Foto: Gauthier Vandenbossche

Verantwoordelijke uitgever: Hilde Claeys, Berkenlaan 4a, 9840 De Pinte

Tweemaandelijkse publicatie - 17de jaargang nummer 6 - Editie: november -december 2017

Seniorenrestaurant
Op dinsdag of donderdag
in WZC Scheldevelde
| zie pag. 13

Jef Vermassen
In de bib
| zie pag.18

Seniorenweek
Sporteldag, ﬁlm, ontbijt,
muziek- en dansnamiddag ...
| zie achtercover

Vrijwilligersfeest
Met optreden C-duction
op 8 december
| zie pag. 17

In dit nummer
Openbare werken & Mobiliteit

4

Leven & Wonen

8

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten

Milieu & Duurzaamheid

11

Welzijn & Sociale zaken

13

Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark

Veiligheid

16

Vrije tijd

17

Voor de jeugd

20

UiT in De Pinte

21

Woensdag 1 november: Allerheiligen
Donderdag 2 november: Allerzielen
Woensdag 15 november: Koningsdag
Maandag 25 december: Kerstmis
Dinsdag 26 december: tweede kerstdag
Vrijdag 29 december
De bibliotheek is ook gesloten op zaterdag 30 december.

Volgende INFOblad
(januari - februari 2018)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 19 november
2017 bij communicatieambtenaar Isabel Coppens
via communicatie@depinte.be

Sluitingsdagen zalen OCP:
zie www.depinte.be/openingsuren

Openingsuren gemeentehuis
in november en december
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: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor de gemeente?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Het Seniorenrestaurant,
ook voor u!
Maak het je gemakkelijk. Kom op dinsdag of donderdag
eten in het restaurant van het Woon-zorgcentrum
Scheldevelde. Het restaurant staat open voor inwoners
van De Pinte waarvan minstens een partner 65 jaar is en
voor inwoners met een beperking.

13

Film ‘Fuocoammare’
over migratie
Deze Frans-Italiaans documentaire/ﬁlm vertelt het
verhaal van het Italiaanse eiland Lampedusa. Het
kleine Italiaanse eiland dat middenin de storm van de
vluchtelingencrisis zit. Eén van de eilandbewoners is de
twaalfjarige Samuele. Zoals alle jongens van zijn leeftijd
wil hij zich amuseren en wat rondhangen in de haven.
Maar zijn eiland is niet zoals de andere eilanden …

Laadpaal voor elektrisch
rijden op gemeenteplein

Winnaar van de Gouden Beer
Filmvoorstelling in de raadzaal van het gemeentehuis
op woensdag 8 november
Ten voordele van 11.11.11 (zie ook pagina 9)

14

In november wordt er een laadpaal voor elektrisch rijden
geplaatst op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis,
ter hoogte van de frituur). Betalen kan via een laadkaart,
app, met kredietkaart of binnenkort via sms.
Rijden op elektriciteit, da’s zuivere winst.

5
Levensreddend
Handelen
Een opleiding door Lifeguard voor (toekomstige)
mama’s.

24
Werken in De Pinte
• Geluidsschermen Grote Steenweg en Heirweg-Zuid
• Langevelddreef
• Weefstraat - Zwartegat
• Op- en afrittencomplex E17
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Werken Langevelddreef
Rooien bomen
De gemarkeerde bomen in de Langevelddreef zullen
gerooid worden na Nieuwjaar. Het rooien van deze bomen
is noodzakelijk omdat er diepe rioleringen uitgevoerd
moeten worden, waardoor onvermijdelijk de wortels van
de bomen geraakt zullen worden met afsterven van de
bomen tot gevolg. Nadien zullen er nieuwe bomen geplant
worden en in het midden van de rotonde zal er een grote
boom komen. De gemeente volgt voor de vervanging
van de bomen het advies van de gemeentelijke milieu- en
natuurraad. Er wordt gekozen voor Pyrus.
De start van wegenis- en rioleringswerken in de
Langevelddreef is gepland op 7 november 2017.
Inhoud van de werken
• De rioleringswerken in de Langevelddreef kaderen in de
verdere uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel.
De huidige riolering is bovendien verouderd en aan
vernieuwing toe.
• In de Spoorweglaan komen er twee
enkelrichtingsﬁetspaden.
• De ﬁetspaden in de tunnel van de Langevelddreef worden
verbreed (tot 1,5 meter) en de rijbaan in de tunnel wordt
uitgerust met een nieuwe toplaag asfalt. De wanden en het
plafond van de tunnel worden gerenoveerd.
• Aan de inrit van de verkaveling Begoniapark wordt een
rotonde aangelegd.
• De bushalte op de hoek Langevelddreef - Spoorweglaan
wordt uitgerust met een verhoogd perron.
• De ﬁetsinfrastructuur in de volledige werkzone wordt
aangepast.
• De toplaag asfalt van de rotonde Polderbos - Groenstraat
wordt vernieuwd.

Bladcontainers
Ook dit jaar worden er terug bladcontainers geplaatst in
de gemeente, in de week van 30 oktober.
Het aantal bladkorven werd, net zoals vorig jaar
gelimiteerd op 80 stuks.
De bladkorven worden enkel gevuld met bladeren van
straatbomen. We stellen vast dat heel wat van deze korven
worden gebruikt om bladeren, en zelfs ander tuinafval, van
bomen op privéterrein te deponeren. Dit is verboden en
wordt gelijkgesteld met sluikstorten.
Er zijn vijf ledigingen voorzien tussen 6 november en
15 december 2017.
Een overzicht met de locaties vindt u op:
www.depinte.be/bladkorven
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Planning
November - januari: werken Spoorweglaan
In januari starten de werken in de Langevelddreef. Deze
duren tot eind september 2018.
Omleidingen
• Fase Spoorweglaan: het autoverkeer wordt omgeleid via
Langevelddreef - Keistraat - Berkenlaan en omgekeerd.
Voetgangers en ﬁetsers worden omgeleid via de
verkaveling Begoniapark.
• Fase Langevelddreef: Tijdens deze fase wordt de
Spoorweglaan weer volledig opengesteld. Gedurende de
werken zal er echter geen doorgaand verkeer mogelijk zijn
door de Langevelddreef.
Er wordt een omleiding voorzien via de Keistraat Bommelstraat en via de Keistraat - Baron de Gieylaan.
Vanuit de Langevelddreef worden ﬁetsers en voetgangers
omgeleid via de Kastanjestraat - Vlierstraat - Hazelaarspad Florastraat of via de Keistraat - Berkenlaan en omgekeerd.

TIP

Meer info over wegenwerken en
wegomleggingen?
Kijk op: www.depinte.be/wegen-verkeer

Gemeente De Pinte en Eandis nemen
eerste publieke laadpaal voor
elektrische wagens in gebruik
In november 2017 wordt er een
eerste exemplaar ingehuldigd op het
gemeenteplein (ter hoogte van het gemeentehuis, zijde Baron de Gieylaan).
Het opladen zelf gebeurt tegen
betaling, op dezelfde manier als bij de
andere publieke laadpalen.
Publieke laadpalen zijn een
belangrijke aanvulling
Uit studies blijkt dat 70 % van de
laadbeurten gebeurt in en rond de
privéwoning. Daarnaast wordt 20 %
van de oplaadbehoeften ingevuld door
bedrijven die laadpunten voorzien voor
hun werknemers, bezoekers of klanten
om op of bij te laden.

Publieke laadpalen zijn, samen
met die in winkel- of sportcentra,
aanvullend goed voor de overige
10 %. Ze zijn vooral belangrijk om te
kunnen bijladen en afstanden tussen
het opladen thuis (of bij bedrijven) te
overbruggen.
Het is de combinatie van alle types
laadpunten die elektrisch rijden in
Vlaanderen aantrekkelijk en makkelijk
moet maken.
Eenvoudig opladen aan een
marktconform laadtarief is alvast een
manier om drempels weg te werken.
Meer info: eandis.be > Duurzame
mobiliteit

Cambio
autodelen

In mei 2016 werd de aftrap gegeven
voor cambio autodelen in De Pinte.
Na anderhalf jaar hebben er zich al
35 gezinnen ingeschreven voor dit
autodeelsysteem, maar er is ruimte
voor meer gebruikers.
Wil je ook de voordelen van
autodelen genieten?
Inschrijven kan via www.cambio.be
(klik op ‘Bestelformulier’ voor het
aanvragen van een cambio-kaart). Je
vindt er ook alle info. Of bel cambio op
09 242 32 17 (van maandag tot vrijdag
van 9 tot 17.30 uur).
Autodelen is makkelijk, goed voor je
portemonnee én voor het milieu!
Via de gemeente worden er niet langer
twee, maar één cambiowagen ter
beschikking gesteld, aan het station
(zijde Florastraat). Vanaf 1 november
verdwijnt de cambio-wagen op het
gemeenteplein.

Heraanleg op- en afrittencomplex De Pinte
Op 6 november start het Agentschap Wegen en Verkeer met
de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E17 in
De Pinte. Een nieuwe op- en afrit en een nieuwe rotonde op
de N60 maken een einde aan de gevaarlijke linksafbewegingen op de N60. Een pak veiliger, maar ook goed
voor vlot verkeer op de N60. Fietsers ﬁetsen na de heraanleg
niet langer langs de N60, maar krijgen een veilig alternatief.
Vóór 6 november zal je de aannemer al voorbereidende
werken zien uitvoeren, voornamelijk zonder hinder voor
het verkeer. Enkel voor het maken van doorsteken door
de middenberm van de N60, kan er gedurende een korte
periode en buiten de spitsuren verkeershinder zijn op de
N60.

Blijf op de hoogte
Wie graag op de hoogte blijft van de heraanleg, kan
terecht op de website van het Agentschap Wegen en
Verkeer: wegenenverkeer.be/de-pinte.
Krijg je liever info rechtstreeks in jouw mailbox, dan kan
je je op de webpagina abonneren voor de digitale
nieuwsbrief over de werken of inschrijven via
grondzaken@depinte.be.
Op woensdag 11 oktober werden er ook twee
infovergaderingen gegeven in De Pinte.
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Eerste parkbosbrug geplaatst
Op de oude spoorwegbedding die vroeger van
De Pinte naar Gent-Zuid liep leggen de partners van
het Parkbosproject, waaronder de gemeente De Pinte,
een nieuwe ﬁetsas aan. Deze ﬁetsas functioneert ook als
ﬁetssnelweg en moet ﬁetsers en wandelaars op een snelle
en veilige manier richting Gent brengen en omgekeerd.
Een eerste deel tussen Klossestraat en Rijvisschepark
(grondgebied Gent) en aan het Louis Van Houttepark
werd afgewerkt in het voorjaar van 2016. Een tweede deel
tussen Louis Van Houttepark en Klossestraat (De Pinte)
wordt afgewerkt in oktober 2017. Een derde deel tussen
Rijvisschestraat en De Pintelaan (Gent) is voorzien om af te
werken tegen april 2018.
In december 2016 werd gestart met de werken aan
het derde gedeelte. Dit bestaat uit de plaatsing van
twee ﬁetsbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4, de
omgevingsaanleg in de Leebeekstraat en De Pintelaan en
het aanleggen van een ﬁetspad tussen de Rijvisschestraat
en de E40.

Op de Oude Spoorweg tussen de Rijvisschestraat en de
E40 wordt een ﬁets- en wandelpad aangelegd. Er komen
ook picknickbanken en een treinwagon in cortenstaal
maakt de link met het oude gebruik van dit tracé als
spoorwegverbinding. Via een rechte aanloophelling gaat de
ﬁetsbrug over de E40. Eenmaal over de E40 daal je via een
spiraalhelling per ﬁets terug af naar de Leebeekstraat. Voor
wandelaars zijn er trappen voorzien. Ter hoogte van de R4/
Ringvaart gaat de ﬁetsbrug met een rechte aanloophelling
terug omhoog over de Ringvaart tot in de De Pintelaan,
nabij Instituut Bert Carlier. Hier landt de brug in de berm
voor de school en wordt een oversteekplaats voor ﬁetsers
voorzien.
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Op vrijdagavond 1 september werd gestart met de
plaatsing van de eerste Parkbosbrug. Hiervoor werd de
E40 tijdelijk afgesloten. Een ﬁlmpje op www.facebook.be/
parkbosgent brengt deze spectaculaire ingreep mooi in
beeld.
De plaatsing van de tweede brug over de Ringvaart/
R4 is volgens de huidige planning voorzien van 9 tot 12
november 2017. Meer info over de werken kan je vinden op
stad.gent.be (zoeken naar Parkbosbruggen). Na de plaatsing
van de bruggen volgt de omgevingsaanleg en de aanleg
van het ﬁetspad tussen de Rijvisschestraat en de E40. Het
einde van de werken is voorzien in april 2018.
Vanaf dan ﬁets je veilig en vlot vanuit De Pinte richting Gent.
Allemaal op de ﬁets!

Geluidsschermen E17
Begin oktober werd het aanbestedingsdossier voor het
bouwen van de schermen langsheen de E17 samengesteld.
De vastlegging zal wellicht begin 2018 gebeuren. De
werken starten vermoedelijk in februari 2018 en duren tot
eind mei 2018.
Werken door: het Vlaams Gewest.

Werken Weefstraat
De aanleg van de riolering in de Weefstraat is klaar tot
en met de rotonde Zwartegat. Ook de rioleringen in de
Korte Bosstraat zijn geplaatst.
Alle bewoners van de Weefstraat kunnen momenteel
hun woning bereiken over de minderhindersteenslag. De
bedrijven in de Hauwenhauwstraat zijn toegankelijk vanaf
de werfweg in de Rozenstraat.
Planning
In oktober werd er gewerkt van het kruispunt BosstraatKorte Bosstraat richting Weefstraat. De rotonde Nieuwstraat
- Heirweg wordt gebetonneerd, de Hauwenhauwstraat
wordt ook in oktober geasfalteerd. Eind november volgt de
rest van de Weefstraat.
Omleidingen
De omleiding is gelijk gebleven:
• Er is geen doorgang op de rotonde Zwartegat (kruising
Nieuwstraat-Heirweg). Het verkeer wordt omgeleid via de
Bommelstraat, Kortrijkseheerweg en Klapstraat.
• Er is geen doorgang van de N60 naar de Weefstraat, ook
niet naar de Begoniastraat. Omgekeerd mag je wel vanuit
de Weefstraat en de Begoniastraat de N60 oprijden.
• Het verkeer van de N60 kan De Pinte enkel bereiken via de
verkeerslichten aan de Polderdreef. Wie van Gent komt, kan
zo nodig aan de rotonde van de Begoniastraat omkeren.
• Omdat de Deurlestraat te smal is om tweerichtingsverkeer
toe te laten, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting
Nazareth. De ﬁetsers mogen wel nog in beide richtingen
rijden.

• Gedurende het plaatsen van de pompput op het kruispunt
Kortebosstraat - Bosstraat - Kannestraat is er geen doorgang
mogelijk.
Omleiding voetgangers en ﬁetsers
Tijdens deze fase is het niet mogelijk om een doorgang
te voorzien voor ﬁetsers en voetgangers. Deze kunnen de
omleiding volgen via de Deurlestraat of via Polderdreef ‘t Kruisken - Heirweg.
Omleiding De Lijn
Vanaf 1 augustus zal De Lijn tijdelijk geen doorgang hebben
over rotonde Zwartegat. De bus stopt dan in de Nieuwstraat
aan de rotonde van sportpark Moerkensheide en zal het
verdere traject tijdelijk niet bedienen. Zodra de rotonde
gebetonneerd en uitgehard is, kan de bus via de Heirweg Rozenlaan zijn route vervolgen.
Nieuwsbrief
Nazareth en De Pinte versturen regelmatig elektronische
nieuwsbrieven over de stand van zaken en de geplande
verkeersmaatregelen. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan
via www.nazareth.be/nieuwsbrieven.
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Nieuwe prijzen identiteitsdocumenten
vanaf januari 2018
kostprijs burger
Op 18 september 2017 ontving de gemeente een
omzendbrief van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse zaken. De omzendbrief omvat een
overzicht (na indexering) van de kostprijzen voor
identiteitsdocumenten die ons vanaf 1 januari 2018
doorgerekend zullen worden.

vanaf 1 januari
EIK, EVK
gewone procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spoedprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dringende spoedprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 19,00
€ 89,00
€ 132,60

Vanaf 1 januari 2018 zullen er hierdoor nieuwe prijzen gelden.
De spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de
FOD Binnenlandse zaken is enkel mogelijk voor de eID en de
kidsID en niet voor de verblijfstitels (vreemdelingenkaarten).

KidsID
gewone procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spoedprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dringende spoedprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verlaagd tarief spoedprocedure vanaf het
tweede ID die gelijktijdig aangevraagd wordt
voor kinderen binnen éénzelfde gezin . . . . . . . . . . . . .
EVK met opname biometrische gegevens . . . . . . . .
Spoedprocedures met gecentraliseerde
levering bij de FOD Binnenlandse Zaken . . . . . . . . . .

€ 6,40
€ 89,00
€ 132,60

€ 60,60
€ 22,20
€ 100,70

Snelle dienstverlening via e-loket
Via jouw elektronische identiteitskaart of token kan je heel
wat documenten van de dienst Burgerzaken opvragen.
Via het e-loket worden je vragen even zorgvuldig en snel
beantwoord.
Hieronder de belangrijkste e-documenten op een rijtje:
• Afschriften akte geboorte, adoptie, erkenning (voor een
persoon geboren in De Pinte)
• Afschriften akte huwelijk, echtscheiding (voor een huwelijk
voltrokken in De Pinte)
• Afschriften akte overlijden (voor een overlijden in De Pinte)
• Afschriften akte nationaliteit en naamswijziging
• Uittreksel uit het strafregister
• Aangifte van verhuis
• Getuigschrift van woonst (*)
• Bewijs van leven (*)
• Bewijs van nationaliteit (*)
• Samenstelling gezin (*)
(*) Deze attesten kan je ook digitaal ontvangen. Dan krijg
je een mail met de link naar het gevraagde attest waarna
je het document kan downloaden (in pdf-formaat). Deze
digitale documenten bevatten een digitale handtekening.
Een aanvraag doen of op zoek naar meer info?
Zie www.depinte.be/e-loket.
Vragen over het e-loket kan je richten aan de dienst
Burgerzaken via burgerzaken@depinte.be.
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Snelle dienstverlening via ‘Mijn dossier’
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken biedt
een gelijkaardige toepassing ‘Mijn dossier’ aan. Dit is een
online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het
Rijksregister. Op die manier kan je ook bepaalde attesten
downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben
dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij de
dienst Burgerzaken kan krijgen.
Surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.
Aanmelden doe je met behulp van jouw elektronische
identiteitskaart.

De campagne van 11.11.11:

allemaal mensen!
11.11.11 strijdt tegen onrecht en
voor duurzame verandering. Dit jaar
stellen ze migratie en vluchtelingen
centraal in hun campagne. Wereldwijd
ontvluchten miljoenen mensen oorlog,
vervolging, armoede, ongelijkheid,
klimaatverandering ... Oorzaken waar
zij elke dag aan werken.
Ze vragen daarom een rechtvaardig
migratiebeleid dat de grondoorzaken
van migratie aanpakt, maar ook veilige
en legale migratieroutes aanbiedt. Een
beleid dat niet vervalt in een wij-zijverhaal, een beleid dat verbindt.
Meer informatie op:
www.allemaalmensen.11.be
De 11.groep van De PinteZevergem, in samenwerking met
de GROS, steunt deze campagne
met volgende initiatieven:
• De zesde leerjaren van alle lagere
scholen van De Pinte - Zevergem
namen in oktober deel aan de
wereldweek. Tijdens deze week

•

•

•

•

gingen de klasjes naar een ﬁlm over
migratie ‘Toen mijn vader een struik
werd’. Ze kregen ook workshops
van Djapo in de klas over de nieuwe
duurzame ontwikkelingsdoelen en
op het einde gingen ze samen naar
een muziektheatervoorstelling
over migratie in het OCP. De
resultaten van deze week zijn te zien
tijdens de 11-novemberviering.
Op 24 oktober is er het
vrouwenpraatcafé ‘Vrouw zijn in
Iran’ met Baharak Bashar.
Op 27 oktober: actiemoment met
de leerlingen van het Atheneum
Erasmus De Pinte GO!
Op 8 november is er de
ﬁlmvoorstelling in het gemeentehuis
met als gastspreker Artsen Zonder
Grenzen over hun werking en visie
op migratie (zie pagina 14).
Tijdens de 11-novemberherdenking wordt door de
11-groep in samenwerking met de
GROS een inleiding gegeven over
het thema migratie (zie pagina 10).

• De 11.11.11-vrijwilligers zullen op
verschillende locaties campagnemateriaal verkopen tijdens het
weekend van 10, 11 en 12 november.
Hoe kan je de campagne steunen?
• Door je ﬁnanciële bijdrage over te
schrijven op BE30 0000 0000 1111
(automatisch ﬁscaal attest vanaf 40
euro).
• Door actiemateriaal te kopen of
deel te nemen aan een van de
activiteiten.
Vorig jaar bracht de actie in De Pinte
in totaal 17 163,03 euro op. Een
welgemeende dank je aan iedereen
die als vaste schenker, via een storting
of bij de verkoopactie zijn of haar
steentje bijdroeg om tot dit bedrag te
komen!

Zondagen zijn ‘rust’dagen
Je zocht nog een goede reden om die exclusieve
ﬂes champagne te kraken? Wat dacht je van 150
(honderdvijftig!) jaar De Pinte?
In juni 1868 werd het ‘gehucht’ De Pinte oﬃcieel
afgescheiden van Nazareth en werden we een
zelfstandige gemeente. In 2018 zullen we ons
150-jarig bestaan uitgebreid vieren. Noteer alvast
zondag 7 januari 2018 in de agenda, dan maken
we op de nieuwjaarsreceptie het programma bekend!
Wil je meedenken of -helpen?
Om de referentie te maken naar ons verleden diepen
we graag (beeld)materiaal, info over belangrijke
gebeurtenissen … op.
Heb jij nog zaken
uit een (ver) Pints
verleden?
Contacteer ons via
150jaar@depinte.be

Graag jouw aandacht voor volgende bepaling uit het
reglement gemeentelijke administratieve sancties
(GAS).
Grasmaaiers en andere door een motor
aangedreven machines (artikel 13 §1)
Op zondagen en wettelijke feestdagen en ’s nachts
(zie ook hierna) is het gebruik in de open lucht van
grasmaaiers en andere lawaaierige machines zoals
onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars,
bosmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door
ontploﬃngs- en/of elektrische motoren verboden.
* Komende wettelijke feestdagen: woensdag 1 november
(Allerheiligen), zaterdag 11 november (Wapenstilstand),
maandag 25 december (Kerstmis).
Nachtlawaai (art. 561/1° SWB)
Het is verboden tussen 22 en 7 uur de nachtrust van
de inwoners te verstoren.
Het volledige reglement vind je op
www.depinte.be/gas.
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Vraag van een inwoner
Voor welke activiteiten/feesten moet je toestemming
vragen aan de gemeente voor de organisatie ervan?
Organiseer je in De Pinte een activiteit die voor iedereen
toegankelijk is (evenement), dan ben je verplicht de
gemeente daar tien weken vooraf van op de hoogte
te brengen via het evenementenformulier op
www.depinte.be/evenementen.
Voor een privé-activiteit (bijvoorbeeld ledenvergadering,
babyborrel, tuinfeest …) heb je geen toestemming
nodig, maar hou er wel rekening mee dat sommige privé-

activiteiten ook een (minimale) impact kunnen hebben
voor de burger (bijvoorbeeld verkeers- of lawaaihinder).
Het is dus raadzaam ook voor deze activiteiten een
evenementenformulier in te dienen. Er is sprake van een
privé-activiteit als er enkel mensen toegelaten zijn die een
persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben.

Uitnodiging 11-novemberherdenking

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.
Door de 11-groep in samenwerking met de GROS wordt
een passende inleiding gegeven waarbij het thema
migratie in het daglicht gezet wordt. In woord en beeld
worden de indrukken van de kinderen van de verschillende
basisscholen in onze gemeente weergegeven.

Foto: Fotoclub De Spiegel

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.

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 2017 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 2017
Ik wens deel te nemen aan de bloemenhulde (bloemen neerleggen) op 11 november in:

De Pinte
Zevergem
Naam (en/of naam vereniging):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Te bezorgen aan:
Gemeente De Pinte dienst Interne zaken
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte.

Milieu & Duurzaamheid

Groepsaankoop
groene energie
Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met
de zevende groepsaankoop voor groene stroom en aardgas
van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 8 februari 2018 in via
www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan vanaf
27 november en is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt
een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw
opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan
accepteer je het aanbod tot en met 30 april 2018. De
provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.
De Pinte werkt mee
Ook gemeente De Pinte steunt dit initiatief, en dit al voor
de zevende keer op rij. Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan
terecht bij de gemeente op dinsdagvoormiddag. Neem
zeker je laatste jaarafrekening mee! Daarin staan immers
alle gegevens die we nodig hebben om jouw inschrijving in
orde te brengen.

Meer info
Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
Milieudienst De Pinte, Koning Albertlaan 1, tel. 09 280 80 24

Ophaalkalender

Stook slim

Zie www.depinte.be/
ophaalkalender2017

Tips:
• Vers gekapt hout laat je minstens
een en liefst twee jaar onder een
afdak drogen vooraleer je het
gebruikt als brandstof.
• Verlucht de ruimte tijdens het
stoken. Zo zorg je voor aanvoer van
voldoende zuurstof en vinden de
schadelijke stoﬀen gemakkelijker
hun weg naar buiten.

• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke
feestdagen en ook op 2 november,
15 november en 26 december
2017.
Toegang: Elk jaar krijgt je per adres
vier gratis beurten, 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). Bij
de mededeling vermeld je jouw
rijksregisternummer.
• Inzameling Klein Gevaarlijk
Afval (KGA): vrijdag 15 december
van 9 tot 12 uur (Dorp Zevergem achterzijde kerk / parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat),
op zaterdag 16 december
van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)

Meer over stoken?
www.stookslim.be

Nieuwe steun
voor wie grondig
renoveert
De Vlaamse overheid wil ons meer
en sneller aan het renoveren krijgen.
Daarom introduceert ze dit jaar,
bovenop de al bestaande premies en
subsidies voor energiebesparende
investeringen, drie bijkomende
vormen van ondersteuning:
• de totaalrenovatiebonus
 www.energiesparen.be/
totaalrenovatiebonus
• een vermindering van de
onroerende voorheﬃng
 Vlaanderen.be (via zoeken op
‘energetische’) en
 www.vlaio.be (via zoeken op
‘E-peil’)
• gratis renovatiecoach bij
collectieve renovatie
 Vlaanderen.be (via zoeken op
‘Burenpremie’),
 www.energiesparen.be/
burenpremie
 Eandis.be
 Infrax.be
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Milieu & Duurzaamheid

Geef oude toestellen
een nieuw leven!

Draag je steentje bij in de strijd tegen afval en voor
natuurbehoud. Neem deel aan het Repair Café en laat
spullen herstellen in plaats van ze weg te gooien.
Enkele keren per jaar kan je tijdens een Repair Café defecte
toestellen, ﬁetsen, kledij en ander huis-tuin-en-keukengerief
laten herstellen.
Heb jij ook nog ergens iets liggen dat hersteld kan worden?
Een toestel dat je maar niet aan de praat krijgt of een
kledingstuk dat een kleine aanpassing nodig heeft?

Bedank je ophaler,
plak een sticker!
Week van de afvalophaler: 20-24 november
In november organiseren VVSG, Interafval en de Vlaamse
afvalintercommunales voor het tweede jaar op rij de
Week van de afvalophaler. Een initiatief om afvalophalers,
recyclageparkwachters en netheidswerkers eens in de
bloemetjes te zetten.
Bedank hen met een vriendelijk gebaar, een schouderklopje,
een opgestoken duim …
Wil je nog meer doen en een ‘statement’ maken?
Dat kan, door een sticker op de restafvalzak te kleven en zo
je appreciatie te uiten. Haal in het gemeentehuis zo’n gratis
stickervel (beschikbaar vanaf november).
Gooi je foto in de strijd: maak een foto van je bestickerde
afvalzak en post hem op sociale media met hashtag
#HouHetNet. Zo deel je jouw respect voor afvalophalers en
recyclageparkwachters. Dank je!
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Kom langs op zaterdag 9 december 2017 tussen 10 en 13
uur in Nazareth, GO! Basisschool van Morgen, Stropstraat 21.
De inkom en de herstellingen zijn gratis.
Geniet mee van de enthousiaste en gezellige sfeer, van een
heerlijke tas koﬃe of een fris drankje.
Help mee
Ben jij ook een hobby-hersteller en wil je komen helpen?
Laat het weten via milieudienst@depinte.be en kom op
9 december 2017 mee de afvalberg beperken. Alle hulp is
welkom!

Gemeente subsidieert
Natuurpunt voor
aankoop natuurgebied
De gemeente subsidieert de aankoop van twee
percelen natuurgebied in de Scheldemeersen
in Zevergem, meer bepaald ter hoogte van
’t Doornhammeke. Natuurpunt verwierf er 1,1747 ha
natuur; het gemeentebestuur geeft 10 % subsidie.

Welzijn & Sociale zaken

Het seniorenrestaurant van WZC Scheldevelde
Als je wat ouder wordt en dat
dagelijks koken niet meer ziet
zitten, zijn er tegenwoordig heel
wat mogelijkheden: je kunt bereide
gerechten in warenhuizen kopen
of maaltijden aan huis vragen. Maar
misschien geniet je liever samen met
anderen gezellig van een warme
maaltijd? Dan hebben we een
voorstel.
Senioren en mensen met een
beperking kunnen op dinsdag
en donderdag komen eten in het
seniorenrestaurant van het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde.

Het maandmenu is steeds te
raadplegen via www.depinte.be/
ocmw/seniorenrestaurant, aan de
inkom van het WZC Scheldevelde en
in het Sociaal Huis.
Voor wie?
• Inwoners van De Pinte waarvan
minstens een partner 65 jaar is
• Inwoners van De Pinte met een
beperking
Wat moet je doen?
Een plaatsje reserveren, telefonisch
op 09 280 72 96 op weekdagen
tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur of
uiterlijk op de dag zelf tegen 10 uur.
De maaltijd wordt geserveerd tussen
12.30 en 13.30 uur.

Vervoerdienst
Indien je niet naar het
seniorenrestaurant kan komen
wegens een mobiliteitsbeperking,
kan je een beroep doen op vzw
Mobar. Deze nieuwe vervoerdienst
brengt je van deur tot deur, zelfs
met een rolstoel. Dit zeven dagen op
zeven. Als gebruiker betaal je 2 euro
instapgeld en 1 euro per kilometer.
Reserveren kan via 09 216 20 67
(minimum twee werkdagen vooraf ).
Meer info: WZC Scheldevelde,
09 280 72 96
Wij kijken er naar uit om je te
verwelkomen!

Kostprijs?
De kostprijs van de maaltijd
bedraagt 6 euro voor dagverse
soep, hoofdgerecht, dessert en een
consumptie. De betaling gebeurt
met factuur.

Keuken van WZC Scheldevelde krijgt
Smiley van FAVV

Word jij onze nieuwe
vrijwilliger?

Op 11 september 2017 behaalde WZC Scheldevelde opnieuw een
Smiley. Dit kwaliteitslabel bewijst dat de instelling volledig voldoet
aan de strenge normen die vooropgesteld worden door het
Federaal Voedselagentschap inzake voedselveiligheid (FAVV). Deze
erkenning is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen
OCMW De Pinte, de keukenploeg en Sodexo.

Heb je wat vrije tijd? Ben je sociaal, sla je
graag een babbel of bied je graag hulp waar
nodig? Dan ben jij misschien de persoon die
wij zoeken.

Het WZC mag dus uitpakken met de uitstekende kwaliteit van het
restaurant en de maaltijden. Dit dankzij de enthousiaste inzet van
het OCMW in het algemeen en het personeel in het bijzonder.

Al geruime tijd werkt het WZC Scheldevelde
met vrijwilligers voor allerlei activiteiten
met de bewoners, de cafetaria en het
seniorenrestaurant.
Voor het versterken van hun team zijn zij op
zoek naar vrijwilligers voor de cafetaria
in het weekend. De cafetaria is open op
zaterdag en zondag van 14.45 tot 17.00 uur
voor bezoekers en familieleden.
Wil jij een zaterdag of zondag per maand
de cafetaria open houden?
Contacteer dan de verantwoordelijke voor de
vrijwilligerswerking van WZC Scheldevelde
Sandra De Moor, via tel. 09 280 93 05 of
sandra.demoor@ocmwdepinte.be.
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Welzijn & Sociale zaken

Het verhaal achter het Italiaanse eiland Lampedusa
en de vluchtelingencrisis
Filmvoorstelling ‘Fuocco Ammare’ op woensdag 8
november om 20 uur, raadzaal gemeentehuis
Een Frans-Italiaans documentaire die aansluit bij het thema
van de campagne over ‘Migratie’. De ﬁlm ging op 13 februari
2017 in première op het Internationaal ﬁlmfestival van
Berlijn en won er de Gouden Beer.

Het verhaal van de vluchtelingen komt naast het verhaal
van de lokale bewoners. Het is niet enkel tragedie en
verschrikking, er is ook medeleven en verder leven.

Deze documentaire/ﬁlm vertelt het verhaal van het
Italiaanse eiland Lampedusa. Het kleine Italiaanse eiland
dat middenin de storm van de vluchtelingencrisis zit. Eén
van de eilandbewoners is de twaalfjarige Samuele. Zoals
alle jongens van zijn leeftijd wil hij zich amuseren en wat
rondhangen in de haven. Maar zijn eiland is niet zoals de
andere eilanden …

Deze ﬁlmvoorstelling vindt plaats in raadzaal in het
gemeentehuis, Koning Albertlaan 1 op woensdag
8 november om 20 uur. De inkom bedraagt 6 euro
(voorverkoop), 8 euro (aan de kassa) en gaat integraal naar
11.11.11.

Na de voorstelling komt persattaché Christof Godderis van
Artsen Zonder Grenzen aan het woord.

Eksterhof =
FairTradeStraat
De vierde ster in de campagne van FairTradeGemeente is
binnen. FairTradeGemeente steekt zowel de kleinschalige
boer in het Zuiden als de duurzame boer in het
Noorden een hart onder de riem. Dat doen we door
fairtradeproducten en lokale, duurzame producten naar
voren te schuiven, en dat deden ze ook in het Eksterhof.
De Pinte heeft nu zijn eerste Fairtradestraat, met dank aan
de bewoners van het Eksterhof, die tijdens hun wijkfeesten
in het weekend van 16 en 17 september Fairtradeproducten
aanboden. De titel FairTradeStraat hebben ze verdiend!
Wil je samen met jouw buren ook in een
FairTradeStraat wonen?
Hou je ook een wijkfeest, nieuwjaarsreceptie, speelstraat …?
Denk dan zeker aan Fairtrade en laat het weten via
milieudienst@depinte.be. De milieudienst begeleid je om
ook de titel te behalen.
Als minstens 30 woningen per straat (of 70 % van de
woningen als de straat er minder dan 30 heeft) deelnemen,
is er een FairTradeStraat.
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TIP

Bovendien kan je bij de OxfamWereldwinkel de niet gebruikte
producten steeds terugbrengen.

De Pinte Solidair
De Pinte is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks
een budget voor ondersteuning van projecten in het
Zuiden. Zowel structurele ontwikkelingssamenwerking, als
occasionele ontwikkelingsprojecten, sensibiliseringsacties
en inleefreizen komen in aanmerking.
In 2017 werd er een werkingstoelage toegekend aan
11.11.11, Oxfam-Wereldwinkel, Acres of Hope, Broederlijk
delen, Istuti, Vredeseilanden, KVLV-Trias, Damiaanactie en
Nona vzw.

Maxime Brasseur deed haar postgraduaat Internationale
Samenwerking Noord-Zuid in Ethiopië. Ze nam deel aan
het project van Yenega Tesfa (Hope for tomorow) dat instaat
voor de opvang van straatkinderen in de stad Gondar.
Anne-Sophie Delbeke ging met Bouworde Vlaanderen
naar Java in Indonesië waar ze schooltjes uitbreiden en
renoveren. Ze hielp er zowel met de technische werken als
met lesgeven.

Nona vzw werd ook ondersteund voor hun projectwerking
in een school in Roemenië, Centrul Educational Sfânta
Faustina. En vier personen kregen een subsidie voor hun
inleefreis.

Zambia

Anne-Sophie op inleefreis in Java

Giara Reynvoet ging samen met vier andere vrijwilligers
vorming geven aan lokale animatoren in Zambia en
organiseerde activiteiten voor de vele kinderen.

Machteld De Turck ging op inleefreis in Roemenië. Er werd
gelobbyd met de overheid voor verbetering van de lonen
en over onderwijs voor chronisch zieke kinderen. Bovendien
werden ook voorbereidingen getroﬀen voor een miniBednet. Dit zorgt voor mogelijkheden om met de klas in
contact te staan vanuit het bed.
Meer informatie op:
www.depinte.be/subsidie-voor-ontwikkelingssamenwerking

Gemeente schenkt opbrengst
ﬁetsenverkoop aan MJR Team De Pinte

Sociaal restorno
voor nutsvoorzieningen

Op zaterdag
9 september werden
alle gevonden en
achtergelaten ﬁetsen
per opbod verkocht.
Dit bracht maar liefst
1 350 euro op. De
opbrengst wordt
geschonken aan MJR
Team De Pinte, ten
voordele van Kom op
p
tegen Kanker.

De gemeentelijke sociale restorno’s voor
nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de
grote gezinnen (minimaal drie kinderen) die
een bepaald inkomen niet overschrijden.
Om in aanmerking te komen, ben je op 1
januari van het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente De Pinte.
Het aanvraagformulier vind je op
www.depinte.be/sociaalrestorno of in het
Sociaal Huis; ten laatste op 30 november
2017 te bezorgen aan het Sociaal Huis,
Pintestraat 69 in De Pinte.
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Veiligheid

1dagniet: de politie doet weer mee! En jij?
De politiezone Schelde-Leie (waartoe De Pinte hoort)
neemt ook dit jaar deel aan de nationale campagne
‘1dagniet’, op vrijdag 27 oktober.
Wat doet de politie op 1dagniet?
• Ze plannen een grootscheepse controleactie.
Passanten krijgen een handig preventiezakboekje mee
met makkelijke tips tegen inbraken.
• Je kunt in real-time de dag meevolgen op Twitter en
Facebook: welke controles voeren ze uit, waar, met
welk resultaat …
• Op 1dagniet gaan de wijkinspecteurs op pad in
hun wijk. Ze verplaatsen zich in de rol van een
inbreker en gaan op zoek naar openstaande ramen
en deuren. De bewoners krijgen een brief in de bus
met aandachtspunten en krijgen makkelijke tips mee
om zich beter tegen inbraken te beveiligen. Hun
focus ligt dit jaar op de (ver)bouwers. Op basis van
de aangevraagde vergunningen (nieuwbouw en
renovatie) gaan de wijkinspecteur gericht langs om
diefstalpreventieadvies te promoten.
Wat kan jij doen op 1dagniet?
Neem een kijkje www.1dagniet.be voor een overzicht
van alle initiatieven en allerhande preventietips!
Maak het inbrekers niet te makkelijk!

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.
Deze eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel
verhelpen:
• Laat geen ladders of klein gereedschap in de tuin
slingeren.
• Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen
makkelijker op de eerste verdieping geraken door ze
op te stapelen.
• Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of
vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
• Laat lampen branden met een timer zodat de woning
bij het vallen van de avond een bewoonde indruk
geeft.
• Wees je ervan bewust dat ook criminelen onlineberichten kunnen meelezen! Maak dus geen melding
op Twitter, Facebook of weblog dat je op vakantie
bent.
Wat kan je nog doen?
• Elke inwoner van onze politiezone kan een beroep
doen op diefstalpreventieadvies, gratis en vrijblijvend.
De diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een
lijst op met acties om je woning beter te beveiligen.
• Reis of weekendje weg gepland? Vraag dan gratis
afwezigheidstoezicht aan bij politie Schelde-Leie.
De politieploegen komen dan regelmatig een kijkje
nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag en ‘s nachts.
• Sluit je aan bij één van de 30 BIN’s in onze
zone. Deze buurtinformatienetwerken worden
voornamelijk opgestart bij het opmerken van
verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan
geïnformeerd en verwittigd om waakzaam te zijn.
Een verdacht persoon of voertuig? Bel
onmiddellijk 101!
Het beste wapen tegen inbraken is sociale controle. Voel
je dus aan dat er iets niet klopt? Of zie je iemand die
niet in jouw straat hoort te zijn? Aarzel niet en bel het
noodnummer 101!
Het noodnummer staat rechtstreeks in contact met
de ploegen op het terrein. Het is de snelste weg om
verdachte personen of voertuigen te controleren.
Drempelvrees is helemaal niet nodig, de politie is blij
met alle hulp!
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: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze
gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom
kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert*,
een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
* De gemeenteraad van De Pinte gaf zijn akkoord om in te
tekenen op 28 augustus 2017.
BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar
iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen
alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen
(bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een brand).
Oﬃciële, correcte informatie, direct van de bron.
Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren
ontvangen.

Een burgemeester, gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis
van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat
je je inschrijft op BE-Alert. Je kan verschillende adressen en
verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in
De Pinte en werkt in een andere stad of gemeente?
Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is
uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je
bijvoorbeeld een dagje aan zee of in de Ardennen bent, of
een uitstap maakt.
Inschrijven is volledig gratis.
Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Doe
het vandaag nog!

Vrije tijd

Vrijwilligersfeest, iedereen welkom!
Elk jaar op 5 december (internationale dag van de vrijwilliger)
staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die
zich overal ter wereld nuttig maken. Ook bij ons! Wist je dat
er in Vlaanderen ongeveer 750 000 vrijwilligers actief zijn?
Om dat te vieren organiseert Gemeente De Pinte op vrijdag 8
december 2017 het ‘Vrijwilligersfeest’.

Die avond worden vier mensen of verenigingen extra in de
bloemetjes gezet: de cultuur-, jeugd- en sportverdienste en
de ‘vrijwilliger in de kijker’.
Maar we gaan vooral feesten! Feesten om iedereen te
bedanken die zich het afgelopen jaar alweer belangeloos
ingezet hebben om van De Pinte en Zevergem een warme,
gezellige en actieve gemeente te maken.
Boek de babysit, programmeer de digirecorder en kom naar
het vrijwilligersfeest met muziek van de lokale covergroep
‘C-duction’. Zij brengen muziek van Justin Timberlake tot
ABBA en van AC/DC tot Bruno Mars. Gemeente De Pinte
trakteert op een drankje en hapje.
Tot dan!
Wanneer: vrijdag 8 december 2017 vanaf 19.30 uur
Waar:
Cultuurzaal OCP, gratis toegang.
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Vrije tijd

Zoektochten in De Pinte:
oplossingen online!

Jef Vermassen
te gast in de bib

De voorbije zomermaanden kon je in het centrum
van De Pinte wel eens een geconcentreerde speurder
tegen het lijf lopen. Het was hoogstwaarschijnlijk een
deelnemer van de zoektocht in De Pinte.
De organisatie ontving 86 geldige deelnemersformulieren. Dat de zoektochten behoorlijk pittig
waren, blijkt uit de cijfers. Het gemiddelde voor
beide zoektochten ligt op 65 %, de winnaar van de
fotozoektocht wist 86 % van de vragen correct op te
lossen. De winnares van de speurzoektocht had 80 % van
de vragen juist.

‘Moordenaars en hun motieven’
Moordenaars zijn en blijven mensen, hoe monsterachtig hun
daden ook lijken. Ze komen uit alle rangen en standen. Jef
Vermassen, de bekendste strafpleiter van ons land, toont de
vele gezichten van moord, van partnerdoding tot genocide.
Hij ontleedt zo nauwkeurig mogelijk de motieven van
moordenaars. Voortdurend stelt hij zich de vraag naar het
waarom van hun soms zo onbegrijpelijke daden.

De oplossingen van de fotozoektocht en speur-zoektocht
kan je vinden via: www.depinte.be/zip

Gratis toegang, wel verplicht inschrijven via
www.depinte.be/bibnieuws. Van zodra de datum van de
lezing bekend is, zult u op deze website meer vernemen.
Maximum 90 plaatsen, snel inschrijven is de boodschap!

TIPS VAN DE BIB
Workshop ‘Shoppen en bankieren op het internet’
Woensdag 8 november om 20 uur

Alle winnaars worden persoonlijk
verwittigd. De editie van volgend
jaar zal plaatsvinden in Zevergem.

Coderdojo: programmeren voor kinderen
en jongeren tussen zeven en achttien jaar
Op 25 november van 9.30 tot 12 uur
Meer info in de UiTagenda op pagina’s 21 en 28

Veiligheid kunstgrasveld Sportpark Moerkensheide
In oktober 2016 werd door VTM
Nieuws de reportage ‘Gevaarlijk spel’
opgepikt, uitgezonden door het
Nederlandse televisieprogramma
ZEMBLA. Daarbij werden de veiligheid
en mogelijke gezondheidsrisico’s van de
rubberen korrels, het zogeheten SBRrubbergranulaat, in kunstgrasvelden in
vraag getrokken.
De rubberen korrels of inﬁll in
kunstgrasvelden moeten voldoen
aan wettelijke normen. Dat geldt ook
voor andere rubberen producten
zoals fopspenen, speelgoed en
telefoonhoesjes.
Een evaluatie van het Europese
agentschap ECHA van de
beschikbare onderzoeken naar de
gezondheidseﬀecten van gerecycleerd
18 | www.depinte.be

rubber op kunstgrasvelden wijst
intussen uit dat het risico voor sporters,
inclusief kinderen en mensen die
de velden aanleggen, heel laag is.
ECHA voerde het onderzoek uit in
opdracht van de Europese Commissie
en leverde einde februari 2017 het
rapport op. Naar aanleiding van de
reportage, en eventuele ongerustheid
die zou ontstaan omtrent de veiligheid
van de kunstgrasmat in Sportpark
Moerkensheide, werd door de gemeente
een bijkomende expertise gevraagd
naar de kwaliteit van de rubberen inﬁll
gebruikt voor ons kunstgrasterrein.
Uit dit onafhankelijk onderzoek is
gebleken dat de gebruikte korrels
voldoen aan alle Europese wettelijke
normeringen. Ze zijn volgens deze
normen dus veilig bevonden. Er werden

op het rubbergranulaat, voor 100 %
afkomstig uit autobanden, testen
gedaan met speciﬁeke aandacht voor
de achttien belangrijkste Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoﬀen (kortweg
PAK’s). De waarden van deze PAK’s bleken
sterk onder de normering te liggen.
De resultaten van dit onderzoek zijn te
krijgen bij de sportdienst (in het OCP).

Sportkampen kerst, krokus, Pasen
Inschrijvingsmomenten:
Kerstvakantie (dinsdag 2 - vrijdag 5 januari 2018)
Thema kleuters: Ruimtereis
Thema lagere school: Kid Fit
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 21 november vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners: woensdag 22 november vanaf 20 uur
Krokusvakantie (maandag 12 - vrijdag 16 februari 2018)
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 9 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners: woensdag 10 januari vanaf 20 uur

Paasvakantie (maandag 9 - vrijdag 13 april 2018)
Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 6 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners: woensdag 7 maart vanaf 20 uur
Inschrijven voor de sportkampen kan enkel online via depinte.
ticketgang.eu. Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure
is terug te vinden op de gemeentelijke website:
www.depinte.be/ticketgang.
Al deze activiteiten worden mee mogelijk gemaakt door VZW
Sportbeheer De Pinte eva.

Ook op 9 en 10 januari inschrijvingen voor de Kriebeltuin.

TIP

Donderdag
30 november
Sinterklaaswandeling voor personen met een
mentale beperking en hun begeleiders Organisatie:
Burensportdienst Leiestreek (waar gemeente De Pinte
deel van uitmaakt), zie pagina 26

Sporteldag 55+
Sportelactiviteiten tijdens de seniorenweek
van 20 tot 24 november 2017.
De sportdienst organiseert, in samenwerking met VZW
Sportbeheer De Pinte eva, in het kader van de Seniorenweek
de Sporteldag 55+ op dinsdag 21 november. Er wordt een ruim
m
sportaanbod voorzien gedurende de hele dag.
•
•
•
•
•
•
•

Fitheidstesten
Tafeltennis en badminton
Lijndansen
Curvebowls en curling
Yoga en tai chi
Gymnastiek en rugschool (theorie en praktijk)
Netbal

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: ..............................................................................................................................................................................
Voornaam: ....................................................................................................................................................................

SPORTELDAG DE PINTE
21 NOVEMBER

Inschrijven
vóór
16 november
Straat: ..............................................................................................................................................................................
bij de sportdienst.
Gemeente: ...................................................................................................................................................................
OCP
Telefoon: ....................................... Gsm: ...................................................................................................................
Polderbos 20
E-mailadres: .................................................................................................................................................................
9840 De Pinte
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Voor de jeugd

Verslag techniekacademie
De Techniekacademie is een vrijetijdsinitiatief voor kinderen
van tien tot twaalf jaar en bestaat uit een reeks van twaalf
sessies van twee uur waar ze werken met hout, mechanica/
kunststof, elektriciteit, chemie, elektronica, informatica en een
actief bedrijfsbezoek.

kinderen verschillende initiaties in techniek. De bedoeling
is om in samenwerking met de gemeente en de provincie
kinderen warm te maken voor techniek. Daarom werden de
gemeenten aangeschreven zonder technische scholen op
hun grondgebied.

Dankzij het enorme succes heeft de gemeente De Pinte
een extra groep voor een twintigtal kinderen ingericht. Op
woensdagnamiddag tussen 13.30 en 18 uur krijgen een 40-tal

De Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool VIVES
met als inrichter de gemeente.

Blokken@debib
De jeugddienst en de bibliotheek organiseren
opnieuw Blokken@debib. Studenten hoger
onderwijs kunnen vanaf maandag 18 december tot en
met vrijdag 2 februari samen studeren in de bib.
Ook voor deze examenperiode dient er
vooraf ingeschreven te worden. Afspraken,
inschrijvingsprocedure, precieze data en uren kan je
terugvinden op www.depinte.be/blokken.

Op zoek naar een hobby?

Welkom bij Petanqueclub Edelweiss
Heb je vrije tijd en ben je op zoek naar een gezonde
sportieve ontspanning en sociaal contact? Aansluiten bij
petanqueclub Edelweiss De Pinte kan voor jou een oplossing
zijn. Kom het vrijblijvend een namiddag uitproberen.

Waar?

In de winter op de binnenterreinen in Zevergem,
tijdens de zomermaanden in Moerkensheide.

Wanneer? Dinsdag- en donderdagnamiddag
van 14.30 uur tot …
Contact:

Piet Segers, Breughellaan 37, tel. 09 282 25 05,
e-mail: piet.regina@skynet.be
Adelin Van Wassenhove, ’t Kruisken 7, tel. 09 282 32 46,

e-mail: adelin.vanwassenhove@telenet.be

Noteer hier 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: ................................................................................................

SPORTELDAG
DE PINTE 21 NOVEMBER
20
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Maaltijd (belegde broodjes voor 2 euro)?
{ ik bestel een broodje kaas met groenten
{ ik bestel een broodje hesp met groenten
{ ik bestel een broodje préparé met 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 vóór 16 november bij de
sportdienst: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte

Agenda november - december 2017
Meer informatie over de
activiteiten in De Pinte vind je op
www.UiTindepinte.be,
zie ook www.UiTinvlaanderen.be.

Teater 2000 brengt
‘Medea, water en vuur’
Volop in voorbereiding voor het
jubileumseizoen brengt Teater 2000
als novemberstuk 2017 ’Medea’ van
Euripides op scène.
Medea, een erg wrede maar tegelijk
prachtige Griekse tragedie die een
immer actueel thema aanreikt: liefde,
verdriet en overspel. In een eigentijdse
bewerking willen we onze Griekse
voorouders eren met Medea. Het
Grieks theater ligt immers aan de wieg
van ons theater. Herman Van Den
Bulcke vat Medea op als uitzonderlijk
bewegingstheater.
Jason eist de troon op van zijn oom.
Hiervoor moet hij naar het verre Kolchis
aan de Zwarte Zee om het Gulden Vlies
te halen. Daar wordt hij geholpen door
Medea, koningsdochter en tovenares,
die uit liefde voor Jason haar familie en
volk verraadt.
Terug in Griekenland houdt Jasons’

Jouw eigen activiteiten op deze
online UiTagenda’s? Voer ze in via
www.UiTdatabank.be.

oom zich niet aan zijn belofte. Jason en
Medea moeten naar Korinthe vluchten
waar zij tien jaar in ballingschap leven
en twee kinderen krijgen. Dan verraadt
Jason Medea. Uit eigenbelang huwt hij
de Korinthische koningsdochter Glauce.
Medea wordt verjaagd maar zint op
wraak ...
Hou je van spanning met een
satanische trek, dan zal Medea, een
mysterieuze voorstelling van water en
vuur, je zeker boeien!

Jouw activiteiten in dit Infoblad?
Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

Wanneer? Op 2, 3, 4, 9, 10 en 11
november om 20 uur en op 5 en 12
november om 15 uur in het OCP.
Kaarten bestellen of inschrijven voor
de nieuwsbrief? Op de hoogte blijven
van de laatste evenementen? Dat
doe je via de vernieuwde website
www.teater2000.be.

Workshop ‘Shoppen en
bankieren op het internet’
Woensdag 8 november om 20 uur

De voorbije jaren werd winkelen en bankieren op internet
populairder dan ooit tevoren. Ondertussen is zowat alles
via het internet te koop en hoef je amper je huis nog uit
voor bankzaken of shopping. Niettemin merken we bij
veel mensen nog een grote terughoudendheid.
In deze workshop leggen we alles uit over de diverse
online betaalmethodes en gaan we ook dieper in op de
veiligheidsmaatregelen en waar je op moet letten om
misbruik te voorkomen. Daarnaast bekijken we hoe je
dagdagelijkse banktransacties via het internet kan doen.
Ten slotte gaan we ook nog een rondje ‘window(s)-

shoppen’ en leren we hoe het winkelproces van de eerste
klik tot levering bij de meeste webwinkels precies verloopt.
Deelnemen aan deze workshop is gratis, enige ervaring
met basisnavigatie via internet is een plus. Breng gerust
jouw tablet of smartphone mee. Er is een maximum van
twintig deelnemers, snel inschrijven is dus de boodschap!
Surf hiervoor naar www.depinte.be/bibnieuws.
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Vanaf 28 oktober

Vanaf 6 november

50ste Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura

Opleiding basisvergunning
zendamateur

Aline Deruyck, Conny Roels, Dirk
Dejonghe, Eric De Smet
Theo Peers, Marina Mekeirle, Magda
Mox, Kristine Cnudde, Leonard Lesafre,
Lina Ceulemans, Nick Langeraert,
Richard Buyle, Eddie Thienpont, Philippe
Bossens, Rita Wildro, Donald Gabriels,
Daniël Godefroi, Gerard Thienpont,
Kathleen De Vos

Deelnemen kan vanaf dertien jaar.
Voorkennis is niet vereist.
Zes lesavonden op maandag telkens
van 19.30 tot 21.30 uur - Clublokaal
ARCDP, Sportwegel 5 - € 10 - inschrijven
kan tijdens de kennismakingsavond
op 30/10 vanaf 20 uur of ten laatste op
30/10 via michel.malfait@telenet.be
ARCDP vzw
www.tls.uba.be/Nieuws.html

Opening om 20 uur, ook open op
29/10 - 1, 4 en 5/11 van 10 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur - raadzaal
(ingang Baron de Gieylaan)
Kunstkring Centaura
germain.schiettecatte@telenet.be
Woensdag 1 november

Allerheiligen
om 9.30 uur: eucharistie in Zevergem
om 11 uur: eucharistie in De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Vanaf 2 november

Medea: een voorstelling van
water en vuur | zie pag. 21
OCP - € 10 / € 9 / € 5 (kind)
TEATER 2000
www.teater2000.be
Vrijdag 3 november

JV De Pinte - HO Kalken
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
4 november en 2 december

Woensdag 8 november

Dinsdag 7 november

Voordracht ‘Waardig levenseinde
- Vroegtijdige zorgplanning’
om 14.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 3 (leden) / € 5, koﬃe en
koﬃekoek inbegrepen - inschrijven tot
3010 via 0476 87 40 49
Okra-Zevergem i.s.m. Okra De Pinte,
Ziekenzorg Zevergem en Samana De
Pinte
Dinsdag 7 november

De Russische revolutie, honderd
jaar later
Honderd jaar na de revolutie wil Piet Van
Poucke nagaan wat de gevolgen waren
van de revolutie voor Rusland in 1917 en
voor de huidige Russische maatschappij.

Filmvoorstelling
‘Fuocoammare’ | zie pag. 14
Het verhaal achter het Italiaanse eiland
Lampedusa en de vluchtelingencrisis
om 20 uur - raadzaal - € 6 (VVK) / € 8
(ADK) t.v.v. 11.11.11
11-groep
milieudienst@depinte.be
Donderdag 9 november

om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8
Davidsfonds DP-Z
www.davidsfonds.be
Woensdag 8 november

Workshop ‘Shoppen en
bankieren op internet’ | zie pag. 21
om 20 uur - bib - inschrijven via
www.depinte.be/bibnieuws

PC-dokter
van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven via www.depinte.be/
pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Vanaf 6 november

Start reeks ‘Internet surfen met
Google Chrome’
6 computerlessen
van 13.15 tot 16.30 uur - Educo
Albertlaan 27 / Gent - inschrijven nodig
Markant DP–SDW: 09 282 85 29
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200 jaar UGent
Geleide wandeling in het kader van 200
jaar UGent met o.a. bezoek aan de Aula,
de vroegere Braunschool en andere
universiteitsgebouwen.
om 14 uur - € 5 (leden) / € 10
inschrijven via 09 282 99 31
Markant DP-SDW

8/11: Filmvoorstelling Fuocoamare
9/11: Geleide wandeling 200 jaar Ugent
15/11: Spelcafé

Donderdag 9 november

Woensdag 15 november

17 november en 25 december

Geloofsgesprekken met Mathijs
Lamberigts over kerkelijke
vernieuwing en verandering

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

om 20 uur - kerk De Pinte - € 7
Parochie: 0476 78 78 86

Vrijdag 17 november
Vrijdag 10 november

JV De Pinte - Dendermonde
(reserven 1ste prov.)

JV De Pinte - Voorde (reserven
1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 11 november

11-novemberherdenking | zie
pag. 10
Harmonieorkest De Pinte zal onder
andere de 11-novemberviering
opluisteren aan de gedenksteen voor
het gemeentehuis van De Pinte
om 10.45 uur.
vanaf 9.20 uur - Dorp of 10.45 uur Koning Albertlaan 1 - gratis
Gemeente De Pinte
internezaken@depinte.be
Zaterdag 11 november

Herdenkingsdienst in Zevergem
(Opgelet: er is geen avondmis die dag.)
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Zaterdag 11 november

Dropping
Een boeiende sportieve activiteit,
voor jong en oud, vol verrassingen en
spanning.
Ca. 7 à 9 km.
om 18.15 uur (bus) - Europaplein € 15 / € 17 (maaltijd inbegrepen) inschrijven voor 1/11
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Zaterdag 11 november

JV De Pinte - Voorde (1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Spelcafé
Een initiatief van drie jonge Pintenaars
die graag spelletjes spelen en ernaar
uitkijken om nieuwe mensen te
leren kennen tijdens het spelen van
kwalitatieve board games.
Drank en versnaperingen zijn te krijgen
aan democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Scoutslokaal De Havik, Sportwegel - € 1
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé
Donderdag 16 november

Voordracht ‘proper en puur’
door Ilse Landuyt

om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 november

Theatervoorstelling Joost Van
Hyfte
Geef hem een microfoon en een
gewillig publiek en je hebt een dolle
avond vol gastronomische humor!
Aangebakken, zei u?
om 20 uur - comedykelder OCMW - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zaterdag 18 en zondag 19 november

Handwerkmarkt

Een vrolijke geschiedenis van de
persoonlijke hygiëne door de eeuwen
heen.
Met hilarische maar ook tragische
details over wat er in de badkamer soms
kan mislopen.
Waarom wasten de Grieken zich niet
aan de lavabo? Waarom had Henry VIII
veel te lange mouwen? Kent u dat van
die liefdesbrief van Napoleon aan zijn
Joséphine? Hoe proper was Brigitte
Bardot? En u?

Verkoop zelfgemaakte sjaals,
beren, mutsen, juwelen, artisanale
producten …
Met demonstraties klossen, haken,
breien ...
van 10 tot 18 uur
- De Veldblomme - gratis inkom
Catherine Buyze
catherine.buyze@skynet.be
Vanaf 20 november

Seniorenweek | zie achtercover en
pag. 19

om 20 uur - Bondslokaal - € 5 / € 8 graag inschrijven
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

Feestkaarting, Sporteldag, ﬁlm
‘Sprakeloos’, gezond ontbijt, muziek- en
dansnamiddag met klaviervirtuoos
Roland De Ridder

Donderdag 16 november

Voordracht ‘Het zit in de genen’
Door: Prof. Dr. Petra De Sutter
Over de medische en ethische
grenzen van de moderne
voortplantingstechnologie en
fertiliteitsproblematiek.

Seniorenraad DP-Z
OCP: 09 280 98 40
Dinsdag 21 november

Bezoek Federaal Parlement
Brussel

om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 10 inschrijven via 09 282 99 31
Markant DP-SDW
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

Met middagmaal in het Parlement (€ 29)
om 9.24 uur - trein Sint-Pietersstation
- inschrijvingen via jeanineschollaert@
hotmail.com of 0476 87 40 49
Okra Zevergem
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Vrijdag 24 november

Fairtrade kookworkshop feestmenu

Dinsdag 21 november

55+: Keukenkruiden mixen
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 21 november

Vrouwenpraatcafé: Slapen

Donderdag 23 november

Levensreddend Handelen bij
kinderen
Voor (toekomstige) mama’s
Opleiding door: Lifeguard
(theorie en praktijk)
Als er geen eerste hulp wordt gegeven
direct na de gevolgen van een
plotselinge hartstilstand, daalt de kans
op overleven van de persoon elke
minuut met 7 %! Eﬀectieve reanimatie
van omstanders of het gebruik van een
AED kunnen de overlevingskans van
een slachtoﬀer verdubbelen! In deze
belangrijke eerste minuten kan iemand
met een EHBO training het verschil
betekenen tussen leven en dood.
Opleiding vanuit één van de pijlers van
het Huis van het Kind; de preventieve
gezondheidszorg.

Door: Jana Maes, klinisch psychologe
Goed en voldoende slapen is
belangrijk voor ons welbevinden
onze gezondheid. In de praktijk is het
evenwel vaak niet zo goed gesteld met
onze slaap. Beter slapen kan je echter
leren! Elk slaapprobleem is anders,
maar ‘slechte slapers’ kunnen er iets aan
doen, onder andere met cognitieve
gedragstherapie, een wetenschappelijk
onderbouwde slaaptraining.
Jana Maes is als slaapexpert
en slaapcoach, verbonden
aan het slaapcentrum van het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
en gespecialiseerd in slaap en
slaapproblemen. Zij zal ons wakker
houden met haar boeiende toelichting.

van 19 - 22 uur - Huis van het Kind,
Bommelstraat 33 - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be of via
09 242 93 42

om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

van 17 tot 21 uur - De Blije School,
Polderbos 1
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
09 282 64 02
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Vrijdag 24 november

Kinderdisco
Kom mee dansen!
Vraag je mama, papa, oma of opa om je
naar het feestje te brengen. Ze kunnen
zelf een babbeltje slaan aan de bar. Een
knabbeltje wordt ook voorzien.
Dj Stijn zorgt voor een verrassend
kostuum en een verrassende mix van
animatie en muziek om benen en
armen los te gooien. Verkleed als discochick of dance-boy beleef je dubbel
plezier onder de discobol!

De gemeente Nazareth organiseert
samen met Velt Scheldevallei een
fairtrade kookworkshop die vooruitblikt
op de komende feestdagen.
Hoe kunnen wij onszelf en onze gasten
verwennen met een lekkere, gezonde
en eerlijke feestelijke maaltijd waarin
seizoensgebonden groenten en
fairtradeproducten worden verwerkt ?
Het wordt een vegetarische versie!
Na het kokkerellen genieten we van
deze maaltijd met een glaasje fairtrade
wijn of een niet-alcoholisch drankje.
om 19.30 uur - CC De Zwaan, Dorp
1 / Nazareth - € 10 - inschrijven voor
20/11 via www.nazareth.be/webshop
of aan het loket vrije tijd in het
gemeentehuis van Nazareth - meebrengen: schort, plankje en mesje
Velt Scheldevallei
annemie.de.kocker@telenet.be
09 384 66 97
Vrijdag 24 november

Gili Charlatan, de nieuwe
verderfelijke zaalshow van
mentalist Gili
Ten voordele van vzw Home Thaleia
In deze show laat Gili zijn ‘evil twin’
volledig los. Hij zet zijn ‘gaven’ op scherp
om bewust zijn ‘slechte ik’ te laten
zegevieren.
Op slinkse wijze bespeelt en bedriegt
charlatan Gili systematisch het
voltallige publiek en smeert je met een
bedrieglijke charme eender wat aan.
Verwerpelijk zegt u?
Inderdaad, maar wreed plezant!
Aansluitend wordt u een uitgebreide
receptie aangeboden.
om 20 uur - Groenzaal, Lange Boomgaardstraat / Gent - kaarten (genummerd) via comedy@homethaleia.be
of 09 280 23 10

11/11: 11-novemberherdenking
24/11: Gili Charlatan
Vanaf 1 december: Fototentoonstelling
in de winkels van De Pinte

Zaterdag 25 november

Maandag 27 november

Dinsdag 28 november

Herfstconcert

Genoeg! Minder ruzie in ons
ADHD-gezin

Harmonieorkest De Pinte brengt samen
met de YouthBand hun herfstconcert
met als thema ‘Magie’. Toverende
babysits, geesten, heksen en tovenaars
passeren de revue en ook onze
instrumenten zullen magisch klinken.
Wil je graag gedurende een avond
betoverd worden? Kom dan zeker
luisteren.
om 20 uur - OCP - € 12 (ADK) / € 10
(VVK) / € 6 (kind)
Harmonieorkest De Pinte
www.harmonieorkest.be
Zondag 26 november

JV De Pinte - Aalter (1ste elftal)
om 17.00 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Hoe kan je als ouder ruzies vermijden?
En als er dan toch een conﬂict is, hoe
kan je voorkomen dat het escaleert en
dat de ruzie steeds erger wordt? Hoe
kan je een ruzie stoppen?
om 20 uur - ’t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 3 (leden) / € 5
Zitstil
www.zitstil.be
Woensdag 29 november

Tajines en stoofpotjes
Claudine Struyvelt demonstreert
verschillende gerechten waarvan de
deelnemers nadien uitgebreid kunnen
proeven.
om 10 of 19 uur - Moerkensheide € 30 (leden) / € 45 - inschrijven via
09 282 99 31
Markant DP-SDW

Coderdojo op 25 november
CoderDojo is een beweging die
kinderen en jongeren tussen
zeven en achttien jaar wil leren
programmeren.
Hou jij van computers, games en
zelf (leren) programmeren? Dan is
de CoderDojo helemaal iets voor
jou! Twee maal per maand leren de
coaches je tijdens de workshops
op zaterdagvoormiddag op een
speelse en ongedwongen manier
programmeren. En dat volledig
gratis!

Interesse? Volg dan eens een
Coderdojo mee in de bibliotheek
(Baron de Gieylaan 27) op zaterdag
25 november van 9.30 tot 12 uur.
Breng wel je eigen laptop mee, dan
kan je meteen aan de slag!
Inschrijven via:
www.coderdojobelgium.be
Heb je daarna de smaak te pakken
dan kan je terecht bij Coderdojo
Club De Pinte in Erasmus Atheneum.

Voordracht: een gezonde bodem
en hoe verbeteren
Door: Marc Verhofstede
Alle gezonde voeding begint bij een
gezonde bodem met veel humus.
Bodemkwaliteit heeft wel degelijk
een impact op de kwaliteit van
onze voeding en dus ook op onze
gezondheid. Schrale bodems brengen
schrale voeding voort en dat maakt ons
ziek.
Een bodem herstellen: hoe doe je dat?
Kom en leer om je bodem beter te
kennen en duurzaam te beheren! U kan
een staal meenemen van compost of
bodem voor een visuele evaluatie:
- van uw aangekochte of eigen bereide
compost neem je 1 liter in een open
doos of schaal
- voor bodemstaalname: graaf een
bodemkuil uit van 40 op 40 cm en 40
cm diep; met de spade steek je verticaal
een spie uit van 5 cm dik en 30 cm diep
en leg deze intact in een open doos.
van 19.30 tot 22 uur - CC De
Brouwerij, Stationsstraat 3B / Eke
€ 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
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Donderdag 30 november

Vanaf 1 december

Fototentoonstelling in de winkels van De Pinte
In plaats van een fotosalon verkiezen de leden van Fotoclub De Spiegel de etalages
van de deelnemende winkels in De Pinte te verfraaien met foto’s met als thema
‘De mooiste aspecten, van een winter’, zoals sneeuwlandschappen, intieme
straatverlichting bij regen en mist, feeërieke verlichtingivago.jpg
van gebouwen ...
de hele maand december - De Pinte
Fotoclub De Spiegel
Freddy Buysse: 0470 64 45 88

Sinterklaaswandeling
Voor de 14de 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. Je kan kiezen tussen een
wandeling van 2 km, 3 km en/of 5 km.

Lightning Bird, Gent
foto van Monique Delanghe

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.
Begeleider verplicht.
om 13.30 uur - de Guldepoort,
Dorpstraat 46 / Machelen - € 2 inschrijven tot 21/11 via
sport@depinte.be of 09 280 98 44
Vrijdag 1 december

JV De Pinte - St.-Gillis-Waas
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide Inkom: gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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Adelboden, CH
foto van Freddy Buysse

2 en 3/12: Cadeaudagen Oxfam-Wereldwinkel
8/12: Vrijwilligersfeest
13/12: Babymassage

Zaterdag 2 en zondag 3 december

Vrijdag 8 en woensdag 13 december

Zaterdag 9 december

Workshop Uitwendige
kruidentoepassingen
In deze tweedelige workshop
herontdekken we hoe eﬃciënt het
is om met simpele middeltjes jouw
gezondheid in eigen handen te nemen.

Cadeaudagen OxfamWereldwinkel
U vindt tijdens deze zeventiende
geschenkenbeurs meer dan
200 m² aan (h)eerlijke voeding,
handgemaakte producten,
geschenkartikelen, juwelen,
geschenkenmanden ... met gelegenheid voor een gezellige babbel bij
een koﬃetje of een glas wijn.
Fair trade voeding kan nu ook besteld
worden via de webshop https://shop.
oxfamwereldwinkels.be/depinte
De wereldwinkel (Polderbos 2A) is
ook elke woensdag en zaterdag open
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
van 10 tot 18 uur - OCP
Oxfam-Wereldwinkel
De Pinte-Nazareth
www.facebook.com/
wereldwinkeldepinte
Maandag 4 december

om 19.30 uur - CC De Zwaan, Dorp 1 /
Nazareth - € 16 (leden) / € 20 - inschrijven en vooraf betalen nodig
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
christine.deboel@perso.be
Vrijdag 8 december

Dit jaar is het exact 450 jaar geleden
dat de Italiaanse componist Claudio
Monteverdi geboren werd. Monteverdi
speelde een sleutelrol in de overgang
van renaissance naar barok; in zijn werken
vind je dan ook beide stijlen terug.
Het Kamerkoor Cum Gaudio uit SintMartens-Latem onder leiding van Raf
De Troyer en het Amandi Consort
uit Sint-Amandsberg onder leiding
van Patrick Moeyaert brengen in
een gemeenschappelijk concert een
bloemlezing van zowel geestelijke als
wereldlijke muziek van Monteverdi.

Vrijwilligersfeest | zie pag. 17
Met muziek van de lokale covergroep
‘C-duction’
Iedereen welkom!

om 20 uur - kerk De Pinte - € 10
(VVK) / € 12 (ADK)
Kamerkoor Cum Gaudio en Amandi
Consort
Jan Milh: 09 282 85 78
jan.milh@pandora.be

om 19.30 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
Zaterdag 9 december

Geloofsgesprekken met David
Dessin, auteur van het boek ‘God
is een vluchteling’

Zaterdag 9 december

Steven Mahieu ‘Zonder ﬁlter’

om 20 uur - kerk De Pinte - € 7
Parochie: 0476 78 78 86
Donderdag 7 december

Repair Café | zie pag. 12

Bedrijfsbezoek aan IVAGO

van 10 tot 13 uur - GO! Basisschool van
Morgen, Stropstraat 21 / Nazareth
Repair Café Schelde-Leie: 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be

Rondleiding en uiteenzetting over
de afvalverbrandingsinstallatie en
energierecuperatie.

JV De Pinte - Zelzate (1ste elftal)

om 14 uur - Proeftuinlaan 43 / Gent € 5 (leden) / € 10 - inschrijven via
09 282 99 31
Markant DP-SDW

Cantate Domino: concert naar
aanleiding van de 450ste
verjaardag van Claudio
Monteverdi

Zaterdag 9 december

om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

‘Zonder Filter’, de derde avondshow van
Mahieu, borduurt zonder omwegen
verder op de unieke bijna aardse stijl
waarmee hij sinds 2011 een breed
publiek aanspreekt. Mahieu slaagt er
als geen ander in om de meest banale
‘dingen des levens’ uit te rafelen en ze
te herverpakken tot alle lachspieren het
ﬁnaal overnemen van ieder vorm van
logica. Zijn doel? Het onbespreekbare
bespreekbaar maken en mensen daar
om laten lachen.
om 20 uur - OCP - € 12 t.v.v. MJRteam De Pinte
De Pinte Leeft! - www.depinteleeft.be
Zondag 10 december

Gezinsviering in de advent
nt
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
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Zondag 10 december

Ballet De Notenkraker
Live on screen in Sphinx, van 15 tot
17.30 uur (met koﬃepauze).
om 13.45 uur - Zevergem dorp
(openbaar vervoer)
inschrijven via 0476 87 40 49
Okra Zevergem
Zondag 10 december

Kerstconcert
Waar de sterre bleef stille staan …
om 16.30 uur - kerk Zevergem - € 10 /
gratis (- 12 j.)
Seeveringa-koor
eddy.detemmerman@telenet.be
Dinsdag 12 december

De drie werelden van Leonard
Bernstein
Bernstein is bij de meeste mensen
bekend als componist van West Side
Story; daarnaast was hij ook dirigent
en pedagoog. Deze drie werelden
komen aan bod geïllustreerd met
geluidsfragmenten en beeldopnamen.
om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8
Davidsfonds DP-Z
www.davidsfonds.be

Woensdag 13 december

Donderdag 21 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 Davidsfons DP-Z
een samenzang met kinderen en (groot)
ouders. Zo proberen zij deze liederen
door te geven aan de jongeren en
zingen wij ze opnieuw samen onder
leiding van Daniel Vanrysselberghe
(dirigent) en Piet Bogaert (muziek).
OCP - € 2
Davidsfonds DP-Z
www.davidsfonds.be
Zaterdag 16 december

Workshop bloemschikken rond
het thema ‘Kerstmis’
om 14 uur - zaal De Graet - Sint-Kristof,
Afsneedorp 14 / Gent - € 10 + kost
materiaal - inschrijven via 09 282 99 31
Markant DP-SDW

29ste Algemene quiz
Muziek, sport, actualiteit, geschiedenis,
wetenschappen, ﬁlm, denkvragen,
televisie …
Zes deelnemers per ploeg.
om 19.30 uur - OCP € 20 per ploeg - inschrijven en
betalen vóór 11/12
TTC De Pinte
quiz@ttcdepinte.be

Zondag 24 december

Opluisteren mis
om 10 uur - Zorgcentrum Lemberge,
om 16.30 uur - kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zondag 24 december

Middernachtmis in Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86

Zaterdag 16 december
Woensdag 13 december

JV De Pinte - Elene/Grotenberge
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Woensdag 20 december

55+: Muziek leren beluisteren
Babymassage
Gegeven door kinesiste Frike Van
Nevel. Voor papa’s en mama’s met
hun baby tussen zes weken en zes
maanden.
Mee te brengen: handdoek en
badhanddoek met kap.
van 19 tot 20.30 uur - ‘t Bommeltje, Bommelstraat 33, consultatiebureau Kind en Gezin - gratis
- inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be
of 09 242 93 42
Huis van het Kind De Pinte i.s.m.
Kind en Gezin
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Thema: PinkFloyd
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Joe Rogge: 09 282 45 32
joe.rogge@telenet.be
Donderdag 21 december

After Work Party
Laat je onderdompelen in de ambiance
en kerstsfeer en gooi net voor de
feestdagen de benen nog eens
helemaal los!
om 19 uur - Kasteel Viteux
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

Dinsdag 26 december

U zijt wellekome. Vlaanderen
zingt Kerst
Onder leiding van Daniël Van
Rysselberghe en Piet Bogaert worden
oude kerstliederen gezongen. De vrije
bijdrage wordt geschonken aan een
goed doel.
van 16 tot 17 uur - kerk Zevergem
Davidsfonds DP-Z
www.davidsfonds.be
Donderdag 28 december

Kerstfeestje
om 18 uur - De Veldblomme
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

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

De Pinte in beeld

15de editie van de
Speelstraat

Op zondagnamiddag 1 oktober werd voor de 37ste maal de
scholenloop georganiseerd door Sportdienst De Pinte in
samenwerking met Atletiekclub De Pinte op het sportpark
Moerkensheide. 220 schoolkinderen uit de gemeente streden
om de wisselbeker.
Het was de Gemeentelijke Basisschool die de wisselbeker
opnieuw mee naar hun school mocht nemen.
Meer foto: zie www.atletiekdepinte.be

Skate- en omnisportterrein oﬃcieel
geopend
oktober
pe d op zaterdag
ate dag 7 o
tobe

De gemeente en de
Fairtradetrekkersgroep
wensten de studenten
in de bib deze zomer
heel veel succes met
hun examens en
trakteerde hen op een
drankje en nootjes.
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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

Leen Gryﬀroy
Blijpoel 17
tel. 0471 78 17 32
leen.gryﬀroy@depinte.be
(ter vervanging van Annemie Nijs ontslagnemend)
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

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, 0473 93 31 20, 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, Groenstraat 6, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Simon Suys, Baron de Gieylaan 45 bus 0101, 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
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, 0472 64 92 11, marlies.deconinck@depinte.be

Gemeenteraad
Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op 27 november, 18 en/of
21 december 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.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
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.be
Rita De Jaegher, Louis Van Houttepark 16, 0497 59 95 90, rdejaegher@gov.brussels
Niko Gobbin, Spechtenpark 5, 0485 36 01 93, niko.gobbin@azstlucas.be
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 28 november en
19 december om 20 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

^E/KZE
ϮϬƚ͘Ğ͘ŵ͘ϮϰŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϳ

DE'ϮϬEKsDZϮϬϭϳͳ13 uur

&^d<Zd/E'
KŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵWŽůĚĞƌďŽƐ;KWͿ
Georganiseerd door KŬƌĂĞWŝŶƚĞ & Okra Zevergem
'ƌĂƟƐĚĞĞůŶĂŵĞǀŽŽƌĂůůĞƐĞŶŝŽƌĞŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ

/E^'ϮϭEKsDZϮϬϭϳ

KEZ'ϮϯEKsDZϮϬϭϳͳϴ͘ϯϬ
tot 10 uur

GEZOND ONTBIJT
KDtĞWŝŶƚĞͲtŽŽŶǌŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵ^ĐŚĞůĚĞǀĞůĚĞ
<ĂĂƌƚĞŶǀĂŶĂĨϭŶŽǀĞŵďĞƌŝŶŚĞƚ^ŽĐŝĂĂů,ƵŝƐ
(Pintestraat 69) ent^ĐŚĞůĚĞǀĞůĚĞ
Kostprijs: € 6

^WKZd>'
KŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵWŽůĚĞƌďŽƐ;KWͿ
ĞƐƉŽƌƚĚŝĞŶƐƚŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŝ͘Ɛ͘ŵ͘st^ƉŽƌƚďĞŚĞĞƌ
ĞĞŶƐƉŽƌƚĞůĚĂŐϱϱнŵĞƚ͗ĮƚŚĞŝĚƐƚĞƐƚĞŶ͕ƚĂĨĞůƚĞŶŶŝƐ͕
ďĂĚŵŝŶƚŽŶ͕ůŝũŶĚĂŶƐĞŶ͕ǌŝƚĚĂŶƐ͕ĐƵƌǀĞďŽǁů͕ĐƵƌůŝŶŐ͕
ǇŽŐĂ͕ƚĂŝĐŚŝ͕ŐǇŵŶĂƐƟĞŬ͕ƌƵŐƐĐŚŽŽůĞŶŶĞƚďĂů

sZ/:'ϮϰEKsDZϮϬϭϳͳϭϰuur

Dh/<ͳEE^ED/'

Dd<>s/Zs/ZdhKK^ZK>EZ/Z
Zaal ‘Ter Cleydaele’ (Mieregoed)

DĞƚŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵƟũĚĞŶƐĚĞŵŝĚĚĂŐƉĂƵǌĞĞĞŶ
broodje te bestellen.
'ƌĂƟƐ͕ŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶĂĂŶĚĞďĂůŝĞǀĂŶŚĞƚKW
/ŶĨŽ͗^ƉŽƌƚĚŝĞŶƐƚĞWŝŶƚĞ͕ϬϵϮϴϬϵϴϰϬ
ƐƉŽƌƚΛĚĞƉŝŶƚĞ͘ďĞ

Kaarten te krijgen bij leden ^ĞŶŝŽƌĞŶƌĂĂĚ en in het
^ŽĐŝĂĂů,ƵŝƐ (Pintestraat 69)
Kostprijs: Φϱ͕ŵĞƚŬŽĸĞ͕ƚŚĞĞĞŶŐĞďĂŬ

tKE^'ϮϮEKsDZϮϬϭϳͳϭϰuur

&/>D͗^WZ<>KK^
KŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵWŽůĚĞƌďŽƐ;KWͿ
,Ğƚ ůĞǀĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞ ƐĐŚƌŝũǀĞƌ :ĂŶ DĞĞƌŵĂŶ
ǁŽƌĚƚ ŽŶĚĞƌƐƚĞďŽǀĞŶ ŐĞŬĞĞƌĚ ǁĂŶŶĞĞƌ ǌŝũŶ ŵŽĞĚĞƌ
ŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚƐ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƌƚĞ ŬƌŝũŐƚ͘ ŝũŶ ŇĂŵďŽǇĂŶƚĞ
ĞŶ ůĞǀĞŶĚŝŐĞ ŵŽĞĚĞƌ ǀĞƌůŝĞƐƚ ŚĂĂƌ ƐƉƌĂĂŬǀĞƌŵŽŐĞŶ͘
,ĂĂƌ ƐƉƌĂĂŬ ǁŽƌĚƚ ŚĞƌůĞŝĚ ƚŽƚ ũĂŵŵĞƌůŝũŬĞ ŬƌĞƚĞŶ ĞŶ
brabbeltaal.
ĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟĞĚŝĞ:ĂŶŵŽĞƚĂĂŶŐĂĂŶŵĞƚǌŝũŶŵŽĞĚĞƌ
ĚǁŝŶŐĞŶ ŚĞŵ Žŵ ĂůůĞƐ ŝŶ ǀƌĂĂŐ ƚĞ ƐƚĞůůĞŶ͕ ŽŽŬ ǌŝũŶ
literaire prioriteiten.
Kostprijs: ŐƌĂƟƐ
ĞƵƌĞŶ͗ϭϯ͘ϯϬƵƵƌ
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