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Volgende INFOblad
(januari - februari 2016)
Teksten worden verwacht uiterlijk
op maandag 16 november 2015 bij
communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Openingsuren bibliotheek (nieuw)
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag 		
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag		
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur
dinsdag		
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80
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Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten
(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)
maandag 2 november (Allerzielen)
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
donderdag 24 december
vrijdag 25 december (Kerstmis)
zaterdag 26 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari (Nieuwjaar)
zaterdag 2 januari

Bijkomende sluitingsdag BIB: vrijdag 11 december
(werkbezoek provincie)

Voortaan ook
spelletjes in de bib

21

U denkt bij de bibliotheek ook direct aan ‘boeken’? Toch
is de bib veel meer dan dat! Eind november starten we
zelfs met een echte speel-o-theek!

Gezocht:
• V
 rijwilligers voor de paddenoverzetactie aan de
Scheldeveldestraat | zie pag. 10
• B
 egeleiders voor een spelnamiddag in de bib | zie pag. 21
• T rainers voor TK Olympia De Pinte | zie pag. 25
• L esgevers voor Recreas Swing & Spring Drongen, een
kleinschalige dansgroep voor kinderen met een mentale
beperking | zie pag. 25
• S olidair met de politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen? Verschillende humanitaire organisaties en het
OCMW van De Pinte doen een beroep op vrijwilligers
| zie pag. 11

Seniorenweek
van 16 tot 20 november
Op het programma:
• feestkaarting Okra
• s portdag met conditietest, lachyoga en curve bowl
• fi lmvertoning ‘Marina’
• u
 itgebreid ontbijt in Scheldevelde
• d
 ansnamiddag met Rudy Hammond & The Blue Ladies

36
<— Foto: Gauthier Vandenbossche
Hebt u, net zoals deze herfstfoto
van Gauthier Vandenbossche, foto’s die gedrukt
mogen worden in het infoblad, laat iets weten via
communicatie@depinte.be.
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Nieuwe voertuigen op aardgas voor Gemeente De Pinte
De Pinte heeft twee nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas aangekocht. Door
deze investering zet de gemeente een belangrijke stap naar een groener wagenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van de
voertuigen en de plaatsing van een vulstation.
Op maandag 7 september 2015 overhandigde energiedistributiebedrijf
Eandis de twee nieuwe dienstvoertuigen op aardgas aan Gemeente De Pinte.

Heraanleg kruispunt Bommelstraat-Keistraat
Stand van zaken en planning
We informeren u graag over de planning van de derde fase van de
rioleringswerken in de Bommelstraat. Houd er wel rekening mee
dat de planning die u hieronder vindt onder voorbehoud is van
onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.
Stand van zaken
• H
 et kruispunt van de Bommelstraat en Keistraat wordt heraangelegd tijdens de derde fase van de werken BommelstraatBreughellaan. Door deze werken zal de voorrangsregel op het
kruispunt wijzigen. De verbinding Keistraat – Bommelstraat
wordt de hoofdweg. Verkeer komende van Nazareth zal op het
kruispunt voorrang moeten verlenen aan verkeer komende uit
en gaande naar de Bommelstraat (zie plan). Deze aanpassing
maakt het voor fietsers veiliger om het kruispunt te passeren.
Planning
• D
 e Bommelstraat wordt volledig afgewerkt tot en met het kruispunt met Neerhof vooraleer het kruispunt
Bommelstraat-Keistraat wordt onderbroken. Daarom zal de heraanleg van het kruispunt vermoedelijk pas starten na
nieuwjaar en ongeveer twee à drie maanden in beslag nemen. Bij deze werken zal ook het deel van de Bommelstraat
tussen Neerhof en de Keistraat worden aangepakt.
Een overzicht met de huidige en geplande werken in De Pinte vindt u op: www.depinte.be/werken
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Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging
Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het
dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.
Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
• e en bericht op de website van de gemeente (www.depinte.be/openbareonderzoeken)
• e en brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
• e en gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende
plaatsen langs het goed)
Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.

Behandeling van bezwaarschriften
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden
de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote
verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel
vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe
een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst
Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.
Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden.
Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen
genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen

procedures)

Hebt u een milieu- of stedenbouwkundige vergunning nodig?
In de meeste gevallen vraagt het gemeentebestuur hiervoor het advies van de
brandweer, zeker wanneer er wetgeving over brandveiligheid van toepassing
is (= voor alle gebouwen behalve eengezinswoningen).
Dit advies is niet gratis en wordt rechtstreeks door de brandweer aan de begunstigde van de vergunning gefactureerd. Het ‘retributiereglement’ met de
tarieven vindt u op www.brandweerzonecentrum.be.
De voorwaarden van de brandweer kunnen worden opgenomen in de vergunning.
Het is dus mogelijk dat u al een factuur ontvangt van Brandweerzone Centrum vooraleer u uw vergunning of weigering
ontvangt van de bevoegde overheidsdienst.
Om een negatief advies van de brandweer te vermijden, kunt u altijd een afspraak maken voor een pré-advies. Contactgegevens en tarieven vindt u op www.brandweerzonecentrum.be.
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De Pinte Onderweg
Stand van zaken Mobiliteitsplan
De
gemeente
De Pinte is begin
dit jaar gestart met
de opmaak van
een nieuw Mobiliteitsplan en vroeg
daarvoor de mening van u, haar
inwoners,
over
mobiliteit in de
gemeente. Want
u weet uit eigen
ervaring welke
problemen er
zijn.
Dat kon vanaf
19
augustus
(en nog altijd
tot 31 oktober
2015). Bij de
opmaakt van
dit INFOblad
midden oktober hadden we al maar liefst
302 reacties ontvangen. Waarvoor dank!
De deskundigen gaan hiermee nu verder aan de slag.

Hoe verloopt de opmaak van dit
Mobiliteitsplan?
De opmaak van dit Mobiliteitsplan kent drie fasen.
1 Tijdens de eerste fase (najaar 2015) brengt de gemeente samen met mobiliteitsdeskundigen in kaart
hoe de huidige mobiliteit verloopt en welke knelpunten er zijn. Daarbij houden we rekening met de
ontvangen suggesties.
2. Tijdens de tweede fase in het voorjaar van 2016 bekijkt de gemeente welke mogelijke oplossingen er
zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing. Ook tijdens deze fase kunt u uw mening over
deze oplossingen geven (onder andere tijdens een
informatiemoment).
3. In het najaar van 2016 werken de gemeente en de
deskundigen de gekozen oplossingen verder uit. Dit
leidt tot het uiteindelijke finale Mobiliteitsplan.
Op de website www.depinteonderweg.be kunt u de
stand van zaken van de opmaak van het plan volgen en
inschrijven voor de mobiliteitsnieuwsbrief.

1 jaar gratis
Cambio-aansluiting voor
65-plussers met Omnipas
De Lijn
Sinds 1 september
betalen 65-plussers 50 euro of 40
euro voor een jaarabonnement van
De Lijn. Dat heeft
echter ook voordelen: vanaf 1 september geeft dit abonnement, net zoals alle andere betalende (door de eindgebruiker of door de werkgever)
jaarabonnementen van De Lijn, recht op (maximaal)
twaalf maanden gratis aansluiting bij Cambio autodelen. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten.
Op die manier wil Cambio ook ouderen de kans geven
kennis te maken met hun aanbod.
Het gaat om de tarieven ‘Start’ en ‘Bonus’. Voor het tarief
‘Comfort’ is een maandelijkse korting van 8 euro voorzien. Let op: het gaat om de prijs van het maandelijks
abonnement (4 of 8 euro per maand). De instapkost en
de financieringsbijdrage moeten nog steeds betaald
worden.
Hoe werkt Cambio?
Je cambio-kaart geeft je toegang tot de cambio-wagens in jouw buurt of elders in België. Die kan je gebruiken wanneer en voor zolang jij dat wilt: frequent of
slechts sporadisch, voor één uur, enkele uren, een dag
of langer. Aan jou de keuze. Bovendien hoef je je geen
zorgen te maken over onderhoud, herstellingen, verzekering … en hoef je niet steeds op zoek te gaan naar
parkeerplaats: elke cambio-wagen heeft een gereserveerde standplaats. Je haalt de wagen af op deze plek
en zet hem op diezelfde standplaats terug bij het einde
van je rit. Zeker als je de wagen niet langer nodig hebt
om dagelijks te pendelen naar het werk, is autodelen
het overwegen waard.
Hoe de gratis aansluiting aanvragen?
Om de korting te genieten, bezorg je een kopie van
jouw jaarabonnement van De Lijn aan Cambio. Cambio
gaat na of het voordeel kan worden toegekend.
Het gratis Cambio-abonnement loopt tot de einddatum van het voorgelegde abonnement, maar kan (mits
voorlegging van hernieuwd jaarabonnement) verlengd worden tot een maximale periode van in totaal
twaalf maanden.
Meer informatie: www.cambio.be
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Leven & Wonen
Vernieuwd afschakelplan 2015-2016
Op 16 september maakte federaal minister van Energie het vernieuwde ‘afschakelplan’ bekend. Dat plan is een
ultiem redmiddel om de uitval van het elektriciteitsnet te voorkomen bij uitzonderlijke crisissituaties. In plaats van
zes bevat het nieuwe plan acht schijven, voor een betere spreiding.
De minister benadrukte dat alle maatregelen zijn genomen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren. De kans dat het afschakelplan deze winter geactiveerd zou moeten worden, is dan ook uiterst beperkt.
Zoals elk jaar is Eandis volledig voorbereid.
Via http://afschakelplan.eandis.be vindt u alle informatie:
• iedereen kan er vlot opzoeken of zijn straat is opgenomen in het plan, en in welke afschakelschijf
• p
 er stad of gemeente kun je ook volledige stratenlijsten opvragen
• b
 edrijven aangesloten op middenspanning kunnen aan de hand van hun EAN-nummer opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgenomen
• h
 et is mogelijk om in te schrijven voor e-mail-, Twitter-, of Facebook-berichten zodra er energieschaarste wordt
aangekondigd.

FEEST!
Met het eindejaar en nieuwe jaar in zicht, bereiden velen zich
voor op feesten en recepties, waar alcoholische dranken vaak
een belangrijke rol spelen. Feesten en alcohol lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie geen alcohol drinkt, ziet zijn
keuze echter al gauw beperkt tot fruitsap en water. Is dat wel zo
logisch? Naast verkeersveiligheid zijn er vele redenen om voor
non-alcoholische dranken te kiezen. De werking van bepaalde
medicijnen wordt beïnvloed. Onder zestien jaar is alcohol verboden. Sommigen lusten het niet. Wie zwanger is, drinkt beter
geen alcohol. Wat is het alternatief voor mensen die geen alcohol mogen, willen of kunnen drinken?
Gelukkig kan je met weinig moeite ook een feestelijk drankje
zonder alcohol aanbieden. Op www.meervanzonder.be vind
je talloze recepten voor lekkere alcoholvrije cocktails. Je vindt er
ook een overzicht van kant-en-klare lekkere alcoholvrije aperitieven.
Meer van Zonder is een initiatief van het Lokaal Overleg Drugs
van De Pinte en werd ontwikkeld door Drugpunt. Ondertussen
loopt de campagne in tien gemeenten. Het gemeentebestuur
van De Pinte geeft al jaren het goeie voorbeeld door op de nieuwjaarsreceptie
voor de bevolking ook alcoholvrije dranken te schenken. Maar ook heel wat verenigingen doen hun duit in het zakje! Ze
verzamelden hun favoriete recepten in een handige receptenwaaier waar je meteen mee aan de slag kunt!
Heb je zin om mee te doen?
Zorg dan voor een evenwichtig alcoholvrij aanbod en maak dat bekend met het gratis campagnemateriaal. Je vindt alle
informatie op www.meervanzonder.be. Op www.facebook.com/meervanzonder kan je je initiatief in de verf zetten en
de campagne een hart onder de riem steken.
Met vragen over alcohol of andere drugs kan je gratis en discreet terecht bij Tineke Wancour en Filip Claeys van
Drugpunt, www.drugpunt.be, 09 381 86 63.
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Koper gezocht voor voormalige bibliotheek
Het gemeentebestuur van De Pinte heeft beslist
om de voormalige bibliotheek, gelegen in het
centrum (Kerkplein 2) te koop te stellen.
Omschrijving van de ruimtes
Het pand dateert van 1994, bevindt zich in uitstekende staat en is uitgevoerd in degelijke materialen en wordt nog steeds goed onderhouden. Er
is gratis parkeerruimte net voor de deur en ook
de bushaltes en het station bevinden zich in de
onmiddellijke nabijheid.
Het pand is polyvalent en bijzonder ruim: gelijkvloers met een oppervlakte van 360 m² en in
de kelderverdieping twee ruimten waarvan één
gebruikt als berging en de andere als technische
ruimte (verwarmingsinstallatie). Naar herbestemming toe is het pand geschikt voor detailhandel
of kantoorfunctie, dienstverlening of vrije beroepen.
Online bieden via www.covast.be
De verkoop van dit pand wordt georganiseerd via het online biedingsplatform Covast waar het integrale verkoopdossier gepubliceerd staat (www.covast.be). Een kandidaat-koper kan steeds het pand gaan bezichtigen door
voorafgaandelijk een afspraak te maken met een vastgoedmakelaar. Het is ook via de vastgoedmakelaar dat een
bindend bod kan uitgebracht worden.
De termijn van de eerste (publieke) biedingsfase loopt nog tot 30 november waarbij geïnteresseerde partijen een bod kunnen uitbrengen bij een vastgoedmakelaar naar keuze. Bij interesse, kunt u bij hen terecht. Bijkomende toelichtingen kunt u ook steeds krijgen bij Covast via 09 24 24 995 of info@covast.be.

Op stap met uw hond?
Houd hem aan de lijn
Het reglement gemeentelijke administratieve
sancties bepaalt dat het voor eigenaars, bezitters,
bewakers of houders van dieren verboden is hun
dieren onbewaakt vrij te laten lopen in de openbare ruimte.
Voor velen is een loslopende hond - ook al loopt
deze mooi naast zijn baasje - een bedreiging. Het
is immers niet de eerste keer dat een “hond die
niet bijt” toch iemand gebeten heeft. Houd uw
hond daarom aan de lijn. U zult er vele mensen
een gerust hart mee bezorgen (en in bepaalde
gevallen een beet mee besparen).
Het volledige reglement vindt u op
www.depinte.be (via Zoeken op ‘gas’).
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook op maandag 2 november, donderdag 24 december en
donderdag 31 december.
Bij een bezoek aan het recyclagepark dient u
zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te
registreren.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 18
december van 9 tot 12 uur op het dorp van
Zevergem en van 13 tot 16 uur in de
Kastanjestraat, op zaterdag 19 december van
10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender voor meer
informatie over de afvalinzamelingen
(www.depinte.be > Wonen > Afvalinzameling)
of contacteer de milieudienst, tel. 09 280 80
24, milieudienst@depinte.be.

Hakseldienst aan huis
Inwoners kunnen snoeihout laten hakselen door de dienst
Grondzaken van 9 november tot en met 18 december 2015.
Kostprijs: 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien
het hakselhout ter plaatse blijft), 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden), aanrekening per kwartier.
U vindt het aanvraagformulier op www.depinte.be/hakselen.
Gelieve uw aanvraag te bezorgen aan de dienst Grondzaken (gemeentehuis, Koning Albertlaan 1) of via e-mail aan
koen.debleeckere@depinte.be.

Voorbereiding van het te hakselen materiaal
• S tapel het snoeihout met de stammen in dezelfde richting
• B
 reng het snoeihout samen in bundels van maximum 25 cm
doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad),
de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg

Ophaling grof huisvuil aan huis
Grof huisvuil is alle brandbaar afval dat niet in
de restafvalzak kan en dat niet selectief wordt
ingezameld met het oog op recyclage. Het
gaat om hoeveelheden die voortkomen uit de
normale werking van een gezin.
De ophaling op afspraak is er in de eerste plaats
voor de ophaling van grote stukken grof vuil
die je niet zelf naar het recyclagepark kunt
brengen. De stukken moeten wel te dragen
zijn door twee personen (maximum 60 kg
zwaar).
De intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) regelt de aanvragen, de facturatie en de ophaling van het
grof vuil.
Om een afspraak te maken, bel je op weekdagen en tijdens kantooruren naar het gratis nummer 0800 13 580. Je
geeft er je naam en adres op en de goederen die je wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt er
een rekening opgemaakt en verstuurd. Enkel het aangeboden afval, zoals op de aanvraag wordt vermeld, zal worden opgehaald. Pas na ontvangst van betaling krijg je van IVM een bevestiging van de ophaling met een concrete
ophaaldag.
De ophaling van grof vuil aan huis kost 40 euro voor de eerste 300 kg (inclusief transport- en verwerkingskosten).
Per extra kg wordt er 0,10 euro aangerekend.
Met het grof vuil kan je ook terecht in het recyclagepark op het betalend gedeelte, de aanvoer is beperkt tot
1 m³ per aanvoerbeurt.
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Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop

Ben je overtuigd? Schrijf dan vanaf 3 november in via www.samengaanwegroener.be
(doorklikken
op
provincie
OostVlaanderen). De veiling vindt plaats op
19 januari 2016. Je beslist daarna pas of je
het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt.
Ga je in op het voorstel? Dan brengt de
Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in
orde. Het aanbod accepteren kan dan tot
31 maart 2016.

Foto: Gauthier Vandenbossche

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je
daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas
van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook
gemeente De Pinte ondersteunt dit initiatief,
en dit al voor de vijfde keer op rij. Tot en
met 18 januari 2016 kan je eenvoudig en
vrijblijvend inschrijven.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.
Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17
uur) of e-mail je vraag naar groenestroom@oost-vlaanderen.be.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder: Neem contact op met de milieudienst op
het nummer 09 280 80 24 of kom even langs in het gemeentehuis en dan helpen we je met je aanvraag.
Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! Daar vinden we immers alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen.

Oproep vrijwilligers paddenactie
In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken
ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden.
In De Pinte is er een paddenoverzetactie aan de Scheldeveldestraat.
Vrijwilligers helpen de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. We
zijn nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers.

Interesse?
Neem contact op met de milieudienst: 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be. Als vrijwilliger word je gecontacteerd in januari en bekijken we welke momenten het best passen voor jou. Elke ochtend en avond als er kans is op
trek kan je mee padden overzetten. Dat is vooral tussen 20 februari en 20 maart.
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Welzijn & Sociale zaken
Voordracht over de
vluchtelingenstroom
tijdens de 11 novemberherdenking

De Pinte solidair
Ook u kunt uw steentje bijdragen

| zie pag. 13

Wat kunt u doen?
1. Meld u aan als vrijwilliger en/of doe een gift.
U kunt zich aanbieden bij grote humanitaire organisaties,
alsook bij het OCMW van De Pinte. Wij zijn namelijk op
zoek naar vrijwilligers die de asielzoekers willen begeleiden in ontspannende activiteiten of hun Nederlandse lessen willen geven.
Er zijn tal van organisaties die werken verrichten op basis
van giften. Deze organisaties kunnen in deze drukke tijden zeker uw hulp gebruiken.
Donaties vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Heel wat inwoners van De Pinte willen solidair zijn met
politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen. Dat hebben we ook gemerkt bij de inzameling van hulpgoederen
voor de vluchtelingen in Calais. De gemeente kon met drie
overvolle wagens de inspanningen van de Facebookcampagne ‘We gaan naar Calais en we nemen mee’ kracht bijzetten. Bedankt voor uw bijdrage.
Er komen nog altijd heel wat vragen van de bevolking omtrent de asielcrisis. Hierna leest u wat er al gedaan wordt
vanuit het OCMW van De Pinte en wat u kunt betekenen
voor de vluchtelingen.
Wat wordt er al gedaan?
Het OCMW van De Pinte vangt momenteel negen alleenstaande mannen op in een erkend opvanginitiatief (LOI)
met begeleiding door een maatschappelijk werker. Voor
de asielcrisis was deze capaciteit hetzelfde. Het OCMW
heeft deze capaciteit ook aangehouden toen de doorstroming vanuit Fedasil minder snel gebeurde. De huidige woningen hebben geen ruimte om extra plaatsen te creëren.
Wel besliste het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
(dit zijn afgevaardigden van de OCMW-raad) de mogelijkheden te bekijken om een huis te huren op de private
markt en hier een extra erkend opvanginitiatief te installeren of al erkende vluchtelingen te huisvesten. Dit is een
verder uit te werken idee. Indien we aanbiedingen krijgen,
bekijken onze diensten verder wat de mogelijkheden zijn.

Meer info vindt u op www.opdevlucht.be. Deze site van
de VRT bundelt achtergrond en duiding en wijst de weg
als u zelf wilt helpen.
2. Doneer materiaal.
Indien u kledij of eten wilt doneren, dient u het best contact op te nemen met grootschalige acties. Op deze manier komt het materiaal dat u doneert in goede handen
terecht en bent u er zeker van dat er nood is aan het materiaal dat u wilt doneren.
In het OCMW van De Pinte zijn onze diensten voornamelijk op zoek naar fietsen.
3. Verhuur een woning.
Zelf een asielzoeker in huis nemen is niet mogelijk (behalve indien u voogd wilt worden). Indien u over een
woning beschikt die u graag ter beschikking wilt stellen
of verhuren om deze mensen te helpen, neemt u best
contact op met het OCMW waar de woning is gelegen.
Het OCMW van De Pinte is op zoek naar een woning waar
we eventueel een extra erkend opvanginitiatief kunnen
opstarten of waar we al erkende vluchtelingen kunnen
huisvesten.
4. Word voogd.
Indien u voogd wilt worden van een niet-begeleide minderjarige vluchteling kunt u contact opnemen met de
dienst voogdij van de FOD Justitie.
Contactgegevens OCMW De Pinte:
Inge Strobbe
inge.strobbe@ocmwdepinte.be
tel. 09 280 72 99
tel. 09 282 32 54 (algemeen nummer)
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Hebt u recht op een
verwarmingstoelage?
U kunt voor het jaar 2015 nog altijd een
verwarmingstoelage aanvragen in het Sociaal Huis De Pinte.
Opgelet: de aanvraag moet gebeuren
binnen de 60 dagen na levering van de
brandstof.
Om deze toelage te kunnen genieten,
dient u te behoren tot één van de volgende categorieën.
Categorie 1: personen met recht op een
verhoogde tegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere
WIGW’s).
Categorie 2: personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar
inkomen van het huishouden mag niet
hoger zijn dan 17 083,39 euro, verhoogd
met 3 162,60 euro per persoon ten laste.
Er wordt ook rekening gehouden met
het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen
buiten de gezinswoning.
Categorie 3: personen met een schuldenoverlast (personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling).
EN

U maakt gebruik van één van de volgende
brandstoffen om uw woning te verwarmen:
• h
 uisbrandolie
• v erwarmingspetroleum
• b
 ulkpropaangas
Indien u nog vragen hebt of bijkomende
informatie wilt, kunt u steeds terecht in het
Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69,
tel. 09 280 93 03,
e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be.
Iedere voormiddag open van 9 tot 12 uur
of in de namiddag op afspraak.

Sociale bescherming voor iedereen!

Je hebt je hele leven hard gewerkt maar krijgt geen pensioen.
Je wordt ziek maar kunt niet naar het ziekenhuis of de dokter betalen.
Je verliest je job of je hebt een ongeval op je werk en wordt gewoon naar
huis gestuurd, zonder vervangingsinkomen of zorg.
11.11.11 voert samen met de ngo’s, vakbonden en
mutualiteiten twee jaar lang campagne voor sociale bescherming voor iedereen in Noord en Zuid.
Een goede sociale bescherming is een garantie
voor een menswaardig leven.
Supporter mee, beweeg mee, doe mee!
Registreer je op www.Socialebescherming.be en ontvang gratis een pakket supportersmateriaal!

De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met
de GROS, steunt deze campagne met volgende initiatieven:
1. De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem
nemen deel aan de workshop ‘Nationale loterij’ in het kader van de

11.11.11-campagne. Deze workshop laat de kinderen ontdekken hoe het
voelt om zonder sociale bescherming te leven, zowel in België als in de
rest van de wereld. Op 11 november, tijdens de 11 november-herdenking,
stellen de scholen hun verwerking van de gevolgde workshop tentoon.
2. Ook dit jaar is er terug de broodzakkenactie in oktober en november.

Midi, Hanssens en Rutsaert nemen deel aan deze actie. Hun brood wordt
verpakt in zakken waarop de informatie van de 11.11.11-actie vermeld
wordt. Alvast bedankt aan de bakkers.
3. Tijdens de 11 november-herdenking in het gemeentehuis wordt
door de 11-groep in samenwerking met de GROS een passende inleiding gegeven waarbij de thema’s oorlog en vrede in een actueel daglicht
geplaatst worden. Dit jaar gaat onze aandacht naar de vluchtelingenstroom. Bram Oosterling, integratiemedewerker van Rode Kruis Menen,
zal een voordracht over dit thema verzorgen.
| Zie artikel hierna voor meer info.

4. De 11.11.11-vrijwilligers zullen op verschillende locaties campagnemateriaal verkopen tijdens het weekend van 6, 7 en 8 november, ook dit
jaar in samenwerking met Home Thaleia.

Hoe kan je de campagne steunen?
• D
 oor je financiële bijdrage over te schrijven (automatisch fiscaal attest
vanaf 40 euro), het overschrijvingsformulier vind je in uw brievenbus.
• W
 arme oproep om opnieuw jouw solidariteit te tonen door te storten,
te kopen, deel te nemen aan een van onze activiteiten.
Voor alle info kan je terecht bij:
11groepdepinte@skynet.be
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Uitnodiging 11-novemberherdenking
Het gemeentebestuur nodigt u vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid van de 11-novemberviering om
9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem en/of 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:
• L ast post
• G
 elegenheidstoespraak door de burgemeester
• B
 loemenhulde
Met muzikale ondersteuning door Harmonieorkest De Pinte.
Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur biedt er, met medewerking
van het 11-comité, alle deelnemers een receptie aan.
Het 11-comité in samenwerking met de GROS geeft een inleiding waarbij de thema’s oorlog en vrede in een actueel daglicht geplaatst worden. Bram Oosterling, integratiemedewerker
van Rode Kruis Menen, zal een voordracht over de huidige
vluchtelingenstroom verzorgen.
Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de
herdenking ook steunen door:
• v laggen uit te hangen
• d
 e bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de
oorlogsslachtoffers
Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• m
 et vlag deel te nemen aan de plechtigheden
• b
 loemen neer te leggen aan de gedenksteen
Wie wenst deel te nemen, kan zich uiterlijk op 6 november 2015 inschrijven via e-mail aan internezaken@depinte.be. Gelieve uw naam en/of naam vereniging te vermelden en of u aanwezig zult zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of
Zevergem.
U kunt ook het onderstaande invulformulier voor de bloemenhulde bezorgen aan Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan
1, 9840 De Pinte.

Inschrijving 11-novemberherdenking 2015 om bloemen neer te leggen
Ik wens aanwezig te zijn tijdens de bloemenhulde op 11 november aan de gedenksteen in:
o De Pinte
o Zevergem
Naam
(en/of
...................................

naam

vereniging):

..........................................................................................................................................................................
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Sociaal restorno voor
nutsvoorzieningen 2015

De Sint brengt fairtradechocolade

Sinds 2009 is de algemene gemeentebelasting
voor gezinnen afgeschaft. Als gevolg daarvan
verviel ook de sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Op dit ogenblik kunnen bepaalde gezinnen toch nog het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen genieten.

Komt ook uw gezin in aanmerking voor
het ontvangen van deze toelage?
De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen (minimaal drie kinderen) die een bepaald
inkomen niet overschrijden.

De premie- en inkomensbedragen
• 5 0 euro met 3 kinderen ten laste
(inkomen tot 64 631 euro)
• 6 0 euro met 4 kinderen ten laste
(inkomen tot 67 933 euro)
• 7 0 euro met 5 kinderen ten laste
inkomen tot 71 505 euro)
• 8 0 euro met 6 kinderen ten laste
(inkomen tot 75 077 euro)

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor het sociaal
restorno, bent u op 1 januari van het jaar waarop
de aanvraag betrekking heeft als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
Voor het krijgen van het sociaal restorno
vult u een aanvraagformulier in (zie
www.depinte.be/sociaalrestorno of Sociaal
Huis). Dat formulier stuurt u op of geeft u af in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte. U steekt
de volgende stukken bij het aanvraagformulier:
• e en kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten
2013)
• h
 et bewijs van het recht op kinderbijslag voor
de maand januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft (= januari 2015).
U bezorgt uw aanvraag ten laatste op
30 november 2015 aan het Sociaal Huis.
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Bij Chocolaterie Dossche, bakkerij Hanssens en bakkerij Rutsaert
zal er fairtradechocolade te koop zijn voor Sinterklaas.
Fairtrade: de lekkerste manier om iets goeds te doen.
Wij Belgen zijn de zesde grootste importeur van cacaobonen wereldwijd en we eten elk gemiddeld zes kilo chocolade per jaar.
We mogen terecht fier zijn op de heerlijke chocoladeproducten
die ons landje voortbrengt. De arbeidsomstandigheden in de
cacaoteelt zijn echter heel vaak schrijnend. Meer dan een kwart
miljoen kinderen worden ingezet en uitgebuit op cacaoplantages. De nood om hieraan iets te doen is dus groot. Eerlijke handel
bezorgt kleine producenten een menswaardig inkomen, zodat
ze kunnen investeren in betere leef- en werkomstandigheden.
Chocolaterie Dossche, bakkerij Hanssens en bakkerij Rutsaert
hebben een hart hebben voor cacaoproducenten in het zuiden
en voor chocolade, en bieden fairtradechocolade aan in hun sinterklaasassortiment.
Zo kunnen we als trotse FairTradeGemeente, samen met de lokale fairtradetrekkersgroep, en de GROS (gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking), eerlijke chocolade de nodige
aandacht geven. Bedankt!

Deel je geluksplek in De Pinte en Zevergem
1 op 3 Vlamingen voelt zich mentaal niet zo gezond.
Wirwar in je hoofd?
Gun jezelf rust
Deel je geluksplek in De Pinte en Zevergem

Ga je wel eens wandelen naar jouw favoriet plek? Of uitrusten op een bankje? Genieten van de natuur of net van
de drukte? Hoe verzet jij jouw gedachten?
Ieder van ons maakt het wel eens mee: een slechte dag
of een moeilijke periode. Blijf er niet alleen mee zitten en
praat erover. Gun jezelf rust of beweeg … Ga bijvoorbeeld
naar één van de fijne plekjes in De Pinte of Zevergem. We
weten dat het werkt.
Daarom nodigen we je uit om jouw geluksplek te delen
en anderen te laten meegenieten.
Reageer via Facebook, Twitter (@GemeenteDePinte) of
Instagram met #mijngeluksplek of ga naar
www.depintebe/mijngeluksplek en bezorg ons jouw
tip, een foto of beschrijving. En misschien win je wel een
zitbank voor jouw buurt geplaatst door Gemeente De
Pinte!

Win een zitbank voor
jouw buurt
Alle tips en plekjes zijn
welkom, maar wie kans wil
maken op bijvoorbeeld een
zitbank voor de buurt geplaatst door Gemeente De
Pinte, geeft ten laatste eind
november 2015 zijn favoriete publieke plek in De
Pinte - Zevergem door.
De winnaar mag in samenspraak met Gemeente De
Pinte zijn geluksplek een make-over bezorgen door de
plaatsing van een zitbank of iets dergelijks.
De Pinte is bezorgd
Bovenstaande campagne van de gemeente De Pinte kadert in een gezamenlijk project met Logo Gezond + om
geestelijke gezondheid bij inwoners te stimuleren.
Tips nodig om fit in je hoofd te blijven?
www.fitinjehoofd.be voor volwassenen
www.noknok.be voor jongeren
Deel je eigen tips om fit in je hoofd te blijven
www.facebook.com/fitinjehoofd

Music For Home
Thaleia vzw …
Home Thaleia is een
kleinschalig woonproject
voor mensen met beperking in De Pinte.
Om de dagelijks zorg
voor onze bewoners op
een kwalitatief goed niveau te houden, zijn ze
aangewezen op sponsoring. Ook dit jaar is
Home Thaleia één van de goede doelen van
Music For Life – de actie van Studio Brussel in
de warmste week voor kerst.
Home Thaleia is bijna achttien jaar oud en
het meubilair (stoelen, kasten …) in de polyvalente ruimte is aan vervanging toe. Dankzij
Music For Life en jouw actie hopen we dat in
2016 te realiseren!

Wil jij ook een actie opzetten ten voordele van Home Thaleia?
Misschien kan dit stappenplan jou helpen …
1. Bedenkt een actie om geld in te zamelen.
2. Surf naar: http://musicforlife.stubru.be/nieuwe-actie
3. Kies Home Thaleia vzw uit de lijst van goede doelen.
4. Vervolledig het elektronisch formulier met alle gevraagde info.
5. Login en kies vervolgens verstuur.
6. Je ontvangt een mail met de link naar jouw ‘dashboard’.
7. Organiseer jouw actie tussen 23 november en 24 december 2015.
8. Stort je geld door aan de Koning Boudewijnstichting aan de hand
van de instructies op jouw persoonlijk dashboard.
Home Thaleia zal de opbrengst van jouw actie ontvangen en is jou eeuwig dankbaar!
Een extraatje: jij of je vereniging kunnen tijdens Music For Life ook een
plaatje aanvragen ten voordele van Home Thaleia.
Volg Home Thaleia ook via www.facebook.com/homethaleia! Hier zal je
info vinden over deze actie.
De bewoners en begeleiders van Home Thaleia hopen te mogen rekenen op een ’Warm De Pinte’. Spreek er over met je vrienden!
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Veiligheid
Donkere Dagen Campagne
Extra aandacht voor inbraakpreventie
De donkere dagen
komen eraan. Hét moment om extra aandacht te besteden aan
inbraakpreventie. De
politie startte haar antiinbrakencampagne op
1 oktober. En ze nemen
deel aan de campagne
‘1dagniet’ op 13 november, met onder andere een grootscheepse controleactie. Je
kunt de actie in real time volgen op Twitter, Facebook en
www.1dagniet.be.
Maar ze kunnen het niet alleen. De strijd tegen inbraken is
een zaak van ons allemaal.
Wat kan je zelf doen?
Maak het inbrekers moeilijk
Inbrekers breken in wanneer het hen het makkelijkst gemaakt wordt. Ze slaan hun slag meestal als er niemand thuis
is. Vaak in de vooravond, als de meeste mensen nog op het
werk zijn en de woning een onbewoonde indruk geeft. Net
op die momenten vergeet men de juiste maatregelen te
treffen.
Nochtans, eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
• L aat geen gereedschap in de tuin slingeren en berg alles op achter slot en grendel. Vorig jaar gooiden inbrekers
maar liefst zestien keer tuingereedschap, bouwmateriaal
… door een ruit of deur om in te breken.
• L aat geen ladders staan. Inbrekers geraken ook makkelijk
op de eerste verdieping door tuinmeubelen op te stapelen. Vorig jaar klommen vijftien inbrekers zo naar de eerste
verdieping om binnen te geraken. Vaak doen ze dit om
een alarm te omzeilen.
• S luit altijd alle ramen en deuren, ook al ben je maar even
weg. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel
voor inbrekers. Vorig jaar kregen 23 inbrekers vrij spel door
een open deur of raam.
• M
 aak je huis goed zichtbaar door buitenverlichting en een
laag gesnoeide voortuin.
• L aat lampen branden met een timer zodat de woning bij
valavond een bewoonde indruk geeft.
• Investeer in goede sloten. Daarmee verminder je de kans
op inbraak het sterkst. Plaats enkel een alarm als aanvulling op goede sloten en gewoontes.
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Vraag gratis diefstalpreventieadvies
Elke inwoner van politiezone Schelde-Leie kan een beroep
doen op diefstalpreventieadvies, gratis en vrijblijvend. Onze
diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een lijst op
met acties om je woning beter te beveiligen.
Maak vandaag nog een afspraak met inspecteur Melissa
Beulens: 09 321 76 97 (kantooruren, niet op woensdag) of
melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Vraag gratis woningtoezicht
Een weekendtrip of reis gepland? Vraag gratis woningtoezicht aan. De politieploegen komen dan regelmatig een
kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag en ’s nachts.
Word BIN-lid
Sluit je aan bij één van de 30 buurtinformatienetwerken in
onze zone. Dit is een samenwerkingsverband tussen wijkbewoners, de gemeente en de politie. | zie artikel hierna

Iets verdachts in jouw buurt: bel 101!

Het beste wapen tegen inbraken
is sociale controle. Voel je aan dat
er iets niet klopt? Zie je een auto
die niet in jouw straat hoort te zijn?
Aarzel nooit en bel onmiddellijk
101. De noodcentrale staat rechtstreeks in contact met onze ploegen op het terrein. Het is dus de enige en snelste weg om
verdachte personen of voertuigen te controleren. Drempelvrees is helemaal niet nodig, wij zijn blij met alle hulp!
Met deze info help je de politie al een heel eind op weg:
• P
 ersoonsbeschrijving: man/vrouw, leeftijd, lichaamsbouw,
haar, kledij, opvallende kenmerken
• B
 eschrijving van de wagen: nummerplaat (!), nationaliteit,
merk, kleur, opvallende kenmerken
• D
 e locatie en rijrichting van de wagen.
• H
 et aantal personen in het voertuig.
De interventieploegen staan altijd paraat, 24/24 en 7/7!

Infovergadering Buurtinformatienetwerk (BIN)
Het Wijngaardeke
U bent van harte welkom tijdens de vrijblijvende infovergadering in het
kader van de uitbreiding van BIN Het Wijngaardeke. Deze vergadering
vindt plaats op donderdag 3 december 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte (ingang Baron de Gieylaan).
Volgende straten behoren tot BIN Het Wijngaardeke, maar alle geïnteresseerden zijn welkom.
Blijpoel, Boeregemstraat, Ceulebroeckdreef, Dorp,
Het Wijngaardeke, Hondelestraat, Kerkdreefken, Krekelstraat,
Melkerij, Molenstraat, Pont-Noord, Scheldehout, Warandestraatje
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen
burgers en lokale politie met als doel:
• h
 et algemeen veiligheidsgevoel verhogen
• d
 e sociale controle bevorderen
• h
 et belang van preventie verspreiden
In geval van verdachte handelingen of woninginbraak kan op initiatief van de politie het
BIN worden opgestart. Concreet betekent dit dat elk aangesloten lid een telefonische oproep krijgt om waakzaam te
blijven en zijn aanwezigheid thuis kenbaar te maken door bijvoorbeeld de verlichting aan te steken of muziek te laten
spelen.
Op deze infoavond zullen inspecteur Melissa Beulens en hoofdcoördinator Myriam Vande Moortele toelichting geven
omtrent de werking van de buurtinformatienetwerken en hoe men zich hierbij (gratis) kan aansluiten.
In onze gemeente zijn momenteel al zes BIN’s actief.
Voor meer info: zie www.depinte.be/bin.aspx
We hopen u op deze avond te mogen verwelkomen.
Bent u verhinderd, maar wenst u toch toe te treden? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator
van BIN Het Wijngaardeke, Eddy Merlaen, Het Wijngaardeke 15, tel. 09 385 62 25, gsm: 0479 87 38 75,
e-mail: eddy.merlaen@skynet.be. Met algemene vragen over de BIN-werking kunt u terecht bij de hoofdcoördinator
van BIN-zone De Pinte-Zevergem Myriam Vande Moortele, Landuitstraat 17, tel. 09 385 70 61, gsm: 0479 21 81 91.

Sluitingsdagen commissariaten Politiezone Schelde-Leie
Hoofdcommissariaat (Florastraat 19, De Pinte)
• w
 oensdag 11 november
• d
 onderdag 24 december: open van 8 tot 14 uur
• v rijdag 25 december
• d
 onderdag 31 december: open van 8 tot 14 uur
• v rijdag 1 januari

Wijkcommissariaat (Koning Albertlaan 1, De Pinte)
• m
 aandag 2 november
• w
 oensdag 11 november
• d
 onderdag 24 december
• v rijdag 25 december
• d
 onderdag 31 december
• v rijdag 1 januari
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Vrije tijd
Waardevol erfgoed
Vrijwilligers inventariseren ons lokaal erfgoed
Eind augustus 2015 keurde de gemeenteraad de lokale
erfgoedlijst goed. Deze lijst bevat meer dan 200 lokaal belangrijk geachte erfgoedgebouwen.
Naast de voor de hand liggende
gebouwen (kerken, kastelen …)
wordt in die lijst ook veel aandacht geschonken aan het kleinere - en vaak over het hoofd geziene - erfgoed zoals kapelletjes,
volkscafés en dorpswoningen.
De opmaak van de lijst door een
handvol vrijwilligers bleek een
werk van lange adem, maar het
resultaat mag er meer dan zijn.
Reeds in 2007 werd gestart met
het in kaart brengen van het onroerende erfgoed. De Pintse vrijwilligers gingen toen de straat
op en registreerden alles wat
in hun ogen belangrijk was. Ze
deden dit aan de hand van registratiefiches waaruit de architecturale, bouwkundige en/of
(cultuur)historische waarde van
gebouwen naar boven kwam.
Ze spraken de eigenaars aan en
kwamen zo meer te weten over
de geschiedenis van de gebouwen.
Met de oprichting van de Erfgoedraad in 2013 kwam de afwerking van de lijst in een stroomversnelling. Elk gebouw op de erfgoedlijst werd door de vrijwilligers opnieuw onderzocht op zijn
erfgoedwaarde, en waar mogelijk voorzien van een uitgebreide
infofiche met bouwtechnische en historische omschrijvingen.
Deze lijst vormt vanaf nu een leidraad voor de ruimtelijke planning, het lokale cultuur- en erfgoedbeleid (bijvoorbeeld erfgoeddag) en het toeristisch beleid (bijvoorbeeld erfgoedborden en -route).
Het werk van de vrijwilligers stopt nu niet, in tegendeel: bij bouwaanvragen over gebouwen op de lijst vraagt het gemeentebestuur advies aan de Erfgoedraad. Daarbij kijkt de Erfgoedraad
naar de specifieke elementen die het gebouw waardevol maken en de gevolgen die de aanvraag heeft voor het geheel van
alle onroerende erfgoedrelicten in De Pinte en Zevergem.
Op dit moment hebben de vrijwilligers bovendien een nieuwe
inventarisatieronde opgestart: het funeraire erfgoed (zeg maar
de graven) van de begraafplaatsen in De Pinte en Zevergem
wordt uitgebreid omschreven en ontsloten.
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De erfgoedlijst in zes vragen en antwoorden
Hoe weet u dat uw woning op de erfgoedlijst
staat?
Alle eigenaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Mijn woning staat op de lokale erfgoedlijst, wat
nu?
Eerst en vooral: gefeliciteerd! Een vermelding op de
lijst betekent dat uw woning erfgoedwaarde heeft en
dus enige betekenis heeft voor onze gemeente. Meer
info daarover kunt u steeds krijgen via het gemeentebestuur of de erfgoedraad.
Mag ik mijn woning nu niet meer verbouwen?
(ramen plaatsen, gevel schilderen, een tuinhuis
bouwen …)
Maak u geen zorgen, dat kan nog steeds. Het enige
verschil bestaat erin dat het college van burgemeester en schepenen in de vergunningsprocedure de
erfgoedraad om advies zal vragen. Elk dossier wordt
met gezond verstand bekeken en beoordeeld. Oude
huizen hebben nu eenmaal aanpassingen nodig om
modern comfort te kunnen bieden, daar zijn we ons
van bewust ... Wel zal de erfgoedraad adviseren om
waardevolle elementen in stand te houden.
Is het advies van de erfgoedraad bindend?
Neen. Het is een niet-bindend advies, het college van burgemeester en schepenen heeft beslissingsbevoegdheid. Voor gebouwen die ook op de
Vastgestelde Vlaamse Inventaris van Onroerend
Erfgoed staan wordt er eveneens advies ingewonnen
van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.
Ik heb bouwplannen; waar kan ik terecht voor
advies?
De erfgoedraad staat open voor dialoog. Wenst u op
voorhand plannen af te toetsten bij de Erfgoedraad,
dan kan dat perfect.
Krijg ik subsidies voor verbouwingen aan onroerend erfgoed?
Enkel gebouwen die beschermd zijn als monument
kunnen hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, in
aanmerking komen (info via www.onroerenderfgoed.
be > Premies > Erfgoedpremie).
Kan ik mijn woning nog wel verkopen?
Uiteraard. De erfgoedwaarde kan daarbij zelfs een extra troef zijn. Aan de kopers met verbouwplannen zal
de Erfgoedraad eveneens vragen om rekening te houden met waardevolle elementen van het gebouw.

Vrijwilligersfeest
In september kon u personen of verenigingen nomineren in vier verschillende categorieën: sportverdienste,
cultuurverdienste, jeugdverdienste
en de anonieme duizendpoot. Op vrijdagavond 11 december worden de laureaten bekendgemaakt tijdens Het Vrijwilligersfeest waarop de aanwezigen zullen
verwend worden met een optreden van Frederik Sioen. Ook Oost-Vlaams gouverneur, de heer Jan Briers, en enkele leden van de deputatie zullen op het feest
aanwezig zijn.
Het Vrijwilligersfeest vindt plaats in het OCP, maar is enkel toegankelijk op uitnodiging.
Stem voor de ‘anonieme duizendpoot’
en win een duoticket
In de categorieën sport, cultuur en jeugd wordt de winnaar aangeduid in de
respectievelijke adviesraad. Voor het aanduiden van de laureaat in de categorie
‘Anonieme duizendpoot’ doen we een beroep op u.
Op www.depinte.be kunt u de genomineerden vinden die zich het afgelopen jaar belangeloos ingezet hebben achter de schermen van een Pintse
verenigingen of organisatie. Neem even de tijd en stem op die persoon die
het volgens jou verdient om even op de voorgrond geplaatst te worden.
Stemmen kan tot en met maandag 9 november. Wie dat doet, en zijn/haar e-mailadres doorgeeft, maakt bovendien
kans op een duoticket voor het feest.
Nieuwsgierig?
Op vrijdag 27 november 2015 maken we de drie genomineerden in alle categorieën bekend op www.depinte.be.
Vragen?
Dienst Vrije tijd, OCP, tel. 09 280 98 46, vrijetijd@depinte.be

Als lezen niet vanzelf gaat
Kinderen leren lezen in het eerste leerjaar. Op korte tijd
moeten ze alle letters leren en eenvoudige boekjes kunnen lezen.
• W
 at als dit niet zo vanzelfsprekend verloopt? Hoe kunnen deze leerlingen op een aangename manier geholpen worden?
• M
 isschien ging het leren lezen wel vlot, maar stelt het
probleem zich later, bij het begrijpend en studerend lezen.
• W
 elke aanpak is hier het meest efficiënt?
Op woensdag 4 november om 19.30 uur organiseert
de bibliotheek een infoavond over vragen rond leesproblemen en Makkelijk Lezen met remedial teacher Mien
Desmet. Als remedial teacher verleent zij hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Vanuit die
dagdagelijkse praktijk reikt zij u op deze avond vaardigheden en oplossingen aan.

We richten ons voornamelijk
op ouders, grootouders, leerkrachten … die kinderen op
een speelse manier willen
helpen bij hun leesvaardigheden. De avond kadert in
het Makkelijk Lezen-project
van ZOVLA.
Inschrijven kan via
bibliotheek@depinte.be of
telefonisch 09 282 25 32.
De toegang is gratis.
Meer informatie:
• w
 ww.makkelijklezenplein.be
• d
 epinte.bibliotheek.be
• w
 ww.luisterpuntbibliotheek.be
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De Boekenbabbel
Hierbij roepen we plechtig een nieuw rubriekje in het leven. Waarom? Omdat we altijd al hebben willen weten wie
de mensen zijn die de zelfuitleenbalies in de bib bevolken;
welke boeken ze met veel leesplezier geconsumeerd hebben en welke ze met eerder ijzige gevoelens in de terugbrengschuif gedeponeerd hebben.
We peilen aan de hand van een heus interview naar de
diepste boekengevoelens bij onze bibgebruikers. Elk infoblad opnieuw kunt u zich verwachten aan een hoop boekenverhalen en andere literaire ontboezemingen van één
van hen.
Om het goede voorbeeld te geven, beginnen we alvast met onszelf. Bibliothecaris Annelies De Vos bijt
de spits af.
Annelies De Vos: “De eerste leuke
boeken die ik me herinner, zijn de
Tiny-boeken van Gijs Haag, voornamelijk omwille van de heel erg
mooie tekeningen. Ze kunnen
trouwens nog altijd uitgeleend
worden; klaar voor een volgende
generatie kinderen.
Ik genoot ook erg van de spannende avonturen van ‘De Vijf’ van
Enid Blyton, en via school ontdekte ik de klassiekers van Jan
Terlouw, Jaap Ter Haar en zovelen meer. Ook Agatha Christiedetectives heb ik in groten getale verslonden.
Ondertussen lees ik zelf voor aan mijn
dochter. ‘Pluk van de Petteflet’ is een grote hit bij ons thuis.
Elke avond lezen we een verhaaltje, soms twee als ze heel
braaf geweest is, want het voelt als een echte beloning.
Daarnaast kunnen we samen geweldig genieten van grappige prentenboeken. ‘Brrrr, wat is het donker’ in de Winnie
de Poeh-reeks en ‘Schattig’ van Lida Dijkstra zijn er zo twee.
Leuk om met stemmetjes voor te lezen, en geweldig om te

zien hoe mijn dochter al bladzijden op voorhand zit te gniffelen over een grappig iets dat er aan zit te komen.
Momenteel lees ik ‘De nacht van de vogels’ van Kate Mosse.
Dit boek bevat zowat alle thema’s die mij intrigeren: de Engelse kust in al zijn macabere glorie, een mysterieus kerkhof met verborgen geheimen en alles overgoten met een
vleugje fantasie … Ik heb zo goed als alles gelezen van deze
schrijfster en kijk altijd reikhalzend uit naar haar volgende
pennenvrucht. Dat ze dikke boeken schrijft, is iets wat haar
werk nog aantrekkelijker maakt: hoe dikker hoe liever, dan
ben ik zeker van weken leesplezier.
Boeken die verwijzen naar boeken of gaan over bibliotheken kunnen mij ook bekoren, wellicht heb ik daar zelfs de
liefde voor de bibliotheek opgedaan. Ik denk hierbij aan
boeken als ‘De boekendief’ van Markus Zusak, ‘Het dertiende verhaal’ van Diane Setterfield of zowat alles van Carlos
Ruíz Zafon.
Daarnaast lees ik ook graag historische thrillers, waarbij ‘De Historicus’ van Elisabeth Kostova met stip op nummer één staat.
Mag ik dan nog twee boeken aangeven die zeer het vermelden waard zijn? ‘De quincunx’ van Charles Palliser, dat
de Dickensiaanse 19de eeuw zo geweldig evoceert, en
‘Mevrouw Verona daalt de heuvel af’ van Dimitri Verhulst,
dat bijzonder is door de vele mooie nieuwe woorden die
Verhulst introduceert.
Lezen doe ik het liefst in de zetel thuis. Geheel ontdaan van
achtergrondlawaai van dochter en man. Zalig in een boek
kruipen en er maar met moeite terug uitkomen omdat het
toch echt wel ver na bedtijd is.
In onze bib is het leukste leesplekje achteraan in de zeteltjes. Je hebt er ook een geweldig overzicht over de verschillende verdiepingen. De non-fictie afdeling vind ik het gezelligst om in te vertoeven, al grasduinend in de collectie. Het
lijkt daar een beetje op een mooie boekenwinkel, met dat
verschil dat je bij ons niet langs de kassa moet passeren.
Een hele bib aan leesplezier, gratis en voor niets. Zalig om
in te werken!“

Voorleesweek van 21 tot 29 november
Elk jaar in de periode waarin de koude terug het land binnensluipt en mama’s schoot
uitnodigt tot nestelen, moedigt Stichting Lezen het voorlezen aan tijdens de Voorleesweek. Ook dit jaar mag u zich verwachten aan een scala aan tips en tricks op de
website voorlezen.be.
In de bibliotheek delen we bladwijzers uit, die niet alleen netjes bijhouden waar je
gebleven bent, maar ook boekentips bevatten voor als je op zoek moet naar nieuw voorleesvoer. Er zijn een viertal
verschillende uitvoeringen, naargelang de leeftijd van ‘zij die luisteren’.
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Openingsuren - vroeger en nu

Sluitingsdagen

Op 10 augustus 2015 gingen we van start met de nieuwe openingsuren van de bibliotheek. U kunt sindsdien
ook op woensdagvoormiddag en vrijdag terecht in de
bibliotheek. Op maandag en dinsdag zijn de openingstijden verschoven, zodat de bib een uur vroeger opent
(en sluit). Om alles een beetje te verduidelijken hierbij
een overzicht van hoe het vroeger was, en hoe de openingsuren er nu uitzien. U blijft alleszins nog steeds van
harte welkom!

De bib is gesloten op: maandag 2 november, woensdag 11 november, vrijdag 11 december, van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 december en van donderdag 31 december tot en met zaterdag 2 januari.

Vroeger		

maandag
dinsdag
woensdag

Nu

18 tot 20 uur maandag
17 tot 19 uur dinsdag
gesloten
woensdag
15 tot 18 uur		
donderdag 16 tot 19 uur donderdag
vrijdag
gesloten
vrijdag
zaterdag
10 tot 12 uur zaterdag
zondag
gesloten
zondag

17 tot 19 uur
16 tot 18 uur
10 tot 12 uur
15 tot 18 uur
16 tot 19 uur
14 tot 17 uur
10 tot 12 uur
gesloten

Spelletjes (spelen) in de bib

Boeken terugbrengen kan ook als de
bib gesloten is. U
kunt ze deponeren in de inleverbus. Let op! Gelieve de boeken
een voor een in
de bus steken en
steeds te wachten tot de klep
sluit vooraleer het volgende boek aan te bieden!
Boeken verlengen kan via https://mijn.bibliotheek.be

Om 14 uur toveren we de bibliotheek om tot een grote
speelhal, waar alle kinderen van de lagere school gedurende
twee uren gratis en voor niets onze nieuwe spelletjes kunnen komen uitproberen.
Tussen al dat spelen door verwennen we jullie ook nog met
een hapje en een drankje.
Schrijf je snel in via bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32, want de plaatsen zijn beperkt!

U denkt bij de bibliotheek ook direct aan ‘boeken’? Toch is
de bib veel meer dan dat! Binnenkort starten we zelfs met
een echte speel-o-theek!
Om jullie alvast warm te maken, een opsomming van onze
spelletjes.
Niet de doorsnee, wel bijzonder!
Etenstijd op de boerderij, De Boomgaard, Mijn eerste spelletjesdoos (tien verschillende spellen), Dier op dier, Jakkiebak! Kippenkak!, Spokentrap, Eierdans, Halli Galli Kaartspel,
Chromino, Twister, Kolonisten van Catan JUNIOR, Blokus,
Jungle speed, Perudo, Vlotte Geesten XL, Tsuro, Het verboden eiland, Dixit, De stapel gekke Kamelenrace, Splendor,
Ave Caesar
Spelletjesnamiddag op woensdag 25 november
Uiteraard moeten de spellen die we ontlenen eerst uitgetest
worden. Daarvoor organiseren we op woensdag 25 november een gezellige spelletjesnamiddag.

Gezocht: vrijwilligers om deze spelnamiddag
te begeleiden
Bericht aan de ouders en grootouders: ook jullie zijn van
harte welkom, maar het spelen zelf laten we aan de kinderen over. We zijn wel nog op zoek naar vrijwilligers om
deze spellen te begeleiden. Als u de spelregels vooraf
eens bekijkt, kunnen de kinderen direct aan de slag.
Interesse? Stuur een mailtje naar bibliotheek@depinte.be
of bel 09 282 25 32.

Spellen lenen
Na deze testnamiddag zijn de spelletjes volledig klaar om
uitgeleend te worden in de bib. U kunt er een per kaart meekrijgen voor drie weken. Verlengen is niet mogelijk.
Misschien iets voor tijdens de gezellige kerstdagen?
Deze speel-o-theek komt tot stand in samenwerking met
het Sociaal Huis en de jeugddienst.
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Wisselcollectie films Cinébib
Na het verorberen van de collectie Chinese films, zitten we
sinds september al een tijdje in de religieuze sfeer met onze
wisselcollectie Cinébibfilms. Laat je niet afschrikken door het
onderwerp, er valt immers heel wat moois te ontdekken.
Een greep uit het aanbod van twintig films: de Bergmanklassieker ‘Het zevende zegel’, waarin een schaakpartij met
de Dood centraal staat; de bevreemdende animatiefabel
‘Spirited away’; ‘Dead man walking’ met Susan Sarandon en
Sean Penn; ‘The last temptation of Christ’, de controversiële
jaren-80-prent van Martin Scorsese om er maar een paar te
noemen … U ziet, keuze genoeg voor het creëren van uw
geheel eigen mystieke ervaring.
Eind december verlaten we het religieuze pad voor een meer
wereldsere filmcollectie kwaliteitsfilms.

Een halve eeuw Belgische
aanwezigheid in Duitsland
verwoord door Walther Rotsaert
‘Belgisch Bezettingsleger en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
1945 - 1995’
… een persoonlijke kroniek door Walther Rotsaert
Het boek is een persoonsgebonden kalender van feiten, ontwikkelingen
en ervaringen gedurende de vijftig jaar Belgische militaire aanwezigheid
in Duitsland, zoals de auteur, Walther Rotsaert dit heeft opgemerkt en
ervaren. Het is bedoeld als sfeerbeeld van het verblijf in de tweede Heimat, waarin het leven van de vele duizenden Belgen in Duitsland zich
afspeelde in de tweede helft van de vorige eeuw.
Een neergeschreven beleefde geschiedenis, zodat deze periode niet
vergeten raakt, tevens een beetje voor nostalgische zielen.
Wie het boek wenst te bestellen (35 euro bij afhaling of 40 euro verzendingskosten inbegrepen) kan terecht bij Walther
Rotsaert, Koning Boudewijnlaan 5, De Pinte.

Vrije Bibliotheek Zevergem iedere zondagvoormiddag open
Wil je op zondagmorgen een boek ontlenen? Kom dan naar de kleine, gezellige bibliotheek in het Dienstencentrum
op het dorp in Zevergem tussen 10 en 12 uur.
Deze bib is een juweeltje dat steeds de laatste nieuwe boeken bezit! Er is een ruime keuze voor alle leeftijden. De uitlening is gratis en de collectie wordt ieder jaar aangevuld met recente boeken. Jammer genoeg zijn er geen cd’s en dvd’s.
Van harte welkom!
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Leven(s)lang Sportelen in De Pinte
Wij stellen u voor: onze Sportelgangmakers!
Antoine Van Nieuwenhuyze
“Ik ben bestuurder van vzw Sportbeheer eva, het gemeentelijk orgaan dat instaat voor de organisatie van sportkampen en sportlessen voor de inwoners van De Pinte. Ik hou
van fietsen en wandelen en wil vanaf nu de sportdienst ondersteunen als Sportelgangmaker bij de seniorensportactiviteiten, op mij kan je rekenen!”
Guido Van Poucke
“Ik organiseer zelf petanquetornooien, wandelweekends,
joggings … en ik was jarenlang coördinator van de sportdienst in het UZ Gent. Ik wil graag als Sportelgangmaker
mijn steentje bijdragen voor het Sportelgebeuren in De
Pinte, op mij kan je rekenen!”

Eric Goethals
“Ik ben een wielertoerist in hart en nieren en organiseer elke
zomer fietstochten voor buitenlandse studenten. Als ‘peter’
van de mountainbikeverbindingen op grondgebied De Pinte en Sint-Martens-Latem zorg ik er voor dat het parcours
onderhouden wordt en de bewegwijzering intact blijft. Als
Sportelgangmaker wil ik mij inzetten om mee te werken bij
de uitwerking en de promotie van de gemeentelijke sportactiviteiten, op mij kan je rekenen!”
Erick Baerts
“Als voorzitter van Okra De Pinte ben ik vertegenwoordigd in
de gemeentelijke seniorenraad. Ik ben de stuwende kracht
voor de organisatie van de wekelijkse wandel- en fietstochten elke vrijdagnamiddag in samenwerking met de sportdienst. In mijn vrije tijd speel ik curve bowls. Ik wil mij engageren als Sportelgangmaker om het recente Sportelnieuws
bekend te maken aan de onze Pintse Sportelaars en hen
motiveren om aan sport te doen, op mij kan je rekenen!”

Sportelactiviteiten tijdens de Seniorenweek
Van 16 tot 20 november 2015
De sportdienst organiseert in samenwerking met vzw Sportbeheer in het kader van de seniorenweek twee activiteiten op
dinsdag 17 november 2015 in het OCP.
1. Test je conditie (start om 9 uur stipt)
Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is al bereikt.
2. Lach je gezond! (10.30 tot 11.30 uur)
Lachen opent deuren en brengt mensen dichter bij elkaar. Zoals Charlie Chaplin zei: «De kortste weg tussen twee mensen
is een lach.» Deze les bestaat uit ontspanning- en ademhalingsoefeningen, lachbevorderende oefeningen en een lachmeditatie of vrije lach.
Lachen is goed voor je lichaam en geest en heeft weldoende effecten: stimuleert bloedsomloop, verlaagt bloeddruk, ontspant, massage spijsverteringsstelsel, gemakkelijker relativeren ...
Bij lachyoga, zoals we dit noemen, streven we zelfs niet naar een echte lach: het is leuk meegenomen als het gebeurt maar
niet het doel. Lachen is loslaten, in het hier en nu zijn, stoppen met denken.
Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven bij Sportdienst De Pinte aan de balie van het OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be.
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Sportparkwandeling
Op dinsdag 11 augustus onder een stralende zon verzamelden een
60- tal sportievelingen aan WZC Scheldevelde. De wandeling liep langs
mooie Pintse plekjes om uiteindelijk een bezoek te brengen aan het
gloednieuwe sportpark Moerkensheide. Vzw Sportbeheer verwende
de deelnemers met een heerlijke kop koffie en pannenkoeken.
Gedurende de wandeling moesten een paar sportieve opdrachten
uitgevoerd worden en een aantal quizvragen over gezonde voeding
werden opgelost.
De oplossing van de quiz was: Sport
en beweeg op eigen tempo.
Oplossing voor de schiftingsvraag
‘Wat is de afstand van de buitenste
(6e baan) van de atletiekpiste?’
Antwoord: 479,03 m
De winnaar van de aankoopbon
van 20 euro bij een plaatselijk
grootwarenhuis is: Christiaan Van
de Moortele uit de Pinte. Proficiat!

Sinterklaaswandeling voor personen met mentale beperking
Voor de elfde maal kunnen personen
met een mentale beperking en hun begeleiders deelnemen aan de jaarlijkse
Sinterklaaswandeling georganiseerd door
de Burensportdienst Leiestreek waar gemeente De Pinte deel van uitmaakt.
Dit jaar vindt deze wandeling plaats op
donderdag 3 december 2015. Je kunt
kiezen tussen een wandeling van 2 km, 3
km en/of 5 km! De wandelroutes vertrekken om 13.30 uur vanuit de Guldepoort in
Machelen, Dorpstraat 46, te bereiken op
eigen kracht.
Na afloop van de wandeling worden de
deelnemers en hun begeleiders getrakteerd op een kop warme chocolademelk,
een lekkere boterkoek en chocoladekoek.
Bovendien komen Sinterklaas en Zwarte Piet langs om alle sportievelingen een zakje lekkers te schenken.
Het wordt een dag om nooit te vergeten.
Een begeleider is verplicht. Inschrijven kan ten laatste op 20 november 2015
via sport@depinte.be of 09 280 98 44. Deelnamekost: € 2
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Lesgevers dans gezocht
Recreas Swing & Spring Drongen
... is een kleinschalige dansgroep voor kinderen met een mentale beperking vanaf zeven jaar. Er worden leuke, korte dansjes aangeleerd op
aangepast niveau. Dit gebeurt door een team van enthousiaste lesgevers. Tweewekelijks wordt er op zaterdagvoormiddag geswingd, gedanst en bewogen op kinderliedjes en pophits van het moment.
Een voorsmaakje vind je op swingenspringdrongen.weebly.com.
Recreas Swing & Spring Drongen is op zoek naar enkele nieuwe lesgevers op vrijwillige basis.
Kan je wat bewegen en hou je van dansen? Wil je helpen om deze kinderen te laten genieten van het moment? Kan je je regelmatig vrijmaken op zaterdag tussen 11 en 12 uur?
Wil je eerst wat meer informatie?
Niet meer aarzelen, gewoon even contact opnemen:
Karlien Wauters (0479 69 70 84) of Anuschka Blancke (0485 48 75 85),
swingspringdrongen@gmail.com

TK Olympia De Pinte: trainers welkom
TK Olympia De Pinte vzw is een recreatieve turnclub die gymnastiek in de regio wil
bevorderen. Ze richt zich tot kleuters vanaf vier jaar en jeugd.
De turnclub is een recreatieve club waar leren en plezier beleven steeds hand in hand
gaan. TK Olympia De Pinte is houder van het IK-GYM kwaliteitslabel voor Vlaamse Gymnastiekclubs.

Momenteel zijn zij op zoek naar een aantal bijkomende trainers om het trainersteam dat instaat voor
een kwaliteitsvolle begeleiding van de gymnasten te
vervoegen:
• o
 p woensdag van 15 tot 17 uur: toestelturnen basisgroepen jeugd
• o
 p maandag van 17.30 tot 19.30 uur: tumbling
Kandidaat-trainers kunnen zich wenden tot
tkodepinte.train@gmail.com of Lieselotte Steyaert,
0474 77 27 64.
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Agenda november - december 2015
Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook www.UiTinvlaanderen.be. Jouw eigen
activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door
via communicatie@depinte.be.

Vanaf 30 oktober
Tentoonstelling Kunstkring Centaura

Olieverf, aquarel, pastel, mixed-media, keramiek, beelden
Opening op 30/10 om 20 uur - ook op
31/10, 1/11, 7/11 en 8/11 - van 10 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur - raadzaal
Kunstkring Centaura: 09 282 68 67
germain.schiettecatte@telenet.be

nis van het Vaticaan, te beginnen bij het
graf van Petrus over de oprichting van
Vaticaanstad in 1929 tot nu.
In zijn verhaal staat de cultuur centraal,
maar u komt ook alles te weten over het
hedendaagse leven in de microstaat.
om 15 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden) /
gratis met welkomstkaart
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
Vanaf 6 november
Teater 2000 wenst je Veel Beterschap!

Chris Afschrift, Filip Bauwens, Nadine Devigne, Magda De Waegenaere, Sofie Heirbrant, Bart Loterman, Ute Naessens, Leonie Seye, Marijke Vandenbroecke, Tonny
Vanhaesebroeck en Johan Van Nevel spelen ‘Veel beterschap’ van Marc Peeters.
Kom ontdekken hoe ze alles oplossen
of juist erger maken op 6, 7, 8, 13 en 14
november 2015 in het OCP.
Reservaties: www.teater2000.be,
0471 60 88 47
Volg de repetities op Facebook: Teater
2000 De Pinte

Woensdag 4 november
Infoavond over leesproblemen en
Makkelijk Lezen

| zie pag. 19

om 19.30 uur - BIB gratis - inschrijven via
bibliotheek@depinte.be of 09 282 25 32
Donderdag 5 november
Crea voor kinderen: Vogeltaarten

om 13.30 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 7
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 5 november
Vaticaanstad vroeger en nu

Een oppervlakte van 44 hectare en 850
inwoners maken van Vaticaanstad de
kleinste onafhankelijke staat ter wereld. En
waarschijnlijk ook de meest mysterieuze.
Zoals in elk land zijn er posterijen, een
uitgeverij, een station en een hotel. Maar
daarnaast herbergt het Vaticaan ook een
van de belangrijkste musea en bibliotheken ter wereld. Om van de Sixtijnse Kapel
nog maar te zwijgen …
Theoloog Hans Geybels is met zijn vele
connecties de ideale persoon om u het
echte Vaticaan te laten zien. Hij geeft een
beknopt overzicht van de geschiede26 | www.depinte.be

Wat gebeurt er wanneer vier patiënten
van verschillend allooi in het ziekenhuis
verzeild raken en dan nog samen een
kamer moeten delen? Een loodgieter,
een advocaat, een havenarbeider en een
schijnbaar verwarde gepensioneerde liggen samen in een ziekenhuiskamer. Hun
verblijf valt ferm tegen want zij worden
met harde hand verzorgd door een bazige
hoofdverpleegster. Gelukkig is er nog de
jonge stagiaire en zorgt het bezoek tussendoor voor verrassende afwisseling. De
vier beslissen dat er toch ‘iets’ moet ondernomen worden. Maar wat? En hoe?

Vrijdag 6 november
JV De Pinte - Kleit (2de reserven A)

Veel tijd om na te genieten van hun productie ‘De Koning Sterft’ was er niet. Na
een succesvolle apotheose in het NTGent
waar de koning definitief in vrede kon
sterven, zat het bestuur van T2000 alweer
samen en staan ze klaar voor het volgende toneelseizoen.

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 november en 5 december
Openstelling Museum Scheldeveld

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42

Hun filosofie blijft om verschillende toneelgenres afwisselend te brengen zodat
iedereen zijn gading vindt. Daarom brengen ze als opener deze keer een hilarische
billenkletser. Een ontspannende avond
wordt het gegarandeerd! Hiervoor werkt
Teater 2000 opnieuw samen met Ingrid
Roets als regisseur.
Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

Vanaf 30/10 Tentoonstelling Centaura
Zondag 8 november
14de NONA-maaltijd

Naar jaarlijkse traditie organiseert de vzw
Nona al voor de veertiende maal een
maaltijd voor haar projecten in Roemenië;
zij nodigen dan ook alle sympathisanten
en belanghebbenden uit op zondag 8 november.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.
tussen 12 en 14 uur - refter Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos - € 20 / € 10 (lagereschoolkinderen) - reserveren vóór 5/11
via nonamechild@telenet.be
vzw Nona
Jan Milh: 09 282 85 78
Serafien de Rijckelaan 21
Zondag 8 november
Familievoorstelling ‘Prinsesje
ondersteboven’

Vanaf 6/11 Veel Beterschap!

terstevoren ontmoet. Ook hij heeft een
probleem. Hij leest namelijk van rechts
naar links en is dus ook een buitenbeentje
...
Een bezielde familie Missorten brengt in
geuren en kleuren het verhaal van Prinsesje Ondersteboven. De personages
worden humoristisch uitgebeeld en hun
sprankelende gedichtjes zullen kinderen
zeker aanspreken.
om 15 uur - BIB - gratis - inschrijven via bibliotheek@
depinte.be of 09 282 25 32
Maandag 9 november
‘Reiscafé’ Broederlijk Delen

Vrijdag 13 november
Verrassingsavond 0-99 jaar

Het einde van het jaar nadert. Tijd van gezellig samen zijn.
Voor het eerst organiseert de oudervereniging een verrassingsavond voor jong
en oud, voor klein en groot.
Wat kan je verwachten? Een avond waarbij ouders én kinderen zich amuseren.
Misschien dans, misschien spelletjes, misschien toneel, misschien zang, misschien
een zoektocht …
Ben je benieuwd wat de activiteit wordt?
Hou de website in de gaten, want we zullen regelmatig een hint geven.
vanaf 18 uur - Gemeentelijke Basisschool –
€ (kind) / gratis (volwassenen)
Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool DP
www.ovgbsdepinte.be
Vrijdag 13 november
Film- en gespreksavond in het kader van
de 11.11.11-actie

Je komt hier alles te weten over de mogelijke reisformules van Broederlijk Delen:
de inleefreis naar Burkina Faso, de reis naar
Israël/Palestina, de fietstochten in België
en in het buitenland
om 20 uur - Geuzenhuis, Kantienberg 9 /
Gent
Broederlijk Delen www.broederlijkdelen.
be/doe-mee
Donderdag 12 november
Daguitstap Brussel

Geleid bezoek aan de tentoonstelling
‘Anatolia, home of eternity’ in het kader
van Europalia Turkije en busrondrit ‘Brukselbinnenstebuiten’
om 8 uur - kerk De Pinte - € 60
Markant De Pinte - SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Vanaf 13 november

Tijdens deze familievoorstelling voor kinderen van de lagere school en hun (groot)ouders worden de problemen met lezen
op een ludieke manier voorgesteld.
Prinsesje Ondersteboven leest op een
heel eigenaardige manier. Ze leest namelijk alles van onder naar boven. Dat is heel
anders dan de andere kinderen. Het prinsesje voelt zich daardoor bedroefd en er
is ook niemand die met haar wil trouwen.
Prinsesje Ondersteboven vlucht naar het
land Binnenstebuiten, waar ze Prins Ach-

zo. 8/11 Prinsesje ondersteboven

Wandelen

ook op 27/11 en 11/12 - om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

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

om 20 uur - De Veldblomme, Veldstraat 50
- € 6 ten voordele van 11.11.11
11-groep De Pinte
Colette Verslyppe: 09 221 00 35
www.11.be
Zaterdag 14 november
Dropping

Een boeiende sportieve activiteit, voor
jong en oud vol verrassingen en spanning.
De afstand bedraagt ongeveer 7 of 9 km
(in vogelvlucht).
De dropping gebeurt in groepen van zes
tot vijftien personen.
Laat je niet verrassen en schrijf tijdig in.
om 19.30 uur - Europaplein - € 13 / € 15
(busreis, maaltijd en verzekering inbegrepen) - inschrijven vóór 7/11 - te voorzien:
degelijk schoeisel, regenkledij, zaklamp,
draag iets reflecterend!
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 14 november
JV De Pinte - Meetjesland (1ste elftal)

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

Vlieg wijst de weg naar activiteiten voor kinderen onder de twaalf.
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Maandag 16 november
Start Seniorenweek

Met feestkaarting, conditietest, lachyoga,
curve bowl, film ‘Marina’, gezond ontbijt
en dansnamiddag met Rudy Hammond &
The Blue Ladies | zie achtercover
Seniorenraad DP-Z i.s.m. Gemeente en
OCMW De Pinte
Roland Counye: 09 282 72 69
Dinsdag 17 november
55+: Natuurlijke geneesmiddelen

Gezinsbond DP
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
17 november en 9 december
Geloofsgesprekken: ‘Geloof op zoek
naar rede’

Op 17/11 met Anthony Dupont en 9/12
met Jos Kint
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86

Vrijdag 20 november

Zondag 22 november

JV De Pinte - KFC Evergem-C.
(2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 21 november
Steven Goegebeur - ‘Man van de Wereld’

Steven Goegebeur (bekend van Foute
Vrienden op 2BE) stond al enkele keren op
het podium van de comedykelder, maar
nu staat hij voor het eerst op het grote podium van het OCP. Met zijn show ‘Man van
de Wereld’, overladen met lovende kritieken, zal hij daar zeker niet misstaan.
om 20u - OCP (cultuurzaal) - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

Intrede Sinterklaas in De Pinte

Opluisteren mis

20 november en 18 december
Korte wandeling in De Pinte

om 14 uur - OCP
Okra De Pinte			
Marc Thienpont: 09 282 81 94

Dinsdag 24 november
‘Blijf bij mij’, relatiestijlen en
verbondenheid

Zondag 22 november

Vrijdag 20 november

om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Jaarlijkse spaghetti-avond

De opbrengst van deze avond gaat volledig naar de Chiro en wordt gebruikt voor
het onderhoud van de lokalen.
U komt toch ook?
vanaf 17.30 - refter gemeentelijke basisschool - € 12 / € 6 (6-12 j.) / gratis
(- 6 j.) - inschrijven vóór 15/11
Beschermcomité Chiro De Pinte
www.chirodepinte.be

Heuse sinterklaasshow met achteraf een
‘meet and greet’ met de Sint. Kom jullie
grote held verwelkomen!
om 14 uur - OCP - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/sintactiviteit (vanaf 6/11,
max. 300 deelnemers)
Jeugdraad en jeugddienst
De Pinte: 09 280 98 40

Hij komt, hij komt …
De lieve goede Sint doet opnieuw zijn intrede in De Pinte. Dit jaar mogen
we hem verwelkomen op zondag 22 november. Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen vanaf 14 uur in het OCP genieten van een Sinterklaasshow en daarna de Sint van dichtbij begroeten.
| Meer info op pagina 34

Door Rika Ponnet, seksuologe, relatie-bemiddelaar, auteur en zaakvoerster van het
relatiebureau Duet.
Het aantal mensen dat een relatiebreuk
heeft meegemaakt loopt bijna tot veertig procent op. Steeds meer vrouwen én
mannen zijn ongewild alleen en merken
dat het niet evident is om daarin verandering te brengen. Alleenstaanden zijn
zeker geen zielepoten maar de ‘Sex and
the City-single’ is ook een illusie. Het merendeel van ons wenst een stabiele en
duurzame relatie, maar hoe je die relatie vorm geeft, is een andere vraag. Rika
Ponnet tracht met Duet het taboe op relatiebemiddeling te doorbreken en zal deze
avond uitgebreid ingaan op de manier
waarop we ons hechten, bepalend voor
ons functioneren in een relatie.
om 20 uur - scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 6 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com

En hij brengt fairtradechocolade mee

De Sint verwent onze kinderen graag met chocolade. Om ervoor te zorgen dat ook de kinderen in het zuiden niet vergeten
worden, bieden Chocolaterie
Dossche, bakkerij Hanssens en
bakkerij Rutsaert fairtradechocolade aan in hun sinterklaasassortiment.
| Meer info op pagina 14
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Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

ma. 16/11 Start Seniorenweek
Dinsdag 24 november
Aristoteles, Machiavelli, Hobbes en
Tocqueville - Politieke filosofie voor
vandaag

- Het nut van politieke filosofie
- Fundamentele denkers in de actualiteit
- Sociale rechtvaardigheid en emancipatie
Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Tocqueville: vier essentiële denkers uit de geschiedenis van de filosofie. Toch zijn ze
verrassend actueel. Hoe past Aristoteles’
theorie over sociale rechtvaardigheid in
een hedendaags plaatje? Wordt macht
nog wel degelijk gebruikt om chaos in de
staat af te wenden zoals Machiavelli bepleitte? Wat is de link tussen Hobbes’ oorlog van allen tegen allen en hedendaagse
fenomenen als terrorisme en mislukte staten? En hoe zit het met Tocqueville en de
onafsluitbare strijd voor gelijke rechten?
Fernand Tanghe (emeritus hoogleraar aan
de UAntwerpen) illustreert aan de hand
van passages uit het werk van de vier denkers hun relevantie voor de huidige samenleving en het belang van hun ideeën
voor ieder van ons als burger.
ook op 1/12, 8/12 en 15/12 - van 14 tot 16
uur - OCP - € 58 / € 52 (met Davidsfonds
Cultuurkaart), koffie en syllabus inbegrepen
Davidsfondsacademie i.s.m. Davidsfonds
DP
Katleen Vandermeersch: 09 282 96 69
Dinsdag 24 november
ADHD? Hoe is ’t dan met broer en zus?

Workshop met Machteld Van Ostaede
gericht naar ouders over opvoeden van
broers en zussen van kinderen en jongeren met ADHD. In deze workshop staan
we stil bij de kwetsbaarheid, maar ook
de krachten van broers en zussen. Ouders wisselen ervaringen uit over hoe we
broers en zussen kunnen ondersteunen.
van 20 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 5 / € 3 (abonnees)
Centrum ZitStil: 03 830 30 25
info@zitstil.be
www.zitstil.be
Woensdag 25 november

za. 21/11 Man van de Wereld

Zaterdag 28 november

Woensdag 25 november

Theatertour ‘Flip doet het zelf’ (soloconcert Flip Kowlier)
Op een dag gaat Flip Kowlier met
zijn zoon in Mariakerke naar een circus kijken. Hij raakt er vertederd door
de charme en de tristesse. Diezelfde
avond nog schrijft hij het nummer
‘Cirque’, maar daar blijft het niet bij. De
fictieve karakters van dat circus blijken
een uitstekende inspiratiebron te zijn.
Flip pent uiteindelijk een heel album
bij elkaar ...

om 14 uur - BIB - gratis inschrijven via
bibliotheek@depinte.be
of 09 282 25 32

JV De Pinte - LS Merendree (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 30 november
Kookles: kerstmenu door Erica De
Vogelaere

om 10 en 19 uur - lokaal Gezinsbond - ca.
€ 38 (incl. drank)
Markant De Pinte - SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Maandag 30 november

Ziedaar het ontstaan van ‘Cirque. De
avonturen van W.M. Warlop’, het vijfde
soloalbum van de spraakwater van
dienst bij ’t Hof van Commerce. Flip
Kowlier brengt zijn jongste telg integraal, afgewisseld met enkele van zijn
bekendste klassiekers.
om 20 uur (deuren), start om 21 uur OCP - € 16
Stageblind
www.stageblind.be
www.facebook.com/stageblind
Donderdag 26 november
Voordracht over de weerbare bodem

Door Marc Verhofstede, met als thema’s:
Moestuin, Siertuin en Tuin.
De taak van het totale bodemleven is om
de plant dusdanig te voeden en te verzorgen zodat zij weerstand heeft tegen ziekten en plagen, zodat de wortels alle voedingsstoffen kunnen opnemen om een
sterke plant te worden met inhoudelijke
kwaliteit.
om 19.30 uur - CC De Brouwerij,
Stationstraat 3 b / Eke - € 1 (leden) / € 3
Velt Scheldevallei
Duprez - Deboel: 09 385 60 03
Guido.duprez@skynet.be
Vrijdag 27 november
De Pinte: vroeger en nu

Door Johan Van Twembeke
om 20 uur - raadzaal - gratis (leden) / € 2
Landelijke Gilde Z-DP
willem.rombaut@fulladsl.be

Spelletjesnamiddag in de BIB
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zo. 22/11 Intrede sinterklaas

Zaterdag 28 november
Uitstap naar de kerstmarkt in Brugge

om 9 uur
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

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

Slaapwel! Beter slapen kun je leren.

Een nacht slecht slapen is geen ramp. Langdurig slecht slapen heeft wel een negatieve
invloed op je levenskwaliteit en je functioneren. Mogelijke gevolgen zijn vermoeidheid,
prikkelbaarheid, somberheid en concentratiestoornissen. Lig je de hele nacht wakker? Word je altijd (te) vroeg wakker? Is een
nachtje doorslapen een uitzondering? Tijdens deze infoavond krijg je inzicht in slapen
en slapeloosheid met tips voor een concrete
aanpak van in- en doorslaapproblemen en
een slechte slaapkwaliteit.
Door Marijke Van Audenhove (klinisch
psycholoog)
om 20 uur - OCP - € 5 / gratis (CM-leden)
CM Midden-Vlaanderen
09 267 57 35
gezondheidspromotie.mvl@cm.be
www.cm.be/agenda
Dinsdag 1 december
De Sterrenhemel

Wat is er te zien aan de sterrenhemel? Wat
kan je zien met het blote oog, een verrekijker of een kleine telescoop. En wat kan je
niet zien? Claude Doom is gepassioneerd
door de sterrenhemel en deelt zijn passie
maar wat graag met een breed publiek.
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden) /
gratis met welkomstkaart
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
Donderdag 3 december
Demo kookles ‘Dagelijkse veggiekost’

Door Annemie De Kocker. Maak een gezond eigen beleg zonder veel mayonaise.
om 19.30 uur - CC De Zwaan, Kerkplein /
Nazareth - kostendelend - inschrijven nodig (max. 15 pers.)
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97
annemie.de.kocker@telenet.be
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Donderdag 3 december
Degustatieavond ‘Van St.-Emilion naar 1°
Grand Cru Classé’

Onder leiding van Bart Vanderstraeten,
sommelier en voorzitter van de wijngilde,
zullen die avond meerdere geselecteerde
wijnen geproefd en besproken worden.
om 20 uur - Brasserie ’t Klooster, vergaderzaal 2de verdieping - € 30 - inschrijven en
betalen voor 15/11via
eddy.dhondt@telenet.be (max. 50 deelnemers)
Wijngilde Vini Amici i.s.m. wijnen Lambrecht
Vrijdag 4 december
JV De Pinte - Ursel (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
5 en 6 december
Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel

Maak een team met vier mensen uit je eigen straat en schrijf je in via
www.depinteleeft.be. Per straat kunnen er
uiteraard meerdere teams deelnemen.
Sportpark Moerkensheide
De Wezel en De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

Door prof. dr. Wim Coudenys, KUL
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant De Pinte - SDW i.s.m. Davidsfonds
SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Woensdag 9 december
Workshop koken ‘Feestmenu‘

om 19 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 11 december

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

Zaterdag 5 december
De Slimste Straat van De Pinte Zevergem

Is jouw straat de Slimste Straat van De
Pinte - Zevergem? Doe samen met je buren mee aan deze leuke, entertainende en
spannende quiz en bemachtig de felbegeerde titel (met bijhorend straatnaambord) van ‘De Slimste Straat van De Pinte
- Zevergem’.
30 | www.depinte.be

om 17.30 uur - vertrek in De Pinte (naar
Kinepolis Gent)
Markant De Pinte - SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

Maandag 7 december
Voordracht ‘Rusland een wereldmacht
met toekomst … of met een verleden?’

JV De Pinte - Zomergem (2de reserven A)

U vindt er een ruime keuze aan (h)eerlijke voeding, handgemaakte producten,
geschenkartikelen, juwelen, geschenkenmanden ... Met gelegenheid voor een
gezellige babbel bij een koffietje of een
glaasje wijn.
van 10 tot 18 uur - OCP
Oxfam-Wereldwinkel DP
www.facebook.com/
wereldwinkeldepinte

Zaterdag 12 december
Opera in de cinema vanuit de
Metropolitan New York, ‘Die Zauberflöte’
door WA Mozart

Zaterdag 12 december
Kerstmarkt FOS De Havik

Zoals ieder jaar houdt De Havik in december opnieuw een gezellige kerstmarkt.
Dit jaar op 12 december. Naar goede gewoonte wordt de volledige opbrengst van
de kerstmarkt geschonken aan het goede
doel. Vorig jaar was dat een leefgroep van
Topaas van DVC Het Heilig Hart; het goede doel van dit jaar moet nog vastgelegd
worden.
Naast de crea-werkjes van de kleinsten en
de activiteiten van de oudere takken zijn
er ook hotdogs, pannenkoeken en wafels
om de honger te stillen. Ook de dorstigen
laven behoort tot hun streefdoel: warme
chocomelk, soep, glühwein en jenever
vullen het baraanbod verder aan. Niet
alleen de ouders zijn welkom, ook familieleden, vrienden, buren … kunnen de
gezellige sfeer rond de vuurtjes komen
opsnuiven.
vanaf 17.30 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7
De Havik
Arnout Laureys: 0478 44 28 97

Zaterdag 12 en zondag 13 december
Kerst- & Cultuurmarkt De Pinte

Businessclub De
Pinte vzw organiseert voor het
tweede jaar op rij
een Kerst- & Cultuurmarkt in De Pinte maar verhuist na
haar succesvolle eerste editie van het
Europaplein naar het kerkplein en kasteelpark Viteux.
Op zaterdagavond 12 en zondag 13
december 2015 staan lokale handelaars, sport- en culturele verenigingen
samen in een open kerstmarkt.
Deze kindvriendelijke kerst- & cultuurmarkt onderscheidt zich van andere:
- door haar lokale en familiale karakter;
- het kerstidee met een geschenkenbeurs van sociaal geëngageerde
groepen in het Kasteel Viteux;
- een open animatiezone waar kinderen sportkringen en muziekverenigingen uit De Pinte en Zevergem
kunnen optreden voor de kerstmarktbezoekers;
- een ludieke sportieve zaterdagavond
met een Kerstjogging door het dorp;
- een bezoek van de kerstman met gifts
op zondagnamiddag;
- een open kerk met kunsttentoonstelling van de lokale kunstenaars en
een kinderkunstwedstrijd met de lokale kunstenaars als juryleden.
Wil je nog deelnemen, neem contact
op met Filip De Clercq op 0472 52 05
20 of stuur een mailtje naar businessclubdepinte@telenet.be.
op za. van 18 tot 24 uur, op zo. van 11
tot 20 uur - Kerkplein en kasteelpark
Viteux - gratis inkom
Businessclub De Pinte vzw
Filip De Clercq: 0472 52 05 20

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

wo. 25/11 Flip doet het zelf
Zaterdag 12 en zondag 13 december
‘Pallet van drie kleuren’

Ter gelegenheid van de kerstmarkt exposeert ART@De Pinte haar meest recente
‘Drie-kleurencreaties’ op doek.
van 16 tot 22 uur - kerk De Pinte
ART@De Pinte
karina.alisch@skynet.be
www.artdepinte.be
Dindag 15 december
Hobbyles ‘Maken van een kleurrijk
halssnoer in epoxy’

Door Anneleen K. in eigen atelier
om 14 uur - Leiepark 4 / Sint-DenijsWestrem - ca. € 35
Markant De Pinte - SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

5 & 6/12 Geschenkenbeurs

Donderdag 17 december

12 & 13/12 kerstmarkt

Vrijdag 25 december

After Work Party

Opluisteren kerstmis

Aan de vooravond van de kerstvakantie vindt traditioneel de After Work Party
plaats in Kasteel Viteux. Laat u onderdompelen in de ambiance en kerstsfeer en
gooi net voor de feestdagen de benen
nog eens helemaal los!
vanaf 19 uur - Kasteel Viteux - Voorverkoop vanaf 15/11
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Zaterdag 19 december
JV De Pinte - St.-Kruis-Winkel (1ste elftal)

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

Zaterdag 26 december
Winterconcert Harmonieorkest De Pinte
& Youth Band

Mis dit unieke concert niet en koop je tickets via www.harmonieorkest.be, 0477 22
00 07 (ma-vr 18.30-20 uur, za 10-13 uur) of
bij de leden.
om 20 uur - OCP
Harmonieorkest DP & Youth Band
www.harmonieorkest.be
Zondag 27 december
U zijt Wellekome. Vlaanderen zingt kerst.

Samenzang van kerstliederen van vroeger en nu in de sfeervolle omgeving
van de kerk van Zevergem. Met Daniel
Vanrysselberghe en Piet Bogaert.
om 15 uur - Kerk Zevergem - Vrije bijdrage
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Donderdag 24 december

Dinsdag 15 december
55+: Muziek leren beluisteren

Opluisteren kerstavondmis

Gezinsbond DP
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5

om 16.30 uur - kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Dinsdag 15 december
Curiosité

Theemeester, theesommelier, herboriste,
aromatherapeute en auteur Ann Vansteenkiste neemt ons mee doorheen de
boeiende reis van 5 000 jaar theecultuur.
Thee is ongetwijfeld de meest populaire
drank ter wereld, met de langste en rijkste geschiedenis. Achter een kopje thee
schuilt een hele wereld die Ann Vansteenkiste voor ons zal ontsluieren. Ze neemt
zich voor Vlaanderen te leren thee drinken en laat je proeven, ruiken en smaken.
om 20 uur - scoutslokaal De Havik, Sportwegel - € 5 - inschrijven via vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie
Gemeente De Pinte
Zondag 3 januari van 11 tot 13 uur
Gemeenteplein (Baron de Gieylaan)

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .
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Op zoek naar een hobby?
De Pinte Lacrosse daagt je uit!
Zoek je een nieuwe uitdagende sport dicht bij huis? Dan is
Lacrosse zeker een optie!
Wat is Lacrosse precies?
Lacrosse is overgewaaid uit Amerika en is momenteel een
van de snelst groeiende sporten in Amerika en Europa. Oorspronkelijk is de sport ontstaan uit een ritueel van de Indianen, zij speelden dit spel als een soort van voorbereiding op
een oorlog om de ‘Creator’ te bedanken voor hun leven en
voor de sport die hij hun gegeven had. Toen werd het spel
gespeeld met een paar honderd tot duizend man op een
veld van een paar vierkante kilometer. Tegenwoordig wordt
het gespeeld op een veld de grootte van een voetbalveld en
twee teams van elk tien man.
Ondertussen is Lacrosse al heel wat geëvolueerd en zijn de regels verfijnd om het spel zo dynamisch mogelijk te maken. De
teams bestaan uit 23 spelers waarvan er tien op het veld staan.
Lacrosse is een full-contactsport en daarom is er
bescherming zoals een
helm,
handschoenen,
borst- en armbescherming van topkwaliteit
geen overbodige luxe.
Het belangrijkste is nog
niet vermeld, namelijk
de stick of in het Frans ‘la
crosse’. Met de stick passen we een hard rubberen balletje naar elkaar en schieten
we ermee naar het doel. Dit balletje haalt snelheden van 120
km/h en het record staat momenteel op 180 km/h. Lacrosse
wordt ook wel de snelste sport op twee voeten genoemd.

Lacrosse in De Pinte?
Jawel, in De Pinte bestaat een Lacrosseclub! Voorlopig is dit
enkel bedoeld voor jongeren van veertien tot achttien jaar.
Ben je ouder? Ga dan eens naar de site www.ghentlacrosse.be.
Deze ploeg verwelkomt je graag. De eerste drie trainingen
zijn gratis. Iedereen is welkom!
Waar en wanneer?
We trainen in het nieuwe sportpark van Moerkensheide. Trainingen vinden plaats op woensdag en vrijdag van 18.30 tot
20 uur. De trainingen zijn gestart op 2 september, maar je
kunt nog altijd aansluiten.
Voor verdere info of vragen kunt u terecht op:
info@depintelacrosse.be of www.depintelacrosse.be
De Pinte Vikings, 0474 62 15 11

Winterleden Tennisclub De Pinte welkom
Tennisclub De Pinte vzw is er voor u. Het zomerseizoen is dan wel afgelopen, de
terreinen zijn ook voor de rest van het seizoen (tot 31 maart 2016) beschikbaar
voor leden.
Over de terreinen 3 en 4 werd in september een luchthal geplaatst, zodat ook
onder dak kan gespeeld worden. Hier kan dit alleen op de uren die nog niet
bezet zijn door ‘abonnees’ die een vast uur hebben gehuurd voor de hele winterperiode.
(Winter)lid worden kan nog altijd na contact met een bestuurslid.
Alle gegevens en info zijn te vinden op www.tkdepinte.be.
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Petanqueclub De Zonnebloem
Deze recreatieve petanqueclub De Zonnebloem uit De Pinte, die ondertussen al 29 jaar
bestaat, speelt gedurende de winterperiode op vijf verwarmde binnenterreinen in Zevergem.
In de zomerperiode spelen ze in het Sijsjespark.
Deze club won al drie maal het regionaal petanquetornooi in Gavere.
De speeldagen:
• w
 oensdag en zaterdag van 15 tot 18 uur
• z ondagvoormiddag van 10 tot 13 uur
Er zijn ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen. Voor nieuwe leden geeft men
de voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die geen officiële petanquecompetitie
beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.
Als nevenactiviteit voorziet deze club ook in talrijke socioculturele activiteiten zoals excursies,
feestmaaltijden, mogelijkheid tot gratis deelname aan andere recreatieve tornooien (geen officiële
wekelijkse competitie).
Voor alle info
secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail: rogervanderghote@gmail.com
of bij de voorzitter Julien Matthys, gsm 0472 01 35 47, of e-mail: julien.matthys@telenet.be

Scholenloop: de resultaten
Op zondagnamiddag 27 september 2015 werd voor de 35ste maal de
scholenloop georganiseerd door de sportdienst van De Pinte in samenwerking met de atletiekclub AA Gent onderafdeling De Pinte. Tijdens deze zonnige zondagnamiddag hebben 261 schoolkinderen van
de Gemeentelijke Basisschool
De Pinte, de Vrije Basisschool
De Pinte, de Vrije Basisschool
Zevergem en de Kleine Prins
De Pinte gestreden om de
wisselbeker op het sportpark
Moerkensheide in De Pinte.
Het was de Gemeentelijke
Basisschool die de wisselbeker naar hun school mocht
meenemen.
Als afsluiter was er nog een
estafetteloop (zes x 200 m) voor leerkrachten/ouders die gelopen
werd door drie teams van zes personen van de verschillende scholen
van De Pinte – Zevergem. Het coalitieteam van de Gemeentelijk Basisschool met de Kleine Prins kon als eerste de finish bereiken met als
tweede en derde twee teams van de Vrije Basisschool De Pinte.
Alle foto’s en resultaten zijn terug te vinden op
www.atletiekdepinte.be.
Op naar een succesvolle editie 2016!
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voor de jeugd
(Foto)verslag
Speelstraat

Intrede Sinterklaas op
zondag 22 november
in De Pinte
De jeugdraad en de jeugddienst van De
Pinte hebben ook dit jaar een officiële afspraak gemaakt met de Sint voor zijn intrede in De Pinte. Op zondag 22 november
komt de heilig man toe in onze gemeente.
In het OCP wordt een heuse sinterklaasshow op poten gezet met achteraf een
‘meet and greet’. Kom jullie grote held verwelkomen in het Ontmoetingscentrum
Polderbos.

Foto’s: Béatrice en Werner

Praktisch
Prijs:
Voor wie:
Aantal:
Uur:
Waar:

gratis
kleuters en lagereschoolkinderen
maximum 300 deelnemers, de plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is nodig via: www.depinte.be/sintactiviteit (vanaf 6
november)
De show begint om 14 uur.
Cultuurzaal van het OCP

Inschrijvingsmomenten kampen kerst
2015 en voorjaar 2016
Kerst: van maandag 21 tot en met woensdag 23 december 2015
thema kleuters: Vikings en draken
thema lagere school: ABC-kamp
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 10 november vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 11 november vanaf 20 uur
Krokus: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari 2016
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 12 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 13 januari vanaf 20 uur
Foto’s: Jan Germonpré

Pasen: van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april 2016
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 8 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 9 maart vanaf 20 uur
Inschrijven voor de sportkampen kan enkel online. Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure is te vinden op de gemeentelijke website:
www.depinte.be/ticketgang

Al deze activiteiten worden mee mogelijk
gemaakt door vzw Sportbeheer De Pinte
eva.
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten
en politie

Schepenen
Ferry Comhair
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
tel. 0479 65 86 24
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercommunales
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken,
financiën enbegroting, lokale economie en middenstand,
gemeentelijk patrimonium
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang,
gezinsbeleid, gelijke kansen

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 0473 76 38 65
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, landbouw
Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken,
leefmilieu, duurzaamheid,
ontwikkelingssamenwerking,
voorzitter gemeenteraad
Eva De Schryver
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn,
seniorenbeleid, huisvesting, informatica,
OCMW-voorzitter

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

Gemeenteraad
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op maandag 16 november en
maandag 14 december 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen
vooraf op www.depinte.be bij Nieuws. Ook de contactgegevens van de gemeenteraad en de verslagen vindt u op de
gemeentelijke website.

OCMW-raad
De contactgegevens van de OCMW-raad en de agenda kunt u online vinden via www.depinte.be/OCMW.
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SENIOREN
16 t.e.m. 20 november 2015

MAANDAG 16 NOVEMBER 2015 - 13 uur

FEESTKAARTING

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015 - 8.30 tot
10 uur

GEZOND ONTBIJT

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Gratis deelname voor alle senioren van de gemeente.

OCMW De Pinte - Woonzorgcentrum Scheldevelde
Kaarten vanaf 2 november (tot 11 november) in het
Sociaal Huis (Pintestraat 69)
en WZC Scheldevelde

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

SPORTELEN

Kostprijs: € 6

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

• CONDITIETEST
• LACHYOGA
• CURVE BOWL

9 uur
10.30 tot 11.30 uur
14 tot 17 uur

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015 - 14 uur

RUDY HAMMOND & THE BLUE
LADIES

Gratis, inschrijven aan de balie van het OCP
Info: 09 280 98 40 - sport@depinte.be

Zaal Begonia

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015 - 14 uur

Kostprijs: € 5, met koffie/thee en gebak

Kaarten te bekomen bij leden Seniorenraad en in het
Sociaal Huis (Pintestraat 69)

FILM: MARINA

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Kostprijs: gratis

SR

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

WEEK VAN DE

Seniorenraad

De Pinte - Zevergem

