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Volgende INFOblad
(januari - februari 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op zondag
20 november 2016 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
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
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Vraag digitaal je
bouwaanvraag aan
Dat kan vanaf nu via het omgevingsloket.be,
een uitwisselingsplatform voor overheden,
adviesinstanties, bouwheren en architecten.
Eenvoudig. Snel. Efficiënt.

04

Gala van
de vrijwilliger
Tot 19 november kan je jouw favoriete vrijwilliger naar
de overwinning stemmen! Doe het online en maak
kans op een duoticket voor het gala!

20

KlimaatWedstrijd
verlengd
Hoe meer we inzetten op het klimaat,
hoe beter. De KlimaatWedstrijd wordt dus
verlengd tot eind 2016.
Misschien wordt de hoofdprijs,
een prachtfiets, wel de jouwe?

11

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek
dinsdag 1 november (Allerheiligen)
woensdag 2 november (Allerzielen)
vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
dinsdag 15 november (Koningsdag)
zaterdag 24 december
maandag 26 december (tweede kerstdag)
dinsdag 27 december
zaterdag 31 december
Het wijkcommissariaat van de politie is
bijkomend gesloten op maandag 31 oktober en
maandag 14 november. Het wijkcommissariaat is wel
open op dinsdag 27 december.
Hoofdcommissariaat politie (Florastraat)
dinsdag 1 november (Allerheiligen)
vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
Op zaterdag 24 en 31 december is het
hoofdcommissariaat open van 10 tot 14 uur.

Intrede Sinterklaas
Op zondag 13 november 2016 komen de Sint en
zijn Pieten langs in Sportpark Moerkensheide.
Anderhalf uur lang een spetterende kindershow
met doespel, toneel en dans.

24

Recyclagepark
Op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook op
2 november, 15 november en 26 december 2016.
Op 24 en 31 december sluit het recyclagepark telkens
om 13 uur (open van 9 tot 13 uur).
Sociaal Huis
31 oktober tot en met 2 november, 11 november
26 en 30 december
2 januari
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Ruimtelijke ordening

Nu ook digitale
bouwaanvraag in De Pinte

In het kielzog van enkele andere gemeenten is De
Pinte op 12 oktober 2016 van start gegaan met
het behandelen van digitale bouwaanvragen.
Deze digitalisering vergemakkelijkt het proces
om een stedenbouwkundige vergunning en
verkavelingsvergunning te krijgen en past in het
grotere plaatje van de omgevingsvergunning.
Hoe dien je een digitale bouwaanvraag in?
Je dient een digitale bouwaanvraag in via omgevingsloket.be.
Dit is een centrale plek waar de verschillende overheden en
adviesinstanties de aanvraag kunnen raadplegen. Bouwheren
en/of architecten moeten de verschillende plannen en
documenten dus niet langer in meerdere exemplaren
afleveren. Net omdat het een uitwisselingsplatform is,
zullen de verschillende actoren ook online de status van het
vergunningsproces kunnen beheren en/of volgen.

Voor eenvoudige aanvragen - zoals het rooien van een boom
of het zetten van een carport - kan je de snelinvoer gebruiken.
Dit is een beknopte versie van het loket dat werd ontworpen
om eenvoudige werken op en rond het gebouw sneller en
eenvoudiger te kunnen invoeren. Voor uitgebreide dossiers moet
je de stappen van het algemene loket doorlopen. Dit kan echter
op meerdere tijdstippen en hoeft dus niet, zoals bij de snelinvoer,
in één keer afgewerkt te worden.
Welke gemakken brengt de digitale bouwaanvraag
nog meer met zich?
Via het omgevingsloket kan je de lopende openbare
onderzoeken bekijken. Privacygevoelige gegevens, zoals
de bouwplannen, worden niet getoond maar kan je op
de gemeente zelf bekijken. Verder kan je ook via deze weg
tijdens het openbaar onderzoek een digitaal bezwaarschrift
indienen.
Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je steeds terecht
bij de dienst Stedenbouw via stedenbouw@depinte.be,
tel. 09 280 80 20 of aan de balie tijdens de openingsuren.
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Openbare werken & Mobiliteit

Sluiting Fietspunt De Pinte uitgesteld
dankzij tussenkomst gemeente
Fietspunt De Pinte werd niet gesloten op 31 augustus
2016 zoals eerder aangekondigd door de NMBS, maar
kan open blijven tot 31 december 2016 dankzij de
financiële tussenkomst van de gemeente.
De gemeente betreurt de keuze van de NMBS om Fietspunt
De Pinte niet langer te financieren, maar besliste om de kosten
van de werking gedurende vier maanden halftijds te dragen.
U kunt voortaan terecht in Fietspunt De Pinte van maandag
tot vrijdag tussen 8 tot 11 uur.
Op deze manier kunnen inwoners zoals voorgaande jaren
gebruik maken van de diensten van Fietspunt De Pinte om
kleine herstellingen te laten uitvoeren.
Het Fietspunt staat nog steeds in voor het toezicht op en
onderhoud van de fietsenstallingen, fietsherstellingen,

het beheer van weesfietsen en doet dienst als toeristisch
(fiets)infopunt.

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad

Een fietspad is het deel van de openbare weg dat voorbehouden is voor
fietsers. Een fietspad wordt aangeduid
door het blauwe verkeersbord met
een witte fiets en twee evenwijdige
witte onderbroken strepen. Het fietspad is geen onderdeel van de rijbaan,
auto’s mogen er dus niet op rijden,
parkeren of stilstaan. De kleur van een
fietspad speelt geen rol, het is niet
noodzakelijk rood. De signalisatie is
doorslaggevend.

Een fietssuggestiestrook is niet
afgebakend door twee evenwijdige
witte onderbroken strepen. Er staat ook
geen verkeersbord dat aangeeft dat het
een fietspad is. De strook op de weg
kan rood, groen of bruin zijn, zonder
wegmarkeringen of verkeersborden. Een
fietssuggestiestrook is géén fietspad,
maar een deel van de rijbaan dat enkel
een ander kleurtje heeft en de plaats
aanduidt waar de fietser het best rijdt.
Op deze strook mag je met de auto rijden, stoppen, stilstaan en parkeren. Het
voordeel van een fietssuggestiestrook?
De fietser heeft een duidelijke plaats op
de rijbaan en is beter zichtbaar. Door de
optische versmalling van de rijbaan en
de mogelijke aanwezigheid van fietsers
passen de andere weggebruikers automatisch hun snelheid aan.

Een fietsstraat is een straat die ingericht
is als fietsroute, maar waarop ook auto’s
zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt
echter beperkt door het karakter en de
inrichting van de fietsstraat.
In fietsstraten mogen de fietsers de hele
breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze opengesteld is in hun rijrichting
en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is
in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen
hebben toegang tot fietsstraten. Zij
mogen de fietsers evenwel niet inhalen.
De snelheid mag in een fietsstraat nooit
hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
Momenteel wordt er in De Pinte, binnen
het project van de Oude Gentweg, een
fietsstraat aangelegd tussen de Duivebeek
(Louis Van Houttepark) en de Stijn
Streuvelslaan.
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Openbare werken & Mobiliteit

Snel naar Sint-Pietersstation
& Gent-Centrum
met tram 21

Van aan het station Gent-Sint-Pieters raak je met de tram
ook tot in het hart van UZ Gent via tram 4.
Hoe bereik je Zwijnaarde via het openbaar vervoer?
Vanuit Zevergem Dorp is de halte Zwijnaarde Bibliotheek
vlot bereikbaar met buslijnen 44 en 71. Reizigers met het UZ
Gent als bestemming kunnen met tramlijn 21 vlot het UZ
bereiken en afstappen aan halte UZ Zwijnaardsesteenweg.

Niet alleen snel, maar ook vlot en comfortabel. Vanaf 6 november
2016 brengt tramlijn 21 je vanuit Zwijnaarde naar het
Sint-Pietersstation en Gent-Centrum. De nieuwe eindhalte
vind je aan bibliotheek Ter Linden (Zwijnaarde). Op weekdagen heb je om de tien minuten een tram.

Er werd ook gedacht aan de combinatie met de fiets. Aan
de eindhalte en langs Heerweg-Noord werden fietsparkeerplaatsen voorzien.
Meer informatie? Surf naar gent.delijn.be

Tijdens de zomer werden de
voetpaden in de Kastanjestraat
en de Scheldeveldestraat
hersteld.

Kastanjestraat
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Scheldeveldestraat

Gemeentelijke begraafplaats vernieuwd

Begin oktober werden de eerste werken op de begraafplaats van
De Pinte afgerond. Het oudste columbarium werd afgebroken,
het bestaande opgewaardeerd en nieuwe bijgebouwd. Hierdoor
kwam er meer open ruimte vrij: deels voor de urnenkelders, maar
ook voor een nog aan te leggen sterretjesweide, bestemd voor
niet-levensvatbare baby’s.
Er komt ook een mooiere herinneringsplek voor de overledenen

die werden uitgestrooid. Hun namen zullen op nieuwe
herdenkingszuilen worden aangebracht met meer aandacht
voor rust en mogelijkheden om een bloemetje achter te laten.
Bijkomende groenaanleg en extra zitbanken zullen het
geheel afwerken en van onze begraafplaats een serene
herdenkingsplaats maken voor onze dierbaren.

De Pinte Onderweg
Uitnodiging voor de
inspraakavond op 30/11
De gemeente De Pinte is begin 2015 gestart met de
opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. Tot eind oktober
2015 kon u uw mening geven over de mobiliteit in
de gemeente. De 643 reacties werden verwerkt door
mobiliteitsdeskundigen. Op basis van uw reacties startten
ze een bijkomend verkeersonderzoek met onder andere
snelheidsmetingen tijdens de eerste helft van 2016.
Op 28 april 2016 werd er ook een mobiliteitsenquête
georganiseerd aan het station.
De deskundigen verwerkten dit alles in een ontwerpnota. Ook
hier vinden we uw mening belangrijk. We nodigen u daarom
graag uit voor een inspraakavond op woensdag 30 november
2016 om 19.30 uur in het OCP (Polderbos 20 in De Pinte).
We leggen de belangrijkste knelpunten aan u voor samen
met mogelijke oplossingen. De avond start met een korte
toelichting, waarna u in kleinere groepen vragen kunt stellen
en uw suggesties kunt geven. We sluiten af met een receptie.
Meer info over het mobiliteitsplan in opmaak en het
bijhorende communicatie- en participatietraject ‘De Pinte
Onderweg’ vindt u op www.depinteonderweg.be.
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Leven & Wonen

Uitnodiging 11-novemberherdenking

U bent van harte welkom voor de plechtigheden ter gelegenheid van de 11-novemberherdenking om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem en/of
om 10.45 uur aan de gedenksteen in
de Koning Albertlaan 1.

Programma
• 9.20 uur: verzamelen aan het dienstencentrum
in Zevergem
• 9.30 uur: plechtige eredienst in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
• Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
• 10.45 uur: aan de gedenksteen - gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1:
• Last post
• Gelegenheidstoespraak door de burgemeester
• Bloemenhulde
Het Harmonieorkest De Pinte biedt muzikale ondersteuning.
Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van
het gemeentehuis. Het gemeentebestuur biedt er, met
medewerking van het 11-comité, alle deelnemers een
receptie aan.
Tijdens deze 11-novemberherdenking staan we telkens stil bij
de betekenis van oorlog en geweld in de huidige samenleving.
De vluchtelingenproblematiek blijft bijzonder actueel.

Maar wat gebeurt er in onze eigen gemeente?
In De Pinte worden momenteel zes asielzoekers
opgevangen in het LOI (Lokaal Opvang Initiatief ). Vanuit
de ploeg van het OCMW en de vrijwilligers krijgen we
een boeiende getuigenis van een jaar inzet voor deze
mensen!
Steun deze herdenking
• Hang de Belgische vlag uit.
• Woon de bloemenhulde bij aan de gedenksteen
van de oorlogsslachtoffers.
Verenigingen die wensen deel te nemen, kunnen zich
uiterlijk op 6 november 2016 inschrijven via een e-mail
aan internezaken@depinte.be of door het onderstaande
strookje te bezorgen aan de dienst Interne zaken. Gelieve de
naam van de vereniging te vermelden en of de vereniging
aanwezig zal zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of
Zevergem.

Inschrijving 11-novemberherdenking 2016
Ik wens aanwezig te zijn tijdens de bloemenhulde op 11 november in:
De Pinte

Zevergem

Naam (en/of naam vereniging):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Te bezorgen aan: Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
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De campagne van 11.11.11,“santé”!

Ook santé voor 1,3 miljard mensen
Steeds meer mensen kunnen de hoge kosten voor
gezondheidszorg niet betalen en dreigen in armoede
terecht te komen. In het tweede campagnejaar over sociale
bescherming legt 11.11.11 de nadruk op het belang van een
basisgezondheidszorg voor iedereen.
Schrijf het Zuiden een goede gezondheidszorg voor en
onderteken de petitie op www.11.be/sante.
De 11.groep van De Pinte-Zevergem en de GROS
steunen deze campagne met de volgende initiatieven:
1. De zesde leerjaren van alle lagere scholen van De Pinte
en Zevergem namen in oktober deel aan de wereldweek.
Tijdens deze week gingen de klasjes naar een theatervoorstelling over Sociale bescherming in de raadzaal en
volgden ze een workshop van Djapo over eerlijke handel.
We sluiten de week af tijdens de picknick met alle klasjes
samen en de nodige omkadering dankzij de 11-groep.
De resultaten van deze week zijn te zien tijdens de
11 novemberviering in de raadzaal.
2. Op 25 oktober is er een actiemoment in samenwerking
met het vrouwenpraatcafé.
3. Ook dit jaar is er opnieuw de broodzakkenactie in november.
De bakkers verpakken hun brood in zakken waarop de
informatie van de 11.11.11-actie vermeld wordt.
4. Welkom op 9 november om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis voor de filmvoorstelling ‘The Land of the
Enlightened’ (meer info op pagina 26).

5. Tijdens de 11-novemberherdenking 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 krijgen we een boeiende getuigenis van één
jaar inzet voor vluchtelingen in De Pinte! (zie ook artikel
11-novemberherdenking hiervoor)
6. De 11.11.11-vrijwilligers verkopen tijdens het weekend
van 12 en 13 november op verschillende locaties
campagnemateriaal.
Hoe kun je de campagne steunen?
• Door je financiële bijdrage over te schrijven (automatisch
fiscaal attest vanaf 40 euro), het overschrijvingsformulier
vind je in je brievenbus.
• Warme oproep om opnieuw jouw solidariteit te tonen
door te storten, te kopen en/of deel te nemen aan een
van onze activiteiten.
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Leven & Wonen

Heb je grondwater of een boorput?
Dan gebruik je een eigen waterwinning en vraagt
drinkwatermaatschappij FARYS dit te melden. De aanmelding
is een wettelijke verplichting. Je kan dit doen via:
www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning
Waarom jouw eigen waterwinning melden?
Als je eigen water gebruikt, loos je in dezelfde riolen als andere
watergebruikers. Daarom moet je ook bijdragen in de kosten om
deze infrastructuur te gebruiken en te onderhouden. Voor de
afvoer van eigen water via de gemeentelijke riolen en grachten
betaal je aan FARYS een gemeentelijke vergoeding.
Omdat daarna jouw afvalwater wordt gezuiverd in een
rioolwaterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeentelijk
niveau - moet je een heffing voor waterverontreiniging betalen
aan de VMM.
Op basis van jouw melding kan jouw bijdrage correct berekend
worden.

Vragen over jouw factuur?
Bij jouw factuur zit een bijlage met meer informatie. Ook de
website is aangepast met de nieuwste informatie
(www.farys.be/eigen-water).
Je kan FARYS ook elke werkdag bellen tussen 8 en 20 uur op het
nummer 078 35 35 99. Op zaterdag kan dit van 9 uur tot 13 uur.

Snellere dienstverlening op maandagavond
De dienst Burgerzaken is elke voormiddag open van 8.30 tot
12 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In de
namiddag is het personeel telefonisch bereikbaar. Speciaal
voor de inwoners van De Pinte die voltijds werken, is de
dienst ook open op maandagavond van 17 tot 19.30 uur. De
praktijk leert ons dat deze extra avonddienst zeer welkom
is. Veel inwoners komen dan langs omdat het voor hen de
enige mogelijkheid is waarop ze hun documenten kunnen
aanvragen of afhalen.
Meestal is het op maandagavond dan ook heel druk. Door
de lange wachtrijen moet je al snel meer dan een half uur
wachten voordat je aan de beurt bent.

De oplossing? Meer personeel voor snellere hulp
Om de wachttijd op maandagavond te beperken,
wordt sinds 1 oktober extra personeel ingezet tijdens de
maandagavonddienst. Op die manier wil het bestuur de
wachtrijen verminderen en een vlottere, snellere en efficiëntere
dienstverlening garanderen.
Door de personeelsinzet te verdubbelen op maandagavond zal
de dienst Burgerzaken op vrijdagmiddag niet meer telefonisch
bereikbaar zijn. Je kunt altijd met ons contact opnemen via
burgerzaken@depinte.be. Wij contacteren je dan zeker op
maandag om jouw vraag te beantwoorden. Ook attesten
en uittreksels kan je nog steeds aanvragen via het e-loket op
www.depinte.be.

Jouw eerste indruk:
hoe betrouwbaar is die?

TIP

Een interactieve workshop over
het belang van een eerste indruk
Door psychologe, coach, trainer én
Pintenaar Lieve Smekens
Op vrijdag 2 december om 20 uur in de bib
Zie Agenda pagina 30 voor meer info
Alle inkomsten zijn bestemd voor Rode Neuzen Dag.
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Milieu & Duurzaamheid

KlimaatWedstrijd verlengd tot eind dit jaar
Toon aan de hand van foto’s of filmpjes jouw bijdrage
voor het klimaat en bezorg ze vóór 31 december aan de
milieudienst. Er vallen verschillende prijzen te winnen. De
hoofdprijs is een prachtige fiets.
Enkele voorbeelden? Installeer energiezuinige apparaten,
bewijs jouw deelname aan autoloze zondag, eet minder
vlees of eet biologisch of FairTrade, koop milieuvriendelijke poetsproducten, laat de auto staan en neem de fiets
of het openbaar vervoer …
Alle acties die een bijdrage leveren aan het klimaat
komen in aanmerking. Leg deze vast op foto of film, stuur
ze voor 31 december naar milieudienst@depinte.be, en
maak kans op een fiets of andere prijzen.
Meer info over de KlimaatMaand vind je in de volgende
brochure Duurzaamheid & Milieu.

Zie www.depinte.be/ophaalkalender2016 of bij de
milieudienst.
Recyclagepark:
Elk jaar krijg je per adres vier gratis toegangsbeurten
(voor het betalende gedeelte), nadien kan je je saldo
opladen door te storten op het rekeningnummer
BE51 0910 1787 0762 (een week voor je bezoek,
enkel zo ben je zeker dat je saldo is opgeladen).

Zet je verwarming
1°C lager.
Je bespaart zo
7% van je
energieverbruik.

KLIMAATTIP

Ophaalkalender

Sluitingsdagen recyclagepark:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook
op 2 november, 15 november en 26 december 2016.
Op 24 en 31 december sluit het recyclagepark
telkens om 13 uur.
Zaterdag 24 december: open van 9 tot 13 uur
Zaterdag 31 december: open van 9 tot 13 uur
Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
• Vrijdag 16 december: 9 tot 12 uur (dorp Zevergem)
en 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
• Zaterdag 17 december: van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
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Milieu & Duurzaamheid

Eerste Repair Café
was schot in de roos
Er was heel veel enthousiasme bij de vrijwilligers en er waren
alleen maar positieve reacties van de bezoekers. Het eerst
Repair Café was een succes.
Enkele leuke verhalen: onze jongste bezoeker zijn step is
gemaakt, een vrouw heeft na een jaar zoeken eindelijk een
stop voor haar spaarpot dankzij de 3D-printer. Ook een gocart, speelgoedtreintje, terrasbrander, ladyshave, haagschaar,
gordijnen, parasol, uurwerk, bladblazer, enzoverder kunnen
weer dienst doen.
Een hele boel gered van de afvalhoop dus!
Er werden 103 spullen binnengebracht. 54 ervan konden
volledig hersteld worden en vijftien stuks gedeeltelijk,
of de bezoeker kreeg er advies over mee.
Het volgende Repair Café vindt plaats in Nazareth op
18 februari 2017. Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Duurzaamheid & Milieu om op de hoogte te blijven
(via www.depinte.be/nieuwsbrieven).

Heb jij frisse ideeën omtrent
milieu en duurzaamheid?
En wil je deel uitmaken van de gemeentelijke Milieu- en Natuurraad?
Neem contact met Mariska Samyn via milieudienst@depinte.be of tel 09 280 80 98.
De MINA-raad bestaat uit afgevaardigden van verenigingen, adviesraden, scholen en het OCMW en uit een groep
geïnteresseerde inwoners.
Inwoners met een hart voor milieu en duurzaamheid zijn van harte welkom.
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Loslopende ezels
ook in de winter in het Parkbos
Wie af en toe gaat wandelen in het Parkbos heeft ze zeker
al gespot, de loslopende boerderijdieren. Tot eind oktober
lopen er acht koeien en zes ezels rond. Samen delen ze een
begrazingszone van tien hectare. Het is de bedoeling dat
die zone nog wordt uitgebreid tot dertig hectare. Omdat
tien hectare gras te veel is voor zes ezels alleen, kreeg een
landbouwer uit Nazareth de toelating om ook zijn koeien in
het Parkbos te laten grazen. Vanaf oktober gaan die koeien
de winterstal in. De ezels blijven overwinteren in het Parkbos.
Ze kunnen goed tegen de kou en hebben alleen maar een
beetje beschutting nodig.
Lieve en rustige beesten
Wandelaars en joggers hoeven geen schrik te hebben. De
koeien en ezels zijn mensen al goed gewoon en kijken al
bijna niet meer op als er iemand in hun buurt komt. Zie je er
een op het wandelpad staan, passeer het dier dan rustig en
kalm. Er zal je niets gebeuren.
Enkele praktische tips
Als wandelaar of jogger mag je de begrazingszone gewoon
doorsteken en langs de beesten lopen. Maar hou je hond
indien mogelijk thuis. Heb je je hond toch mee, laat hem
dan niet loslopen, want koeien en ezels hebben een hekel

aan honden. Hou hem in het hele gebied aan de leiband en
wandel langs de kant. Honden geven immers een geur af
waar koeien en ezels een afkeer van hebben. En die afkeer
is groot genoeg om de plaatsen te mijden waar de honden
hebben gelopen.
Gelieve de ezels niet te voederen, ook niet in de winter. Ze
vinden al het voedsel dat ze nodig hebben in het Parkbos
zelf. Ezels mogen in geen geval te dik worden, want dat
maakt ze ziek. Op dit ogenblik zijn ze zeer gezond.
En een dubbele oproep
Wie een ezel ziet manken, of wie iets speciaals aan die
beesten opmerkt, mag dat melden aan de dienst milieu
(via milieu@depinte.be). Zij nemen dan contact op met
boswachter Jean-Pierre Nicaise die onmiddellijk alles
opvolgt.
En ten tweede, bedankt om je afval mee naar huis te
nemen. Het Parkbos ligt er graag proper bij.
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Wees geen vettige Freddy
De gemeente stelt vast dat er olie, mazout, verfverdunners
en dergelijke in de riolering en grachten worden geloosd.
Die zorgen voor verstoppingen en zijn schadelijk voor de
openbare gezondheid en het leefmilieu.
Met frituurvet en afvalolie kan je terecht in het nietbetalende gedeelte van het recyclagepark.
Met verfresten kan je naar de KGA-wagen (data op
pagina 11).
Ook slijk, zand en vuilnis horen niet thuis in greppels of
rioolputten.

Hou gebruikte smeer-olie uit het milieu. Breng ze gratis naar het recyclgepark. (campagne Valorlub.be)

Wat meestal begint met een lege doos eindigt vaak
in een ware stortplaats …
Glas achterlaten naast de glasbol is ook sluikstorten.
Is de container vol, neem dan het glas terug mee of
deponeer het in een andere glascontainer.

Kies voor goedkopere groene energie
via groepsaankoop
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 zesde keer op rij. Vanaf eind november kan je
eenvoudig en vrijblijvend inschrijven. 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.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Neem contact op met de milieu-
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dienst via 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.
De inwoners die al eerder deelnamen aan de groepsaankoop, willen we er op wijzen dat hun contract slechts voor
een jaar was. Wil je terug meedoen met de groepsaankoop
en opnieuw het beste tarief krijgen, schrijf dan opnieuw
in via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op
provincie Oost-Vlaanderen).

Welzijn & Sociale zaken

Nieuwe aanvraagprocedure
voor personen met een beperking
Hoe dien je online je aanvraag in?
1. Je dient een aanvraag in op www.myhandicap.belgium.be
door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID)
en pincode.
2. Vink in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen
of maatregelen je wilt aanvragen. Op basis van de gekozen
tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar
je administratieve gegevens en zelfredzaamheid.
3. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DirectieGeneraal (DG) Personen met een handicap.
Sinds 1 juli 2016 werd de aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen voor personen met een beperking aangepast.
Voortaan kan je terecht in het Sociaal Huis (Pintestraat 69)
voor begeleiding bij jouw aanvraag. En dus niet langer in
het gemeentehuis.
Welke tegemoetkomingen kan je genieten?
• Toeslag voor kinderen met een handicap
• Integratietegemoetkoming
• Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
• Inkomensvervangende tegemoetkoming
• Attest vermindering verdienvermogen (jonger dan 65 jaar)
• Attest vermindering zelfredzaamheid (jonger dan 65 jaar)
• Attest vermindering zelfredzaamheid voor bejaarden (vanaf
65 jaar)
• Parkeerkaart
• Verminderingskaart openbaar vervoer
• Fiscale voordelen voertuig
• Attest vermindering personenbelasting

Ouders, laat je
kinderen zien wat
gezonde voeding is

Geef zeker ook de naam van je behandelende arts op. De DG
Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelende arts vermeld in de vragenlijst. Heb
je geen behandelende arts of heeft deze geen recente medische
gegevens over je situatie? Maak dan een afspraak bij je dokter.
Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je recht hebt? Dan kan je vooraf een online screening
doen (rubriek ‘Kom ik in aanmerking?’). Ook wie de wetgeving
niet goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel
medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap.
Hulp nodig?
Je kan elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het Sociaal Huis
(Pintestraat 69, De Pinte). Of op afspraak (tel. 09 280 93 03).
65-plussers kunnen terecht bij de dienst Thuiszorg van het
OCMW, Rika Stock, tel. 09 280 93 01. Of ga langs bij jouw
ziekenfonds.

Ouders hebben een voorbeeldrol voor hun kinderen, vooral als het gaat over
eten en bewegen.
Kinderen kopiëren ouders
Kinderen doen hun ouders na en kopiëren hun gedrag. Ouders onderschatten
dat al te vaak. Zeker vanaf de puberteit denken ouders dat ze geen invloed op
hun kinderen meer hebben. Maar het tegendeel is waar. Zelf het goede voorbeeld geven is zeker belangrijk. De waarden en normen van de ouders geven
later vaak de doorslag bij kinderen als ze gezonde voedingskeuzes maken.
Enkele tips:
• Eet dagelijks groenten en fruit
• Hou gesuikerde frisdranken voor in het weekend of voor op een feestje
• Vermijd zoete of zoute tussendoortjes
• Beweeg (samen)
Voorkom overgewicht, minder goede schoolresultaten en een minder goede
motorische en sociale ontwikkeling … Geef als ouder het goede voorbeeld.
Meer informatie: www.gezondopvoeden.be
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Langer Genieten
in De Pinte is ...
Als je ouder wordt,
kom je voor een
nieuwe set uitdagingen te staan.
Denk maar aan
pensionering,
grootouderschap
of verminderde
lichaamskracht.
En iedereen wil
graag gezond oud
worden.
Zorg dragen voor
jezelf betekent
dat je langer kan
genieten van een
gezond en onbezorgd leven. Langer
genieten is bijvoorbeeld gezond eten, matigen met alcohol, actiever leven,
kanker vroeg opsporen, vallen voorkomen, gezonde lucht
in huis, de juiste zorg krijgen en niet in het minst ook praten
over problemen.
Kortom, langer genieten is zorg dragen voor je fysieke én
geestelijke gezondheid.
Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor de gezondheid
en het welzijn van de oudere bewoners van onze gemeente.
Ouderengids
Langer Genieten lukt nog beter met de juiste ondersteuning
en financiële ruimte.
De thuiszorgdienst van het OCMW en de verantwoordelijke
van het Sociaal Huis hebben in de vele contact met oudere
bewoners van De Pinte ondervonden dat er nood is aan
de juiste informatie over diensten en tegemoetkomingen.
Daarom werd een volledige Ouderengids uitgewerkt die in
het najaar voorgesteld wordt.
De Ouderengids van het OCMW is vanaf november onder
meer te krijgen in het Sociaal Huis, bij de thuiszorgverantwoordelijke van het OCMW, de dienst Burgerzaken van de
gemeente, de bibliotheek en het OCP.
In de Seniorenweek van 21 tot 25 november is de brochure
ook beschikbaar tijdens de verschillende activiteiten en is de
thuiszorgverantwoordelijke telkens aanwezig.
De online versie van de brochure vind je via
www.depinte.be/ocmw/ouderengids
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Tentoonstelling Langer Genieten is …
Vanuit het OCMW De Pinte, in samenwerking met de Seniorenraad en het gemeentebestuur, zetten we vanaf november
2016 onze schouders onder de nieuwe regionale campagne
‘Langer Genieten is …’ . Dit doen we via verschillende activiteiten en publicaties.
Vanaf 4 november
vindt in de bibliotheek
een inspirerende
tentoonstelling plaats
met foto’s van kwieke
ouderen uit onze regio die hun geheimen
voor gezond ouder
worden onthullen. De
Pinte wordt hier vertegenwoordigd door
de 92-jarige Simonne
Gruyaert. De tentoonstelling loopt tot 27
november tijdens de
openingsuren van bib.
Langer Genieten-kalender
In december krijgen alle 60-plussers uit onze gemeente gratis
de ‘Langer genieten is …’ -kalender thuisbezorgd. Hierin
worden gemeentelijke en bovenlokale initiatieven vermeld.
Ook maken we 60-plussers nog meer wegwijs in een gezonde
levensstijl.
De campagne Langer Genieten, is een co-creatie van Logo
Gezond+, 21 lokale besturen en de DeelSEL Vlaamse Ardennen en Schelde&Leie.
Wens je meer informatie? Neem contact op met:
•		Sociale Dienst - Thuiszorgverantwoordelijke OCMW
De Pinte, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 01
•		Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 03,
info@sociaalhuisdepinte.be
www.langergenieten.be

Programma Seniorenweek
(zie achtercover)

TIP

Hou zeker 24 november vrij:
•		om 9 uur: Gezond ontbijt in WZC Scheldevelde
•		om 14 uur: Voorstelling ‘Hoe slapen weer een zaligheid
werd’ in het OCP. Over slaapproblemen en hoe ermee
om te gaan.

Broederlijk delen zoekt
mede-inleefreizigers naar Oeganda
Broederlijk Delen organiseert volgend jaar twee inleefreizen
naar Israël-Palestina en naar Oeganda. De reis naar IsraëlPalestina is al volgeboekt, maar voor de 18-daagse inleefreis
naar Oeganda in juli 2017 zijn er nog plaatsen vrij.

Inleefreizen maken solidariteit en ontmoeting tussen mensen concreet.

Ben je tussen de 25 en 65 jaar en wil jij Oeganda op een
andere manier ontdekken? Dan is een inleefreis van
Broederlijk Delen wellicht iets voor jou. Op reis gaan met
Broederlijk Delen betekent aan duurzaam toerisme doen.
Via een inleefreis kom je in contact met de plaatselijke bevolking, het land en zijn inwoners. Je verblijft zeven dagen
bij een gastgezin en neemt letterlijk deel aan het dagelijks
leven. Bovendien bezoek je verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen en maak je kennis met het werk
dat zij verrichten.
Meer informatie?
Surf naar www.broederlijkdelen.be/nl/inleefreis-oeganda-volwassenen.
Vanaf 20 oktober 2016 is de nieuwe brochure beschikbaar en starten de inschrijvingen.
Inschrijven kan tot en met 30 november.
Gemeentelijke subsidie: www.depinte.be/subsidie-voor-ontwikkelingssamenwerking

Sociaal restorno
voor nutsvoorzieningen 2016
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.

Richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor het sociaal restorno, ben
je op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking
heeft als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.

Komt ook jouw 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.

Voor het krijgen van het sociaal restorno vul je een aanvraagformulier in (zie www.depinte.be/sociaalrestorno of
Sociaal Huis). Dat formulier stuur je op of geef je af in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte. Je steekt de volgende stukken bij het aanvraagformulier:

De premie- en inkomensbedragen
50 euro met 3 kinderen ten laste (inkomen tot 64 997 euro)
60 euro met 4 kinderen ten laste (inkomen tot 68 604 euro)
70 euro met 5 kinderen ten laste (inkomen tot 72 211 euro)
80 euro met 6 kinderen ten laste (inkomen tot 75 818 euro)

• een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)
• het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand
januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft
(= januari 2016).

Je bezorgt de aanvraag ten laatste op 30 november 2016 aan het Sociaal Huis.
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Voluit achter de
Think-Pink
Lintjescampagne

proud to support

In oktober, internationale borstkankermaand, brengt ThinkPink borstkanker extra onder de aandacht via de Lintjescampagne. Gemeente De Pinte ondersteunt die campagne van
harte en plaatst twee lintjesboxen in het gemeentehuis, een
in het OCP en een in de bib.
Sympathisanten kunnen een lintje kopen tussen 25 september
en eind november 2016. Daarvoor deponeren ze de luttele
som van 1 euro in het geïntegreerde geldbakje. Na de campagne wordt het ingezamelde bedrag op de Think-Pinkrekening gestort. De volledige opbrengst van deze actie
gaat integraal naar het SMART Fonds dat innovatief wetenschappelijk onderzoek financiert, meer specifiek naar borstkanker.
GEEF BORSTKANKER GEEN KANS
NE LAISSEZ AUCUNE CHANCE AU CANCER DU SEIN
DON’T GIVE BREAST CANCER A CHANCE

Boodschap? Borstkanker geen kans geven
Met deze sensibiliseringscampagne wil Think-Pink vrouwen
stimuleren om zich tijdig te laten screenen op borstkanker.
En tegelijk emotionele steun bieden aan alle lotgenoten die
de strijd aangaan.

think-pink.be

El Niño: 60 miljoen mensen bedreigd door honger
Door El Niño warmt het oppervlak van de Stille Oceaan op
met extreme warmte en droogte als gevolg. In veel boerengemeenschappen zijn de oogsten mislukt en is het vee gestorven. Oxfam heeft in 22 landen programma’ s opgestart voor
noodhulp. Vooral in Mozambique is extra steun nodig voor
naar schatting anderhalf miljoen mensen die in een situatie
van ernstige voedselonzekerheid trachten te overleven.

In 2016 heeft weerfenomeen El Niño 60 miljoen mensen getroffen in Oost- en zuidelijk Afrika, de Stille Oceaan,
Latijns-Amerika en de Caraïben. Het gemeentebestuur heeft
op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking financiële noodhulp geschonken aan de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam-Solidariteit voor
hulpverlening aan de slachtoffers in Mozambique.

Samen met de partners Save the Children, Care en Concern
helpt Oxfam de mensen in Mozambique via noodhulpprogramma’s voor voedselzekerheid, water en sanitair. Ze geven
kwetsbare gezinnen vouchers voor voedsel en zaden en
herstellen verschillende waterbronnen. Ze helpen de getroffen gemeenschappen ook met nieuwe productietechnieken die beter bestand zijn tegen klimaatwijziging zodat de
oogst bij een volgende weerramp niet opnieuw mislukt.
Ook jij kan het verschil maken: jouw gift via BE37 0000 0000 2828
met vermelding ‘noodhulp Mozambique’ is fiscaal aftrekbaar
vanaf 40 euro.

Meer info: www.depinte.be/subsidie-voor-ontwikkelingssamenwerking
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Seniorenweek:
Sporteldag
op 22 november
Het volledige programma van de Seniorenweek vind je op de
achtercover van dit magazine.
Op dinsdag 22 november organiseert de sportdienst in
samenwerking met vzw Sportbeheer een Sporteldag voor
55-plussers.
De hele dag kan je kiezen uit een ruim sportaanbod:
• fitheidstesten
• tafeltennis en badminton
• lijndansen en zitdans
• curvebowls en curling
• yoga en tai chi
• gymnastiek en rugschool
• netbal

Inschrijvingsstrook Sporteldag 22/11 in De Pinte
Naam:

Voornaam:

Straat:
Gemeente:
Telefoon:

Gsm:

E-mailadres:
Noteer hierna jouw keuzesporten
09.00 tot 10.00 uur:
10.00 tot 11.00 uur:
11.00 tot 12.00 uur:
13.30 tot 14.30 uur:
14.30 tot 15.30 uur:
Wens je een belegd broodjes (2 euro)?
ik bestel een broodje met kaas en groenten

ik bestel een broodje met hesp en groenten

ik bestel een broodje met préparé en groenten

ik bestel geen broodje

Indien je een broodje bestelt, gelieve dit contant te betalen bij inschrijving aan de balie van het OCP.
Gelieve dit strookje in te dienen bij de sportdienst vóór 17 november.

Sinterklaaswandeling voor
personen met een mentale beperking

TIP

Donderdag 1 december
Organisatie: Burensportdienst Leiestreek
Meer info: zie Agenda pagina 29
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Gala van de Vrijwilliger 2016:
kies jouw winnaar
De afgelopen weken kon je personen of verenigingen nomineren in zes categorieën. Nu zijn de kandidaten bekend
voor het Gala van de vrijwilliger. De cultuur-, sport- en
jeugdraad gaan aan de slag om voor hun sector een
laureaat aan te duiden.
In de overige drie categorieën bepaal jij mee wie op vrijdag
9 december het applaus in ontvangst mag nemen.

Op www.depinte.be/galavandevrijwilliger vind je een overzicht van de genomineerden in de categorieën:
• Activiteit van het jaar
• Anonieme duizendpoot
Stemmen maar!
Tot zaterdag 19 november kan je op de website jouw stem
uitbrengen (je hoeft dit niet voor alle categorieën te doen).
De stemmen van de online bevraging tellen voor de helft
mee in de uiteindelijke uitslag. De jury samengesteld uit
leden van de cultuur-, sport- en jeugdraad mag ook zijn
verdict geven.
Wie online zijn stem uitbrengt maakt kans op een duoticket
voor het gala!
Vragen: Dienst Vrije Tijd, OCP
(tel. 09 280 98 46, vrijetijd@depinte.be)

TIP

Film ‘The Land of the Enlightened’
Een reis naar de schoonheid van het door
oorlog geteisterde Afghanistan. Regisseur
Pieter-Jan De Pue komt zelf naar de Pinte
om de film en het maken ervan toe te
lichten.
Op woensdag 9 november om 20 uur
Zie Agenda pagina 22 voor meer info.
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Programmeren
voor kinderen:
coaches gezocht
De Interlokale Vereniging ZOVLA start in 2017 met een
digitaal project voor kinderen van zeven tot achttien jaar:
CoderDojo. CoderDojo is een wereldwijde non-profitorganisatie waarbij kinderen leren programmeren via workshops.
CoderDojo ontstond in 2011 in Ierland. Martine Tempels,
ICT Woman of the Year 2012, startte de afdeling in België op.
Kenmerkend voor een CoderDojo is dat coaches de kinderen op een speelse manier leren programmeren, bijvoorbeeld met het programma Scratch.
Wij zoeken coaches
De bibliotheek van De Pinte zal samenwerken met de bestaande CoderDojo die al actief is in De Pinte. Hiervoor zijn
we op zoek naar vrijwilligers met een passie voor ICT,
didactische vaardigheden en veel zin om jongeren te
inspireren en te leren programmeren.
We vragen geen diploma. Wel enthousiasme, belangeloze
inzet en tijd en zin om zich eenmaal per maand gedurende
vrij te maken op zaterdagvoormiddag.
Meer informatie vind je op www.coderdojobelgium.be en
www.facebook.com/CoderDojoBelgiumvzw

Boeken terugbrengen
kan ook als de bib gesloten is.
Je kan ze deponeren in de inleverbus
(boek per boek).
Boeken verlengen kan via
www.mijn.bibliotheek.be

TIP

Iedereen die in de bib wel eens de trap achter de balie
neemt, heeft het vast al opgemerkt, het rode meubel met
pc. Daarop kunnen kinderen Fundels-prentenboeken
‘beleven’. Fundels zijn ‘bundels vol fun’ die de animatie
van het prentenboek omvatten, aangevuld met leuke
digitale activiteiten voor kinderen tussen de drie en zeven
jaar. Een Fundelrugzakje met boeken en lezer kan je ook
uitlenen om thuis te proberen.
Nieuw is dat we deze Fundels nu ook digitaal aanbieden
voor op je iPad, tablet, smartphone of pc. Dat wil zeggen
dat je gewoon in een paar muisklikken thuis aan de slag
kan.
Dat doe je zo:
1. Download de Fundels-app via de App Store of Google
Play Store en klik op het bib-logo.
2. Meld je aan met je ‘Mijn bibliotheek-account’.
3. Eenmaal de gewenste Fundels gedownload, kan je ze
ook offline gebruiken.
Je kan tot zeven Fundels per kalenderjaar
uitlenen. De uitleentermijn is vier weken.
Probeer ze gerust een keertje uit!

TIP
Pc-dokter in de bib
Op 5 nov en 3 dec van 10 tot 12 uur
Voorleeshalfuurtje
Op woensdag 9 november en woensdag 7 dec van 15 tot 15.30 uur in de bib.
Voor kinderen uit de derde kleuterklas,
het eerste en tweede leerjaar.

Gratis winterlezingen in de bib
• Kris Van Steenberge op vrijdag 25 november
• Digitaal op reis door Ilse Depré op woensdag 7 december (over digitale tools die je vakantie aangenamer kunnen maken)
Zie Agenda pagina 28 voor meer info
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Gemeentelijke Basisschool
wint wisselbeker scholenloop
Op zondagnamiddag 2 oktober 2016
werd voor de 36ste maal de scholenloop
georganiseerd door Sportdienst De Pinte
in samenwerking met Atletiekclub De
Pinte op sportpark Moerkensheide.

Alle foto’s zijn te vinden op
www.atletiekdepinte.be.

Tijdens deze editie waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Desondanks het slechte weer hebben 221
schoolkinderen van de Gemeentelijke
Basisschool De Pinte, de Vrije Basisschool De Pinte, de Vrije Basisschool
Zevergem, Leefschool De Boomhut en
De Kleine Prins De Pinte gestreden om
de wisselbeker scholenloop.
Het was de Gemeentelijke Basisschool die
de wisselbeker opnieuw naar hun school
mocht meenemen. Als afsluiter was er nog
een wedstrijd 1 200 meter voor leerkrachten/ouders van de verschillende scholen.
Op naar een succesvolle editie 2017!

Inschrijvingsmomenten
kampen kerst 2016 en voorjaar 2017
Kerst: van dinsdag 27 tot en met
vrijdag 30 december 2016
Thema kleuters: ‘Disneykamp’
Thema lagere school: ‘Team Asia’
Voor inwoners:
dinsdag 8 november vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners:
woensdag 9 november vanaf 20 uur

Krokus: van maandag 27 februari tot
en met vrijdag 3 maart 2017
Voor inwoners:
dinsdag 10 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners:
woensdag 11 januari vanaf 20 uur
Inschrijven voor de Kriebeltuin,
ook op 10 en 11 januari.

Pasen: van maandag 10 tot en met
vrijdag 14 april 2017
Voor inwoners:
dinsdag 7 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners:
woensdag 8 maart vanaf 20 uur
Al deze activiteiten werden mee
mogelijk gemaakt door
vzw Sportbeheer De Pinte eva.

Inschrijven voor de sportkampen kan
enkel via depinte.ticketgang.eu
Meer info:
Vrijetijdsfolder, www.depinte.be
en www.depinte.be/ticketgang
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Voor de jeugd

Blokken@debib
Goed nieuws voor alle studenten uit
De Pinte-Zevergem: blokken hoef je
niet langer in je eentje te doen.
De jeugddienst en de bibliotheek organiseren opnieuw Blokken@debib.
Studenten hoger onderwijs kunnen
vanaf woensdag 28 december tot en
met vrijdag 3 februari samen studeren
in de bibliotheek.
Opgelet
Ook deze examenperiode dient
er vooraf ingeschreven te worden.
Er kunnen maximum 26 studenten studeren in de bibliotheek.
Afspraken, inschrijvingsprocedure,
precieze data en uren vind je op
www.depinte.be/blokken.
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Voor de jeugd

Hij komt, hij komt …
Praktisch
• Een gratis Sinterklaasshow voor kinderen tot tien jaar in de cafetaria van sportpark Moerkensheide, Nieuwstraat 78 in De Pinte.
• De show start om 14 uur. Vanaf 15.30 uur kunnen de kinderen de Sint en de Pieten ontmoeten. Het einde is voorzien
rond 17 uur.
• De plaatsen zijn beperkt, dus vergeet niet vooraf in te schrijven!
• Dat kan vanaf maandag 31 oktober via de gemeentelijke
website

Intrede Sinterklaas op zondag 13 november
Dit jaar verwelkomen we de Sint en zijn Pieten in de cafetaria van Sportpark Moerkensheide.
Tijdens een anderhalf uur durende show met spel en dans
nodigen de Pieten alle kleuters, kinderen en ouders uit om
samen een oplossing te vinden voor het probleem van de
Sint. In dit leuke doe-spel en toneel leven de Pieten zich uit
en geven de ‘Dans Zwarte Mietjes’ het beste van zichzelf.
De Sint, Hoofdpiet, Ballonnenpiet, Pakjespiet, Circuspiet en
Muziekpiet staan te popelen om jullie te ontmoeten!

Voorleesweek
De Voorleesweek is een jaarlijks
terugkerende campagne die
volwassenen wil aanmoedigen
om vaak voor te lezen aan kleine
en grote kinderen. De bib zet
daar vanzelfsprekend mee haar
schouders onder en heeft twee
voorleesactiviteiten in petto:
• ‘De verhaaltjes van Knor, het kleine varkentje’
door auteur en mama Mieke Goemans
op woensdag 23 november
• Op FantabuleuzeneuzeReuzeVisite bij Roald Dahl!
door Hilde Rogge
op zaterdag 26 november
Meer info in de Agenda op pagina 28
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Hilde Rogge werd verliefd op de man
die ongeveer honderd jaar geleden werd
geboren in Engeland.
Verliefd is een raar woord ...
‘Graag zien’ misschien, is beter. Of ‘houden van’.
Ze wou hem ontmoeten. Maar hij ging dood.
Toch voer ze, vanuit een grenzeloze goesting om hem te
zien, de zee over!
Wat ze daar zag was FABULEUZENEUZEREUZE!
Een droom ging in vervulling …
En ze kreeg zelfs de toestemming
om zijn verhalen verder te vertellen! Joepie!
Kom en zet je. We gaan beginnen!

Agenda november - december 2016
Vanaf 29 oktober
Meer informatie over de activiteiten in
De Pinte vind je op www.UiTindepinte.
be, zie ook www.UiTinvlaanderen.be.
Jouw eigen activiteiten op deze online
UiTagenda’s? Voer ze in via
www.UiTdatabank.be.
Jouw activiteiten in dit Infoblad?
Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

Tentoonstelling
Kunstkring Centaura
Aline Deruyck, Conny Roels, Dirk
Dejonghe, Arlette Neirynck, Steven Yde,
Eric De Smet, Kathleen De Vos, Koen
Soberon, Theo Peers, Marina Mekeirle,
Magda Mox, Kristine Cnudde, Leonard
Lesafre, Lina Ceulemans, Nick
Langeraert, Richard Buyle, Eddie
Thienpont, Philippe Bossens,
Rita Wildro
Opening op zaterdag 29/10
om 20 uur, open op 30/10, 1, 5 en
6/11 van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur - raadzaal
gemeentehuis (ingang Baron de
Gieylaan)
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte: 09 282 68 67
Dinsdag 1 november

Opluisteren Allerheiligenmis
kerk De Pinte
om 11 uur
Koor Canticorum
Vrijdag 4 november

Herfstwandeling Scheldevallei
met gids Walter Galle en tussenstop
(de wandeling duurt ca. een uur)
om 14 uur - kerk Zevergem - € 2
Okra Zevergem
Mariëtte Boone: 09 282 64 51

Dinsdag 8 november

Vrijdag 4 november

JV De Pinte - Waarschoot (2
reserven A)

de

om 20.00 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 november en 3 december

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
Nazareth - Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van Twembeke:
09 282 70 42
Zaterdag 5 en zondag 6 november

JV-Eetfestijn
cafetaria sportpark Moerkensheide
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 8 november

Halve-daguitstap Gent
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Voor God
en geld, gouden tijden van de Zuidelijke
Nederlanden’ met audiogids en een
tentoonstelling over de restauratie van
Het Lam Gods.
om 14.30 uur
ingang Caermerklooster
€7
Markant De Pinte-SDW: 09 282 85 29

Geloofsgesprekken: Steven
Vanackere over de vraag ‘Kan
barmhartigheid een leidraad zijn
in deze moderne tijd?’
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
sanne.vermeeren@telenet.be
www.parochiedepintezevergem.be
Dinsdag 8 november

Voordracht Verstandig Vegetarisme
Wetenschappelijke studies suggereren
dat, voor een optimale gezondheid van
de mens, een in hoofdzaak vegetarische
levenswijze aangewezen is. Toch mogen
wij niet altijd denken dat een strikt vegetarische levenswijze voor iedereen een
garantie is op een sterke gezondheid.
De spreker Geert Verhelst, pleit dat voor
een ‘verstandig vegetarisme’ waarbij het
matig gebruik van bepaalde dierlijke voedingsmiddelen van goede kwaliteit voor
een aanvulling kan zorgen en eventuele
tekorten kan helpen opvangen.
Geert Verhelst is dokter in de genees-,
heel- en verloskunde (UGent) en auteur
van diverse publicaties.
van 20 tot 22 uur - zaal Wilgenhof,
Poelstraat 37, Merelbeke - € 5 / € 8
Velt Scheldevallei
Jos Van De Velde: 09 384 66 97
annemie.de.kocker@telenet.be
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Woensdag 9 november

11, 12, 13, 18 en 19 november

Film ‘The Land of the Enlightened’
Een reis naar de schoonheid van het door
oorlog geteisterde Afghanistan. De beelden
die over een periode
van zeven jaar werden
vastgelegd, geven een
bevreemdende maar
fascinerende kijk op de
toestand waarin
Afghanistan wordt achtergelaten voor de volgende generatie. Regisseur Pieter-Jan De Pue komt zelf naar
de Pinte om de film en het maken ervan toe te lichten. Een unieke kans dus!
Internationaal kreeg de film al heel wat waardering onder meer op het
Sundance Film Festival in de VS, een bekroning in Rusland, en hij werd vermeld
op de shortlist van de European Film Awards. Deze filmvoorstelling kadert in de
campagne van 11.11.11.
om 20 uur raadzaal gemeentehuis
€ 6 (VVK) / € 8
(ten voordele van 11.11.11)

9 november en 7 december

Voorleeshalfuurtje in de bib
Voor kinderen uit de derde
kleuterklas, het eerste en
tweede leerjaar
om 15 uur - bib - gratis
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32

Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24

Donderdag 10 november

Alain Remue vertelt over zijn
ervaringen als hoofd van de cel
vermiste personen
Alain Remue is al 20 jaar hoofd van de Cel
Vermiste Personen, het steunpunt van de
Federale Politie dat zich specifiek bezighoudt met onrustwekkende verdwijningen en de identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen. In zijn lezing gunt hij ons
een blik achter de schermen aan de hand
van praktijkvoorbeelden uit vroegere dossiers. “Als er iets is wat je in je leven nooit
wil zijn, dan is dat wel ouder van een vermist kind” verklaart Remue en hij kan het,
door zijn vele ontmoetingen ermee, wel
weten. Hij stelt de werking van zijn team
en dienst voor. Welke opdrachten krijgt de
Cel? Hoe verloopt het eigenlijke onderzoek? Welke middelen worden ingezet?
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden)
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be

Voorstelling ‘Shakespeare
Burlesk’
In ‘Shakespeare Burlesk’ staan de vrouwen
van Shakespeare op het voorplan. Wie zijn
ze, wat doen ze en hoe gaan ze met de mijnheren om? Mijnheren die altijd weer denken
dat zij het voor het zeggen hebben, terwijl in
werkelijkheid de prinsessen … Juist, ja!
Een grappige collage van het werk van
Shakespeare.
om 20 uur, behalve op 13/11 om 15
uur - OCP - € 9
Teater 2000
www.teater2000.be
Vrijdag 11 november

11-novemberherdenking
|zie pagina 8
om 9.20 uur: Dienstencentrum
Zevergem - 10.45 uur: Koning
Albertlaan 1
Gemeente De Pinte: 09 280 80 93
Vrijdag 11 november

Dropping
om 18.15 uur aan Europaplein
€ 15 / € 17 (recuperatiemaaltijd,
vervoer en verzekering inbegrepen)
Gezinsbond
09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Vanaf vrijdag 11 november

Wandelen
ook op: 18/11, 25/11, 9/12, 16/12, 30/12
- om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Zaterdag 12 november

JV De Pinte - Lembeke (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 13 november

Opluisteren mis Sint-Ceciliafeest
in kerk De Pinte
om 11 uur
Koor Canticorum
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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• 11/11: 11-novemberherdenking
• 13/11: Intrede Sinterklaas
• 19/11: Start to dj

Zondag 13 november

Halloweenlunch
Aperitief met bubbels of frisdrank, Flemisch stew, dessert met koffie
vanaf 11.30 uur - refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1 - € 20
/ € 5 (< 12 jaar) - reserveer voor 6/11
via 0496 13 16 09 of
celticspiritdancers@gmail.com
Celtic Spirit Dancers
www.celticspiritdancers.be
Zondag 13 november

Intrede Sinterklaas
|zie ook pagina 24
om 14 uur - cafetaria Sportpark
Moerkensheide - gratis - inschrijven
vanaf maandag 31/10 via
www.depinte.be/intredesint

Dinsdag 15 november

Zaterdag 19 november

55+: Ontstaan en evolutie van het
onderwijs in De Pinte en Zevergem
om 14 uur - Bondslokaal - € 3/5
Gezinsbond
09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Donderdag 17 november

Voordracht ‘Zelf zaden telen, de
eerste stappen’
Met lesgever Jos Van Hecke blikken we
even in de wereld van de zaden.
Wat betekenen de begrippen zaadvaste
rassen, biologische geteelde zaden, hybride zaden, wat zijn eenjarige en tweejarige
planten, wat is zelfbestuiving en wat is
kruisbestuiving.
Wat is haalbaar om zelf zaden te winnen,
wat is goed zaad. Zaden laten afrijpen,
drogen en zuiveren. Over dit alles wordt er
ons op deskundige wijze aangebracht.
van 19.30 tot 22.00 uur - zaal CC
Racing, Markt 20, Gavere - € 1 / € 3
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Vrijdag 18 november

JV De Pinte - Adegem (2de reserv. A)
Maandag 14 november

Voordracht‘De Amerikaanse Droom’
Door: Prof. Dr. R. Lesaffer, KU Leuven
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant De Pinte-SDW i.s.m. het
Davidsfond SDW: 09 282 85 29
15 november en 20 december

Crea: gezelschapsspel Rummikub
om 13.30 uur - OCP
Okra De Pinte
Rosa Vandorpe: 09 282 86 32
Dinsdag 15 november

Start maandelijks breicafé
Begeleid door Nadine Van Neck. Breien
van trui, muts, sjaal ...
om 14 uur - schooltje Afsnee,
naast de kerk - € 10 per sessie zelf materiaal meebrengen
Markant De Pinte-SDW
Mevr. Van Neck: 09 282 75 93

om 20.00 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Start to dj
Jongeren vanaf veertien jaar kunnen hun talent als dj komen ontdekken tijdens de workshop ‘Start to
dj’. Onder begeleiding van dj Drezz
van Les Mecs, een professionele dj
die al op Tomorrowland draaide,
leer je al doende de knepen van het
dj-vak.
De workshop bestaat uit een
korte theoretische introductie, een
technische introductie van het
materiaal, beatmatchen, mixen van
verschillende muziekstijlen, gebruik
van effecten …
van 14 tot 16 uur - bib - € 5 inschrijven via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Bibliotheek De Pinte i.s.m. ZOVLA
en Provincie Oost-Vlaanderen

Vrijdag 18 november

Opluisteren mis in Home
Lichtervelde in Eke
om 10.15 uur Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman
09 385 57 77
18, 19 en 20 november

2-jaarlijks Fotosalon met
audiovisuele projecties

Dinsdag 22 november

De AV-projecties bestaan uit twee delen, elk
deel duurt ongeveer 45 minuten: Vlaamse
audiovisuele projecties en Franstalige
audiovisuele projecties (Salon de Paris).
op vr. en za. vanaf 19.30 uur, projectie
om 20 uur, op zo. vanaf 15.30 uur,
projectie om 16 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Fotoclub De Spiegel
Freddy Buysse: 09 282 67 35 - 0470 64 45 88

Sporteldag voor 55+
Keuze uit fitheidstesten, tafeltennis
en badminton, lijndansen en zitdans,
curvebowls en curling, yoga en tai chi,
gymnastiek en rugschool
Netbal | zie pagina 18
vanaf 9 uur - OCP - gratis - inschrijven
vóór 17/11 bij de sportdienst
Sportdienst i.s.m. VZW Sportbeheer
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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Dinsdag 22 november

Infoavond: Peuters lief, maar
soms lastig
De ontwikkeling van je kind(eren)
is iets wat elke ouder wel eens
bezighoudt. Je afhankelijke baby
verandert stap voor stap in een
zelfstandige, eigenwijze peuter.
Deze ontwikkeling kan bij ouders allerlei vragen oproepen: Mijn dochter
komt elke avond weer uit bed, hoe
moet ik daarmee omgaan? Is het
oké als onze Jan liever alleen speelt?
Mien heeft haar jongere broertje
gebeten! Wat nu?
Wil je meer weten over het waarom
van het gedrag van je peuter? Wil je
samen met andere ouders praten
over alledaagse opvoedingsvragen?
Kom dan zeker langs op de infoavond voor ouders.
Alle ouders met kinderen tussen
achttien maanden en twee jaar uit
de regio De Pinte, Nazareth, Nevele,
Sint-Martens-Latem, Zulte zijn welkom.
van 19.30 tot 21.45 uur - Huis van
het Kind - ‘t Bommeltje, Bommelstraat 33 - inschrijven via 09 242
93 42 of depinte@opvoedingspunt.be (beperkt aantal plaatsen)
Huis van het Kind De Pinte i.s.m.
Kind & Gezin

Dinsdag 22 november

Workshop: School en ouders,
hoe trek je samen aan hetzelfde
ADHD-zeel?
Door: Machteld Van Ostaede
Tijdens deze workshop staan we stil
bij de communicatie met de school.
Vertel je in het begin van het nieuwe
schooljaar of op die nieuwe school
dat je kind ADHD heeft? Of wacht je
liever? Hoe communiceer je op een
constructieve en positieve manier
over de dingen die niet zo goed
lopen?
Wat als je het gevoel hebt dat de
leerkracht te weinig weet van ADHD
of te weinig moeite doet voor je
kind?

Auteur Kris Van Steenberge (1963)
schreef met Woesten een droomdebuut.
Het boek werd overladen met lovende
recensies, bekroond met De Bronzen Uil
en de Debuutprijs 2014, kreeg internationale belangstelling en wacht op verfilming. Hij vertelt hoe het allemaal zo ver
is kunnen komen. Ook zijn in september
verschenen ‘moeilijke tweede’ roman
Blindelings passeert de revue.
om 20 uur - bib - gratis - reserveren
nodig via bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32
Bibliotheek De Pinte

Woensdag 23 november

Voorleesweek: Mieke
Goemans leest voor uit
‘De verhaaltjes van Knor,
het kleine varkentje’
Auteur en mama Mieke Goemans
komt voorlezen uit haar boek ‘De
verhaaltjes van Knor, het kleine
varkentje’. Deze verhaaltjes zijn
gebaseerd op anekdotes van
haar jongste zoontje.

om 14 uur - bib - gratis - inschrijven is nodig, via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Donderdag 24 november

Gezond ontbijt voor senioren
Om 9 uur - WZC Scheldevelde Seniorenraad
Donderdag 24 november

Voorstelling ‘Hoe slapen weer
een zaligheid werd’
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Winterlezing in de bib:
Kris Van Steenberge

van 20 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 5 / € 3 inschrijven via 03 830 30 25 of
info@zitstil.be
centrum ZitStil
www.zitstil.be

Voor kinderen van vijf tot
tien jaar.

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

Vrijdag 25 november

Kris Baert over slaapproblemen en
ermee om te gaan
Om 14 uur
Cultuurzaal OCP
Seniorenraad

Vrijdag 25 november

Kinderdisco
Wie wordt dit jaar prins en
prinses van het kinderdiscobal?
Ook dit jaar komt de pinguïn-DJ Stijn
om samen met de kinderen de benen
en armen los te gooien op té gekke
muziek speciaal voor de kinderen.
Ouders kunnen meedansen of een
babbeltje slaan aan de bar. Een knabbeltje wordt ook voorzien.
Kom samen met je kinderen dansen en shaken en we maken er een
super-coole, kei-toffe, mega-leuke
avond van.
van 17 tot 21 uur - De blije school,
Polderdreef 1 - € 3 per kind /
volwassenen gratis inschrijven via
www.ovgbsdepinte.be
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte

• 2/12: Rode Neuzen Dag-actie
• 3/12 en 4/12: Geschenkenbeurs

Zaterdag 26 november

Voorleesweek met Hilde Rogge:
Op FantabuleuzeneuzeReuzeVisite bij Roald Dahl!
Rasvertelster Hilde Rogge
brengt in deze vertelvoorstelling Roald Dahl tot leven.
Voor al wie hield en houdt van Sjakie,
Mathilda, Daantje, de GVR en ander
griezelig gespuis.
Voor kinderen van vijf tot 105 jaar.
om 14 uur - bib - gratis - inschrijven is
nodig, via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be

Zaterdag 26 november

JV De Pinte - Zeveren (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 26 november

Henk Rijckaert Try Out
Technostress
Toen de oermens het vuur ontdekte en
zo een sprong voor de mensheid maakte,
ontstond er een nieuwe angst. Telkens
wanneer de holbewoner zijn grot verliet,
was er die dwangmatige gedachte: “Shit,
heb ik het vuur wel uitgezet?”. Grotten
werden huizen, grote rollende stenen
werden deuren met sloten en een nieuw
soort paniek was geboren. “Fuck, waar
zijn mijn sleutels?!” Zoveel om te volgen.
Zoveel om aan te denken.
om 20 uur - OCP - € 12
www.depinteleeft.be

Dinsdag 29 november

Donderdag 1 december

Kookles: originele
voorgerechten, hapjes en tapas
Door: Claudine Struyvelt
om 10 en 19 uur - ca. € 25 (leden) / € 35
Markant De Pinte-SDW: 09 282 85 29
Dinsdag 29 november

Vrouwenpraatcafé: Parfum, een
passie
Door: Lieven Debrauwer
Velen kennen Lieven Debrauwer als
regisseur en cineast (van onder andere
‘Pauline & Paulette’) maar enkel intimi
weten dat hij een echte passie heeft
voor parfum! Hij bezit zelfs een collectie
van ongeveer 500 parfumflacons.
Met begeestering vertelt hij over de
historiek van parfum, legendarische
parfumhuizen en hun ‘neuzen’, flacons
en hun inspiratiebronnen, couturehuizen en beroemde gebruikers met
verwijzingen naar schilderkunst, opera,
literatuur en de filmwereld. Als slot is er
een vrijblijvend moment om parfums te
testen.

Sinterklaaswandeling
Voor personen met een mentale
beperking en hun begeleiders.
Je kan kiezen tussen een wandeling van 2, 3 of 5 km! Na afloop van
de wandeling krijgen de deelnemers en hun begeleiders een kop
warme chocolademelk en een
lekkere boterkoek en chocoladekoek. Bovendien komen Sinterklaas en Zwarte Piet langs om alle
sportievelingen een zakje lekkers
te schenken.
om 13.30 uur - Guldepoort,
Dorpstraat 46, Machelen (te
bereiken via eigen vervoer) - € 2
- inschrijven ten laatste op 20/11
via sport@depinte.be of via
09 280 98 44
Burensportdienst Leiestreek

Lieven Debrauwer stelt zijn getrainde
neus en uitgebreide kennis over parfums te onzer beschikking: hoe je het
best een parfum kiest, hoe je je flacons
het best bewaart en hoe je een expert
in geuren wordt en de geheimen rond
Topnoten, Hartnoten en Basisnoten
ontrafelt …
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte: 09 282 54 47
Lieve.verschraegen@telenet.be

Donderdag 1 december

Geloofsgesprekken: Joris Van
Ael en ‘De barmhartigheid
van een mens openbaart de
barmhartigheid van God’
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
sanne.vermeeren@telenet.be
www.parochiedepintezevergem.be
Vrijdag 2 december

JV De Pinte - LS Merendree
(2de reserven A)
om 20.00 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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Vrijdag 2 december

Zaterdag 3 en zondag 4 december

Jaarlijkse geschenkenbeurs van
Oxfam Wereldwinkel
Je vindt er een ruime keuze aan (h)eerlijke
voeding, handgemaakte producten, geschenkartikelen, juwelen, geschenkenmanden en
dergelijke met gelegenheid voor een gezellige babbel bij een koffie of een glas wijn.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is elke
woensdag en zaterdag open van 10 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur.
van 10 tot 18 uur - OCP, Polderbos 20
Oxfam Wereldwinkel De Pinte
www.facebook.com/wereldwinkel
depinte

Maandag 5 december

Sint-Niklaaskaarting
Jouw eerste indruk: hoe betrouwbaar is die?
Heb jij ook heel snel een eerste indruk over iemand? Meteen een bepaald gevoel,
positief of negatief? Bepaalt die eerste indruk hoe je in de toekomst met die persoon
omgaat? Wellicht heb je al gemerkt dat je eerste indruk niet altijd de juiste is?
Psychologe, coach, trainer én Pintenaar Lieve Smekens wijst ons in een interactieve
workshop op het belang van een eerste indruk. Hoe komt die er toch? En vooral:
hoe kunnen we er bewuster mee leren omgaan? De presentatie neemt anderhalf
uur in beslag, en er is een pauze middenin.
Alle inkomsten zijn bestemd voor Rode Neuzen Dag. Onder het motto ‘Lachen
helpt’ willen de organistoren psychische problemen bij jongeren bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. De Rode Neuzen Dag-actie loopt sinds 19 september
en mondt uit in de Rode Neuzen Dag op 3 december.
Dit is een actie te voordele van het Rode Neuzen Fonds, dat beheerd wordt door de
Koning Boudewijnstichting.
Er zullen ook Rode Neuzen verkocht worden in het gemeentehuis, in de bib en het OCP.
om 20 uur - bib De Pinte - € 5 - inschrijven via internezaken@depinte.be
VTM, Qmusic en Belfius

om 13.15 uur - OCP
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94
Woensdag 7 december

Winterlezingen bib: digitaal
op reis met Ilse Depré
Tijdens de koude wintermaanden is
het heerlijk plannen maken voor de
komende vakanties. Tegenwoordig
zijn er heel wat digitale tools die je
vakantie wat aangenamer kunnen
maken. Maar hoe begin je eraan ?
Tijdens deze infosessie bespreekt
Ilse Depré heel wat interessante
websites, apps en digitale weetjes
zodat je perfect voorbereid bent op
je volgende reis.
om 20 uur - bib - gratis - reserveren nodig via bibliotheek@
depinte.be of 09 282 25 32
Bibliotheek De Pinte
Donderdag 8 december

Voordracht ‘Internationale
Politieke Toestand’
Door: Prof. Dr. Rik Coolsaet, UGent
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant De Pinte-SDW i.s.m. het
Davidsfonds SDW: 09 282 85 29
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• 7/12: Digitaal op reis
• 16/12: Comedyshow tvv. Home Thaleia

Vrijdag 9 december

Voordracht: de diensten van
het Wit-Gele Kruis
om 14.30 uur - De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem - € 2
Okra Zevergem
Mariëtte Boone: 09 282 64 51
Vrijdag 9 december

JV De Pinte - Jong Zulte
(2de reserven A)
om 20.00 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 13 december

Samenzang van oude Vlaamse
liederen
Oude kinderliederen en volksliederen
vormen een schat aan cultureel erfgoed
die we niet verloren willen laten gaan.
Daarom organiseert het Davidsfonds
een samenzang met kinderen en (groot)
ouders. Zo proberen zij deze liederen
door te geven aan de jongeren en
zingen we ze opnieuw samen onder
leiding van Daniel Vanrysselberghe (dirigent) en Piet Bogaert (muziek).

Woensdag 28 december

Vrijdag 16 december

Kerstfeestje in Zaal Veldblomme

Iran, de levende geschiedenis
Door: Dr. Farhad Tajdar, AZ-Sint-Lucas
Met zijn geografische ligging tussen
Europa en Azië en meer dan 5 000
jaar culturele geschiedenis is Iran (het
vroegere Perzië) een van de bakermatten van onze beschaving. Tijdens de
voordracht wordt er ook aandacht
besteed aan de huidige problemen in
het Midden-Oosten, aan de strijd van
de vrouwen tegen het moslimfundamentalisme en aan verschillende andere
aspecten van het politieke leven daar.
Dokter Farhad Tajdar is geboren in
Teheran en groeide op in Iran. Hij
studeerde in Brussel en is nu werkzaam
als orthopedist in Brugge. Hij volgt de
politieke situatie in zijn geboorteland en
zal ons dan ook vanuit zijn brede kennis
alles over dit land toelichten.
om 20 uur raadzaal gemeentehuis
€ 7 / € 5 (leden)
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be

van 13.30 tot 14.30 uur - OCP - € 2
Davidsfonds DP-Z
www.davidsfonds.be

om 18 uur
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman
09 385 57 77
Zondag 25 december

Opluisteren Kerstmis in
Home Lichtervelde in Eke
om 10.15 uur
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman
09 385 57 77
Zondag 25 december

Opluisteren kerstmis Kapel van
het WZC Scheldevelde
om 10 uur
Koor Canticorum
Vrijdag 30 december

David Vandyck winteravonden
David stelde een speciaal kerstprogramma samen, dat past bij de meest
romantische periode van het jaar.
Samen met opkomend talent Christof
Chapsis en een fantastische liveband
zal David je onderdompelen in de
fantastische kerstsfeer. Het wordt een
niet te missen muzikale avond!
om 19.30 uur (deuren), start om
20.30 uur - OCP - € 28 / € 45 (VIPformule)
0476 85 15 15
www.dream-entertainment.be/
ticketshop/

Vrijdag 16 december

Comedyshow ‘Burn-out voor
Beginners’ van Arnout Van den
Bossche

Zaterdag 17 december

Arnout Van den Bossche verrast met
interactieve en herkenbare observatiehumor. Zijn vorige voorstelling ‘De Relatiefluisteraar’ speelde meer dan tweehonderd keer in België en Nederland en werd
in primetime uitgezonden op één.
Aansluitend uitgebreide receptie.

JV De Pinte - Meetjesland
(1ste elftal)

om 20 uur - OCP - € 25 (genummerde
plaatsen) - bestellen via
comedy@homethaleia.be of
09 280 23 10
Home Thaleia

55+: Muziek leren beluisteren

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 20 december

Thema: De Ramblers
om 14 uur - Bondslokaal - € 3/5
Gezinsbond: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
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De Pinte in beeld

Paardenkoers
in mooie nazomerzon
De paardenkoers van de Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte werd gelopen op een van de warmste
dagen van het jaar, ook al was het al 13 september. Voor de
eerste keer in haar 110-jarig bestaan moest de organisatie in
allerijl water bijbestellen. Uiteraard was het ook lastig voor
de paarden én de jockeys, want zij moesten in die hitte nog
eens het beste van zichzelf geven. Ook zij gingen aan de
haal met liters water. Mooie dag. Mooie foto’s.
Het vermelden waard: de opbrengst van de paardenkoers
gaat sinds dit jaar naar Kadee, een fonds speciaal opgericht
ter ondersteuning van alle (chronische) patiënten van het
Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent, én hun
ouders.

Ook jij kan Kadee steunen:

Foto’s: Tom Van Waeleghem

BE42 0016 4482 4754 – mededeling WR KND 230
+ naam (of naam van de actie)..
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De Pinte in beeld

Speelstraatweekend

Kinderfilm Binnenstebuiten op zaterdag 3
september in het OCP georganiseerd door de
jeugdraad, jeugd- en cultuurdienst.

Gevolgd door
de openluchtfopilm Belgica.

4 september:
Speelstraat in Polderbos!

Feest 50-jarigen

Het 50-jarigencomité zorgde op 10 september voor
een onvergetelijke dag.
Meer foto’s op: www.roots66.be
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College van burgemeester en schepenen

Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten, politie

Schepenen
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken,
financiën en begroting, lokale economie en middenstand, gemeentelijk patrimonium, informatica

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

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

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

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

Peter Dick
Eekbulk 10
tel. 0473 88 88 96
peter.dick@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn, seniorenbeleid, huisvesting,
OCMW-voorzitter

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02
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Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

College van burgemeester en schepenen

Gemeenteraad (volgorde op basis van anciënniteit)
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Wim Vanbiervliet, Klossestraat 31, 09 280 80 85, wim.vanbiervliet@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 09 282 49 83 en 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Ferry Comhair, Wilgenstraat 11, 0479 65 86 24, ferry.comhair@depinte.be
Simon Suys, Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
Laure Reyntjens, Pintestraat 16, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Jacky Weytens, Serafien de Ryckelaan 19, 0468 23 59 90, Jacques.weytens@depinte.be
Ontslagnemend raadslid: Dieter De Vos, Nazarethstraat 22, 0485 34 60 03, dieter.devos@depinte.be

Gemeenteraad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op maandag 28 november
en 19 december 2016 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen
vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.

OCMW-raad (volgorde op basis van anciënniteit binnen de OCMW-raad)
Guy Blomme, Heirweg 39, 09 385 58 29, guyblomme@telenet.be
Marleen Minoodt, Het Wijngaardeke 44, 09 385 70 78, marleen.minoodt@telenet.bee
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Odette Pieters, Baron de Gieylaan 1 bus 3, 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be
Godelieve Strybos, Langevelddreef 59, 09 282 70 94, lieve.strybos@skynet.be
Jan Turf, Borluutlaan 4, 0478 80 98 09, jan.turf@aboutsociety.be
Hans Vlieghe, Langevelddreef 43, 0474 63 24 05, hans.vlieghe@bpost.be
Peter Dick (OCMW-voorzitter), Eekbulk 10, 0473 88 88 96, voorzitter@ocmwdepinte.b
Rita De Jaegher, Louis Van Houttepark 16, 0497 59 95 90, rdejaegher@gov.brussels
OCMW-secretaris: Hilde Boelaert, Kasteellaan 41, De Pinte, 09 280 72 93, hilde.boelaert@ocmwdepinte.be

OCMW-raad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de OCMW-Raad op dinsdag 29 november
en 20 december 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het OCMW (Kasteellaan 41, derde verdieping).
De agenda van de OCMW-raad kan je online vinden via www.depinte.be/OCMW.

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

SENIOREN
21 t.e.m. 25 november 2016

MAANDAG 21 NOVEMBER 2016 - 13 uur

FEESTKAARTING

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Georganiseerd door Okra De Pinte & Okra Zevergem
Gratis deelname voor alle senioren van de gemeente

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016 - 8.30 tot
10 uur

GEZOND ONTBIJT

OCMW De Pinte - Woonzorgcentrum Scheldevelde
Kaarten vanaf 2 november (tot 11 november) in het
Sociaal Huis (Pintestraat 69) en WZC Scheldevelde
Kostprijs: € 6

DINSDAG 22 NOVEMBER 2016

SPORTELDAG

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016 - 14 uur

Laat je conditie testen door het Sportelteam en neem
deel aan verschillende sporten.

HOE SLAPEN WEER EEN ZALIGHEID
WERD

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Kostprijs: gratis

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

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016 - 14 uur

RODANSOUND

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016 - 14 uur

Zaal Begonia

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

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

Kostprijs: gratis
Inleiding door Logo Gezond +

Kostprijs: € 5, met koffie, thee en gebak

FILM: ACHTER DE WOLKEN

SR

Seniorenraad

De Pinte - Zevergem

