!
De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Er beweegt wat in de buurt. Heb je de
stappensignalisaties al gezien in onze gemeente?
Hiermee tonen we dat kleine afstanden tussen nuttige
locaties in je buurt ook extra stappen opleveren.
Van jouw voordeur tot aan het gemeentehuis. Of
tussen de bakker en de slager. Want elke stap telt!
De komende vier jaar zet De Pinte nog verder in op
beweegvriendelijke buurten.

over-, achter-, onder- en bovenbuur aan om hetzelfde
te doen. Hoe meer affiches, hoe meer we elkaar kunnen
motiveren!
Volg ook de Facebookpagina van de sportdienst
en van Gezond Leven op de voet voor leuke info
en wedstrijden. 10 000 stappen beloont de leukste
inzendingen!
Elke stap telt voor De Pinte!

ELK AVONTUUR
BEGINT MET
DE EERSTE
STAP

Wist je dat ook jijzelf met deze campagne meer
aandacht kan vragen voor een zorgzame buurt?
Hoe? De sportdienst verspreidt gratis leuke
raamaffiches die aangeven waarom elke stap telt.
Ze hangen op in onze gemeente, bij organisaties,
zorgverleners, ondernemingen, handelaars ... en zijn ook
daar te krijgen aan de balie van het OCP.

WANT ELKE STAP TELT

Hang jij zelf ook een affiche uit? Zo laat je zien waarom
elke stap telt voor jou of jouw buurt.

WWW.10000STAPPEN.BE

Doe mee samen met je buren, je straat of zelfs de hele
buurt. Neem vijf affiches mee: hang één affiche achter
je raam aan de straatkant en spoor je linker-, rechter-,
affiches 10 000 stappen burgers A3.indd 4

2/09/21 17:12
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40ste editie
Scholenloop
Op zondag 10 oktober 2021 vond op de atletiekpiste
van Sportpark Moerkensheide opnieuw de recreatieve
scholenloop van De Pinte plaats. Met meer dan 300
leerlingen werd deze 40ste editie een topper!
De gemeentelijke basisschool van De Pinte mag ook in
het schooljaar 2021-2022 een blij gezicht opzetten, want
ze nemen de wisselbeker voor de zesde maal op rij mee
naar huis - of beter gezegd: naar school. Dit hebben ze
voornamelijk te danken aan de grote opkomst van hun
leerlingen: bijna de helft van de ‘Blije school’ liep mee!
Geen enkele andere Pintse school deed hen dat na,
hoewel sommigen heel dicht in de buurt kwamen.

Op zoek naar een hobby?

Nieuwe reeks Tai Chi
voor beginners
Tai Chi Chuan is een oude Chinese bewegingsvorm,
die algemeen wordt beoefend om de gezondheid te
bevorderen. De cirkelvormige bewegingen van Tai Chi
volgen elkaar op in een ononderbroken ritme. Ze zijn
sierlijk, zacht, langzaam en toch krachtig. Ze oefenen het
concentratievermogen, de bewegingscoördinatie, de
ademhaling en brengen zo lichaam en geest in balans.
Locatie: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Elke donderdagavond
- om 19.45 uur: gevorderden 24 vorm en 48 vorm
- om 20.45 uur: nieuwe cursus beginners - 24 vorm
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GRATIS proefles op 18 november 2021.
Inschrijven: marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61, www.in-evenwicht.be

Op zoek naar een hobby?

Badmintonclub Latem-De Pinte
Wie zijn wij?
Badminton, het is een sport die we allemaal kennen.
Iedereen heeft wel eens een shuttle heen en weer
geslaan. Buiten een badmintonracket heb je enkel een
dosis gezonde energie nodig om bij deze club te komen
badmintonnen. Hun troeven:
• Veel speelmomenten (zowel voor recreatieve/
jeugd- en competitiespelers)
• Uitgebreide jeugdwerking
• Trainingen voor beginners & gevorderden
• Competitiemogelijkheden voor iedereen
Waar & wanneer?
We spelen in de sporthal van De Pinte en Sint-MartensLatem. Kom dus gerust eens proberen op één van onze
speelmomenten:

Indiana Hockeyclub
De Belgische trots, de Red Lions, hebben overduidelijk
het hockeyvuur aangewakkerd. Na twee seizoenen
met minder speelmogelijkheden door de
maatregelen en dankzij de gouden olympische
medaille van de Red Lions leeft Indiana Hockeyclub
op als nooit tevoren.
In september biedt de club traditioneel twee
(gratis) start-to-hockeydagen. Op deze
woensdagnamiddagen konden geïnteresseerde
kinderen tot achttien jaar komen kennismaken met
de club en hockey, alvorens zich lid te maken of
materiaal aan te schaffen. Indiana mocht 115 kinderen
verwelkomen in september onder begeleiding van de
Master Coaches en het team Indiana Hockey Academy
(IHA) trainers! Op 19 september 2021 waren er al meer
dan 200 nieuwe inschrijvingen op Indiana voor het
hockey seizoen 2021-2022. Een groot succes!
De Indiana Hockey Academy (IHA) heeft zijn volledige
jeugdopleiding herdacht en samen met een aantal
experten in sportletselpreventie en motorisch leren
een nieuwe manier geïntroduceerd om de sport
aan te leren. Ook alle hockeykampen doorheen het
jaar – halloweenkamp, krokuskamp, paaskamp en
zomerkampen – staan in het teken van de nieuwe
werking. Voor informatie stuur een mail naar info@thcindiana.be en bezoek de website www.thc-indiana.be
en #goforit.

Badmintonclub

Latem-De Pinte

Sporthal De Pinte - OCP
- Woensdag van 20 tot 23 uur
- Zondag van 20 tot 22 uur
Sporthal Sint-Martens-Latem
- Donderdag van 20.30 tot 23 uur
MiniBAD & Jeugdwerking
Jeugdspelers zijn welkom vanaf zeven jaar voor MiniBAD.
Dit is een aangepaste badmintonvorm voor 7- en
8-jarigen waarbij sportplezier centraal staat. Eens de acht
voorbij, kunnen de spelers overschakelen naar gewoon
badminton tijdens andere speelmomenten. Op www.
badmintonclublatemdepinte.be vind je een volledig
overzicht van alle trainingsmomenten voor de jeugd.
Meer info? secretariaat@badmintonclublatemdepinte.be

Wil je graag blijven
tennissen tijdens
de wintermaanden?
Op Tennis Club Indiana ben je welkom! Indiana
beschikt over een ballon over twee velden zodat het
hele jaar door tennis mogelijk is. En wintertennis op
de club kan ook zonder lidmaatschap.
Je hebt steeds twee opties:
• Of je kiest voor een vast uur op één van de
binnenpleinen voor de periode 1 oktober 2021
tot en met 31 maart 2022.
• Of je gaat voor meer flexibiliteit en maak gebruik
van de losse verhuur via Tennis Vlaanderen.
Geen lid en toch tennissen op Indiana? Uiteraard! En
krijg bovendien een extra promo voor jou en jouw
tennisvrienden.
- PROMO1: indien er minstens twee zomerleden
van Tennisclub Indiana in jouw gezelschap zijn, is
er een korting van 20 euro op het totaalbedrag
(enkel geldig voor vaste uren).
- PROMO2: Wens je te spelen op eender welk
moment in de week? Wil je niet gebonden
zijn aan een vast uur? Vind onze vouchers aan
scherpe prijzen op Tennis Vlaanderen.
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Voor de jeugd

Tienerwerking 2021

Fotoverslag Speelstraat
Na een jaartje van weggeweest, was er opnieuw een
grote speelstraat in september, een samenwerking
tussen de jeugddienst en jeugdraad De Pinte.
Een fotoverslagje:

Deze zomer hebben de tieners zich kunnen uitleven
tijdens verschillende leuke en sportieve activiteiten.
Nieuw dit jaar is een wintereditie voor de tieners!
Vrijdag 5 november 2021: Start to DJ
Eind december/begin januari: Indoor skiën
Hou www.depinte.be, de Facebook- en Instagrampagina van de jeugddienst in het oog voor meer info!

OPENBÆR
Wie kan een evenement
organiseren in het jeugdhuis?
- Erkende jeugdverenigingen
- Jeugdafdelingen van erkende jeugdverenigingen
- Ongebonden jeugd tussen 16 en 25 jaar uit De
Pinte & Zevergem
Gezellig – samen – chillen – babbalen – hangen – chipke eten – apero – optreden – filmke – feestje – quiz
Interesse? Mail naar jeugd@depinte.be
www.depinte.be/openbaer

Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad zorgde voor de opening
van de Speelstraat op zondag 5 september 2021.
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Vanaf 15/11:
Seniorenweek

4/12:
Repair Café

11 & 12/12:
Oxfam cadeaudagen

Agenda november - december 2021
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.
Vanaf 30 oktober

Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura

Tentoonstelling van keramiek,
schilderijen, beelden, pastel, cartoons,
tekeningen . . .
Nodigen u vriendelijk uit: Aline Deruyck,
Dirk Dejonghe, Leonard Lesafre, Rita
Wildro, Kaat Lietanie, Lina Ceulemans,
Philippe Bossens, Conny Roels, Eddie
Thienpont, Donald Gabriels, Jessie
Myttenaere, Eddy Bosschaert, Daniël
Godefroi, Arlette Neirynck, Steven Yde,
Eric De Smet, Kristine Cnudde.
Nocturne met receptie zaterdag
30/10 van 18 tot 21 uur. Open op
31/10, 1, 6 en 7/11 van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur raadzaal gemeentehuis
Kunstkring Centaura
www.kunstkring-centaura.be
Maandag 1 november

Eucharistie n.a.v.
Allerheiligen

om 10.30 uur - Kerk De Pinte
0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Maandag 1 november

de begraafplaats van De Pinte met
ingetogen muziek en poëzie van
lokale bodem.
vanaf 17 uur - begraafplaats
De Pinte - gratis
Lokaal bestuur De Pinte
Dienst Cultuur: 09 280 98 40
Maandag 1 en dinsdag 2 november

Wake

Vanaf 4 november

Vrijdag 5 november

Voordracht ‘Wat is veerkracht
en waarom is het zo belangrijk?’

Door Michaël Portzky
Stress en tegenslag maken deel uit
van het leven, maar ieder van ons gaat
er anders mee om. Mensen met een
grote veerkracht laten zich niet snel
van de wijs brengen. Veerkracht is het
vermogen om door te zetten, ook als
het leven tegenzit.
Om 14 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 3 (leden) / € 5 (koffie
en gebak inbegrepen) - inschrijven
via jeanineschollaert@hotmail.com
of 0476 87 40 49
Okra Zevergem
JV De Pinte - Latem
(reserven)

Theater voorstelling T2000
‘De Jongens’

‘De Jongens’ is een komedie gevloeid
uit de pen van Jo Van Damme.
Het geeft een beeld van hoe een
relatie tussen twee individuen kan
verkeren. Hierbij komt men algauw
terecht in een carrousel van emoties
die ook ons op een doodgewone
dag zou kunnen overkomen.
Regie: Kurt De Smet
Cast: Steven Lekens, Jo Van Nevel
Ook op 5, 6, 7, 11, 12 en 13/11 OCP, Polderbos 20 Voor de speeluren, tickets en info:
www.teater2000.be
Maandag 8 november

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Reveil doorbreekt even de stilte op

Om 14.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Iedereen doorlopend welkom in de
kerk. Er is aangepast licht, wat muziek,
en een doorlopende huisgemaakte
beeldmontage om biddend te verpozen
bij een kostbaar verleden, bij een tedere
herinnering.
Van 14 tot 17 uur Kerk De Pinte 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

Vrijdag 5 november

Reveil | zie pag. 18

Zondag 7 november

JV De Pinte A - Latem B
(1ste elftal)

Tekenen (met Lydie)

Even de tijd nemen om creatief
helemaal ontspannen tot jezelf te
komen, de drukte van de dag achter je
te laten of ’s morgens jezelf op te laden
om vol energie en met een goed gevoel
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de dag te beginnen. Al tekenend.
Om 14 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 5 (leden) / € 7, niet
leden zijn welkom maar
niet verzekerd - contact opnemen
voor 25/10 via
lydie.bosschaert@gmail.com of
0478 26 48 13
Okra Zevergem
Maandag 9 november

Voordracht ‘Water in de tuin
en daarbuiten’

Vlaanderen verdroogt en toch krijgen
we vaker overstromingen. Drinkwater
is de voorbije jaren 66 % duurder
geworden. Water wordt dus steeds
kostbaarder. Velt-lesgever Marc Geens
gaat in op de problematiek, maar ook
op de mogelijkheden die je in huis en
tuin hebt om water te besparen.
Om 19.30 uur - Kwenenboszaal,
Sint-Elooistraat 116, Merelbeke - € 2
(leden) / € 4 - mondmasker verplicht inschrijven voor 4/11
via 0479 21 32 07 of
nicole.vermaercke@hotmail.com
Velt Scheldevallei
Donderdag 11 november

Gebedsdienst

Programma11-novemberherdenking,
zie pagina 7
Om 9.30 uur - Kerk Zevergem
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be 0476 78 78 86
Vrijdag 12 november

Opluisteren mis

Om 10.15 uur WZC De Lichtervelde, Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf 12 november

Start wandelen op vrijdag

Elke tweede en laatste vrijdag van de
maand (niet op 24 en 31/12) - om 14
uur - OCP, Polderbos 20 - gratis
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0742 81 86 63
Vrijdag 12 november

Degustatie van Spaanse en
Italiaanse wijnen

Ontdek een selectie van uitgelezen
Spaanse en Italiaanse wijnen.
Om 19.30 uur – De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 20 - inschrijven via
verleyen.christel@gmail.com of
0497 32 09 95
Vief De Pinte
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Vrijdag 12 november

Bierdegustatieavond

Onder de deskundige begeleiding van
Geroen Vansteenbrugge
Deze bierdegustatieavond van
‘Wielerbieren’ is het ideale moment
bij de start van het veldritseizoen
en als aanloop naar de periode van
de voorjaarsklassiekers om kennis te
maken deze bieren. In ons land tref je
ondertussen ongeveer 38 bieren met
een verhaal gelinkt aan de koers.
Om 19.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel - € 14 (leden) / € 18 inschrijven voor 7/11 via
frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Vrijdag 12 november

JV De Pinte B - Zingem B
(1ste elftal)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 13 november

Dropping

vertrek met een speciaal aangepast
vervoermiddel naar een onbekende
bestemming.
Om 18.15 uur - vertrek aan
Europaplein - € 20 (leden) / € 25
- inschrijven voor 7/11 via frans.
naessens@skynet.be of 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Zondag 14 november

19de NONA maaltijd

Met een onderbreking van 1 jaar
organiseert de vzw NONA al voor de
negentiende maal een maaltijd voor
haar projecten in Roemenië; zij
nodigen dan ook alle sympathisanten
en belanghebbenden van harte uit.
Vanaf 11.30 tot 14 uur - Refter GBS,
Polderbos 1, De Pinte - € 25 volwassenen / € 10 lagereschoolkinderen
- reserveren voor 7/11 via Jan
Milh 09 282 85 78 of via
nonamechild@telenet.be vzw NONA
Maandag 15 november

Voordracht ‘Mijn darmflora:
sleutel tot gezondheid’

Door Prof. Martine De Vos
Onze darmflora bevat meer dan 100
triljoen cellen afkomstig van microben
en bevolkt onze darm. Waar komen die
cellen vandaan? Welke rol spelen ze? En

welke rol bij darmziekten? …
Om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
- € 5 (leden) / € 10 - inschrijven via
annevlieghe@telenet.be of
09 329 79 58
Markant DP-SDW i.s.m. Jong Markant
Vanaf 15 november

Seniorenweek | zie achtercover
Lokaal bestuur De Pinte en
Seniorenraad
Dinsdag 16 november

Vrouwenpraatcafé:
Voordracht ‘Veerkracht’

Veerkrachtig zijn betekent dat je op zoek
kunt gaan naar manieren die werken
om je goed in je vel te blijven voelen,
ondanks tegenslagen en stress.
Lieve Smekens is bedrijvig als
(systemisch) coach, loopbaanbegeleider
en professioneel trainer.
Respect, vertrouwen en een warm hart
zijn constanten in haar aanpak. Voeg
daarbij een goede portie humor en een
daadkrachtige manier van werken, en je
hebt al een aardig idee van wat je van
haar kan verwachten.
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel
1 - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Donderdag 18 november

Regisseur Jan Verheyen deelt
zijn passie voor de Vlaamse
film

De laatste tien jaar boomt de Vlaamse
film als nooit tevoren. De ene kaskraker
is nog niet uit de zalen of daar staat
de volgende al te dringen. Jan
Verheyen zoekt een verklaring voor dit
fenomeen, nuanceert en vervolledigt.
En hij entertaint met anekdotes en raak
gekozen fragmenten. Een boeiende
voordracht over het mirakel van de
Vlaamse film.
om 20 uur - OCP - € 12 / € 10 (DFCultuurkaart) - reservatie via 09 282
68 43 of de-pinte@davidsfonds.be
Davidsfonds DP-Z
Vrijdag 19 november

JV De Pinte - Zingem
(reserven)

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

20 november en 4 december

Workshop
‘Ecologisch tuinieren’

Onder begeleiding van Marie-Christine
Mervylde maken we decoratieve
bloemen voor binnen en buiten uit
milieuvriendelijke producten (3 grote
klaprozen of 3 grote anemonen op steel
van 1m).
Om 14 uur - CC De Brouwerij,
Stationsstraat 3 b, Nazareth - € 40
(leden) / € 47 - inschrijven voor 11/11
via nicole.vermaercke@hotmail.com
of 0479 21 32 07
Velt Scheldevallei
Zaterdag 20 november

JV De Pinte A - SK Merelbeke
(1ste elftal)

Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5 VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 22 november

Voordracht ‘Wees een dame
in het verkeer’

Door rij-instructeur Thomas De Sutter
Opfrissing van de verkeerscode. Zouden
wij nog slagen voor het praktisch rijexamen? Welke verkeersregels kennen
we goed en welke passen we steeds
toe? Welke nieuwe regels zijn er bij
gekomen? …
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
- € 5 (leden) / € 8 - inschrijven niet
nodig, betaling ter plaatse
Markant DP-SDW
24 en 26 november

Kookworkshop ‘Ottolenghi’

Onder de deskundige begeleiding van
Babitha Degroote
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 - Bondlokaal,
Sportwegel - € 55 (leden) / € 60
inschrijven via elkederas@yahoo.com
Gezinsbond De Pinte
Donderdag 25 november

Presentatie ‘Waardevol
erfgoed in De Pinte en
Zevergem’

Een presentatie van Johan Van
Twembeke over onroerend erfgoed dat
we zeker moeten blijven koesteren.

Om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel
- € 3 (leden) / € 5 met koffie en gebak
- inschrijven nodig via 09 282 58 37
of frans.naessens@skynet.be
GOSA 55+ Gezinsbond De Pinte
Donderdag 25 november

Lezing Saskia De Coster
| zie pag. 19

In deze lezing licht Saskia De Coster
haar eigen werk toe, hoe het is om
schrijver te zijn en de samenwerkingen met andere artiesten.
om 20 uur - bib - gratis - reservatie
nodig via bibliotheek@depinte.be
of tel. 09 282 25 32
Bibliotheek De Pinte
Donderdag 25 november

Sioen plays Graceland akoestische kerkentour

‘Sioen plays Graceland’ tourde in
uitgebreide bezetting (11 muzikanten
on stage) in 2017 en 2018 al succesvol
langsheen de Vlaamse culturele
centra. Alle 45 concerten waren toen
uitverkocht. Met een nieuwe intieme
bezetting gaat Sioen in 2021 opnieuw
op tournee langsheen de mooiste
kerken.
om 20 uur - Kerk De Pinte - € 25
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Vrijdag 26 november

JV De Pinte B Sparta Petegem B
(1ste elftal)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide € 5 VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 27 november

Bezoek ‘Biologische oesterzwamkwekerij’

Sociale tewerkstellingsplaats De
Kromme Boom startte in 2020 met de
kweek van biologische oesterzwammen.
Marnix Boes, de verantwoordelijke,
zal ons rondleiden en hun duurzaam
productieproces toelichten. Na
afloop is er de mogelijkheid om o.a.
oesterzwammen te kopen.
Om 14 uur - Eikstraat 81, Oostakker
- € 2 (leden) / € 4 - mondmasker
verplicht - inschrijven voor 19/11
via guido.duprez@skynet.be of
0470 93 58 39
Velt Scheldevallei

Vrijdag 27 november

Herfstconcert

Om 20 uur - OCP - € 12 (ADK) / € 10
(VVK) / € 6 (kind)
www.harmonieorkest.be
Harmonieorkest De Pinte &
Youth Band
Maandag 29 november

Bespreking zadenlijst Velt

Elk jaar organiseert Velt vzw een
samenaankoop van biologische zaden,
plant- en pootgoed. Deze avond komt
Velt-lesgever Jos Van Hoecke ons
wegwijs maken in het aanbod van de
zadenlijst. Er worden interessante rassen
en variëteiten besproken en nuttige tips
gedeeld. Zadenlijst meebrengen of ter
plaatse te krijgen.
Om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50, Zevergem - gratis
(leden) / € 3 - inschrijven voor 24/11
via 0470 93 58 39 of guido.duprez@
skynet.be
Velt Scheldevallei
Vrijdag 3 december

Kookworkshop ‘Stoofpotjes’

Niks is heerlijker om na een koude dag
de innerlijke mens te versterken met
een heerlijke stoofpot. In deze les leren
we een samenspel creëren van geuren,
kleuren en smaken. We laten natuurlijke
ingrediënten, met ook hier een palet
aan groenten, heerlijk sudderen en
pruttelen.
Om 19.30 uur - Borgwalhoeve,
Leenstraat 31-35, Vurste - € 10
(leden) / € 15 - inschrijven voor 28/11
via 09 227 08 19 of
anabel.colpaert@telenet.be
Velt Scheldevallei
Zaterdag 4 december

Repair Café | zie pag. 14

Van 9.30 tot 13 uur - De Vierschaar,
Xavier De Cocklaan 5, Sint-MartensLatem – gratis inkom
Repair Café Schelde-Leie
Zaterdag 4 december

Kleutersportnamiddag
Moovie’s Sportwereld

van 14 tot 17 uur - OCP - gratis inschrijven nodig via sport@depinte.be
Lokaal bestuur De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
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Vrijdag 10 december

JV De Pinte - Lotenhulle
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 11 december

JV De Pinte A - FCT Melle
(1ste elftal)

Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5 VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
11 en 12 december

Oxfam cadeaudagen

van 10 tot 18 uur - OCP, Polderbos 20
Oxfam-Wereldwinkels
www.oww.be
Dinsdag 14 december

Muzikale namiddag ‘De trein
in de muziek’

Onder de begeleiding van Jan Milh
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.
Om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel
- € 3 (leden) / € 5 – inschrijven nodig
via 09 282 85 78 of
jan.milh@telenet.be
GOSA 55+ Gezinsbond De Pinte
Dinsdag 14 december

Bezoek aan zeeland met
culturele alsook culinaire
ontdekkingen

’s Middags mosselen, ’s namiddags
verkenning van Goes in al zijn aspecten,
met koffie/thee en streekgebak.
Meer info via 0472 79 67 25 of
chrisyvergneaux@gmail.com
Okra Zevergem
Woensdag 15 december

Geloofsgesprekken

30 | www.depinte.be

‘Geloof en wetenschap’

met Jonas Blockx en Jan Roelandt twee
jonge gelovigen over waarom en hoe ze
zich christelijk noemen …
Meer info via 0476 78 78 86
of www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Woensdag 15 december

Voordracht ‘De toekomst
van ons drinkwater’
Door Marjolein Vanoppen

De voordrachtgeefster is
onderzoekster aan de faculteit Bioingenieurswetenschappen van de
UGent en houdt zich bezig met
waterzuivering. Daarnaast is ze een
expert op helder communiceren.
Ze ontwikkelde de podcast ‘Helder’
waarin ze alle vragen en vooroordelen
die mensen rond drinkwater hebben
aan bod laat komen. Hierbij laat ze
verschillende experts horen.
Die kennis zal ze ons proberen over te
brengen.
Om 20 uur - Cultuurzaal OCP
- Polderbos 20 - € 5 (leden) / € 8 inschrijven niet nodig, betaling ter
plaatse
Markant DP-SDW i.s.m. Davidsfonds
De Pinte
Vrijdag 17 december

JV De Pinte - Gavere-Asper
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 december

JV De Pinte A - Zevergem
(1ste elftal)

Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5 VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 december

Kerstconcert

De kerstperiode komt eraan en dan
dompelt de Harmonie van Zevergem
zich ook onder de kerstsfeer. Vorig jaar
lukte dit zeer moeilijk, maar sinds kort
zijn we als vereniging al weer helemaal
actief en kijken we ook uit naar
december. De tijd van slingers, lichtjes
en cadeautjes wordt aangevuld met een
zeer fijn Kerstconcert in de Onze-LieveVrouwekerk in Zevergem. Dit jaar moet
je erbij zijn, want sopraan Ann De Winter

komt met de harmonie de kerstsfeer
er volledig in brengen! Heerlijke
kerstnummers worden aangevuld met
prachtige deuntjes uit de popwereld.
Om 19 uur - Kerk Zevergem - € 12 / €
6 (lagereschoolkinderen) Harmonie
Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03 info@
harmoniezevergem.be
Zaterdag 18 december

Henk Rijckaert - ‘Influencer’
(Try-Out)

“Mensen die mij al een tijdje volgen,
weten het. Ik ben niet van social media
weg te slaan. Instagram, YouTube,
Facebook … Ik ben aanwezig! Ik sta
dan ook dagelijks met al mijn volgers
in contact. Die hechte band maakt van
mij een influencer. Ik heb invloed op
die mensen. Daarom kan ik maar één
ding zeggen: Koop tickets voor deze
voorstelling.” (Vanaf 16 jaar.)
om 20 uur - OCP - € 14
(tickets tot 15/12)
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zondag 19 december

Kerstconcert ‘Vrede maak je
samen’

Om 15 uur - kerk Zevergem - € 10 /
gratis (- 12 jaar) - Kaarten via koorleden,
via daniel.vanr@outlook.be, eddy.
detemmerman@telenet.be of
0485 10 76 32
Suverlike en Seeveringakoor
Zondag 19 december

Kerstconcert
‘O Magnum mysterium’

Op het programma staan werken van
o.m. Jacob Obrecht, Tomàs Luis de
Victoria, Jacobus Gallus en Giovanni
Pierluigi da Palestrina. De koorwerken
worden afgewisseld met instrumentale
intermezzi, gebracht door het
Strijkkwintet Gustav.
Om 15 uur - kerk De Pinte - € 15
(voorverkoop) / € 18 (kassa) - kaarten
via Magda Vansteenberghe,
0474 53 02 09 Seicento
Zaterdag 25 december

Kerst-eucharistieviering

Om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde,
Eke - Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 0485 10 76 32
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

De Pinte in beeld

Jouw foto op deze pagina?
Zelf foto’s van De Pinte - Zevergem delen, kan via Instagram
met #depinteinbeeld, of mail ze door naar
communicatie@depinte.be voor opname in het infoblad.

Jos Dekeukeleire

Daniël Blomme

Gauthier Vandenbo

ssche

Foto’s genomen tijdens Outsider surf op 8 juli 2021
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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Week van de

SENIOREN

15 - 19 november 2021

!

Onder voorbehoud
van coronamaatregee/len
(zie www.depinte.b
stopcorona)

Maandag 15 november
BINGONAMIDDAG - 14 tot 16 uur - Ontmoetingscentrum Polderbos, OCP (cultuurzaal)
Neem deel aan een gratis bingonamiddag met Jerry Gordon. Per spel twee winnaars die een mooie prijs winnen.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Achteraf is er de mogelijkheid om na te praten in de kantine.
Dinsdag 16 november
SPORTELDAG - 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur - OCP
In de voormiddag voorziet Sportdienst De Pinte een gevarieerd en gratis sportaanbod: zie pagina 22,
flyer sportdienst en op www.depinte.be. In de namiddag is er initiatie en mogelijkheid tot spelen van
curve bowl. Vooraf inschrijven aan de balie van het OCP of via sport@depinte.be of tel. 09 280 98 45.
NATUURWANDELING Parkbos (+/- 3 km) - om 14.30 uur - lokaal Gezinsbond Sportwegel
Door domein Scheldevelde onder leiding van Gerard Eeckhaut. Napraten kan in het lokaal van de Gezinsbond.
Vooraf inschrijven is niet nodig. De wandeling is gratis.
Woensdag 17 november

LIEVER ONDEUGEND OUDER WORDEN - 14.30 tot 15.30 uur - OCP (cultuurzaal) - deuren: 14 uur

Dj ZAKI (bekend radiopresentator, televisiemaker, deejay, acteur, schrijver …) 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. Inschrijven vooraf via seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 72 97.
Inkom: 1 euro ter plaatse te betalen. Achteraf gratis koffie en gebak.
Donderdag 18 november

UITGEBREID ONTBIJTBUFFET - 9 uur - kantine sportpark Moerkensheide

Vrijdag 19 november

WANDELING IN ZEVERGEM (7 en 3 km) - 14 uur - Startplaats: kerk Zevergem

Vooraf inschrijven niet nodig. De wandeling is gratis. Achteraf napraten kan in café ’t Boldershof.
VOORDRACHT BOB DYLAN - Raadzaal gemeentehuis om 14.30 uur - gratis
Voordracht rond de vier gezichten van Bob Dylan gegeven door Dirk Vos:
Dylan de bard - Dylan de vernieuwer - Dylan de classicus - Dylan de man
Inschrijven vooraf via e-mail seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 72 97 (max. 30 personen).

SR

Senioren-

De P inte - Zevergem

Photo by elizaIO on Foter’

Kostprijs 15 euro: kaarten te bekomen via e-mail laurentdevos@skynet.be of via tel. 0476 59 87 79. Na reservatie en
betaling op rekening van de seniorenraad BE38 8901 3412 6072 met vermelding ‘ontbijt’ zullen de kaarten kunnen
worden afgehaald of aan de inkom de dag zelf ter beschikking liggen.
FILM: DE MOESTUIN VAN MIJN OPA - OCP (cultuurzaal) - deuren: 13.30 uur, start om 14 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.
Inschrijven vooraf via e-mail seniorenraad@depinte.be of tel. 09 280 72 97. Inkom: 1 euro, ter plaatse te betalen.
Achteraf gratis koffie en gebak.

