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Volgende INFOblad
(januari - februari 2019)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 18 november
2018 bij communicatieambtenaar Isabel Coppens
via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in november - 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
* zomeruurregeling: van zondag 25 maart 2018 tot
zondag 28 oktober 2018
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

Onze lokale helden
in de kijker
Op pagina 11 vind je ‘Lokale Helden’ die hun steentje bijdragen
in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Tijdens het Vrijwilligersfeest op 7 december zetten we inwoners
van De Pinte - Zevergem in de kijker die een speciale verdienste
leverden op vlak van jeugd, sport, cultuur of binnen
de categorie ‘vrijwilliger in de kijker’. Zie pagina 17.

11&17

Tal van
workshops
en infoavonden
Autodelen met een elektrische wagen, infoavond amfibieën,
meer weten over Venezuela, babymassage, gezond opgroeien
en gezonde voeding, cursus reanimatie, burn-out en stress
voorkomen, vertelnamiddagen en theater … En nog zo veel
meer!
Kom en luister, of kom en beleef. Allemaal in De Pinte Zevergem en vaak gratis. Ontdek het in dit infoblad.
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Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender

107 registraties voor
orgaandonatie naar
aanleiding van VTMprogramma ‘Make
Belgium Great Again’

❏ Toegang recyclagepark: elk jaar krijg 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.

Aan de hand van getuigenissen proberen de makers van
het programma jou, de mensen thuis, te mobiliseren om
ook te praten over orgaandonatie - en indien je overtuigd
bent - om je positief te registreren. Want ondanks het feit
dat we het in ons land eigenlijk goed doen wat betreft
orgaandonaties, zijn er toch elk jaar nog meer
dan 100 mensen die sterven terwijl ze
op de wachtlijst staan.
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❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
• vrijdag 14 december: van 9 tot 12 uur (Dorp Zevergem
- achterzijde kerk, parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
• zaterdag 15 december: van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs:
Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth
❏ Repair Café: zaterdag 10 december in Sint-MartensLatem
Sluitingsdagen
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark
•
•
•
•
•
•
•
•

donderdag 1 november: Allerheiligen
vrijdag 2 november: Allerzielen
donderdag 15: november: Koningsdag
maandag 24 december: brugdag
dinsdag 25 december: Kerstmis
woensdag 26 december: tweede kerstdag
maandag 31 december: brugdag
dinsdag 1 januari: Nieuwjaar

Acties in het kader van
de Warmste Week
Kom op zondag 16 december naar kasteelpark
Viteux. Je kunt er deelnemen aan een sponsortocht per
fiets ten voordele van de Warmste Week, of genieten
van een hartverwarmende namiddag tussen de
standjes met eten, drinken, geschenkjes …
Ook zelf een standje bemannen is mogelijk. De
organisatie van deze namiddag is in handen van
Wielerclub De Pinte.
Gemeente De Pinte wil ook andere initiatieven een
duwtje in de rug geven door ze mee te promoten.
Geef ze daarom door via communicatie@depinte.be.
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Ruimtelijke ordening

Ruimtelijk uitvoeringsplan Centrumbocht
definitief vastgesteld
Op 25 juni 2018 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk
ruimtelijke uitvoeringsplan Centrumbocht definitief goed.
De publicatie ervan verscheen op 23 augustus 2018 in het
Belgisch Staatsblad.
Het plan vormt een belangrijke pijler inzake het ruimtelijke
beleid voor het centrum van de gemeente. Met het plan
wil de gemeente immers een aantal belangrijke ruimtelijke
kwaliteiten van het centrum vrijwaren en versterken waar
nodig zodat De Pinte een aangename en aantrekkelijke
gemeente blijft om in te wonen, te werken en te vertoeven.
Concreet werden hiervoor in het plan:
• een aantal projectzones aangeduid met het oog op een
kwalitatieve woonontwikkeling,
• binnen deze zones een evenwichtig deel sociale woningen
voorzien,
• esthetisch en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en
zichten aangeduid,
• groene gebieden en trage wegen afgebakend.

De bestaande gemeentelijke bouwvoorschriften werden
binnen dit kader ook geactualiseerd en vereenvoudigd.
Het RUP Centrumbocht is integraal te raadplegen en te
downloaden via www.depinte.be (Wonen > Ruimtelijke
planning > RUP Centrumbocht).

Openbare werken & Mobiliteit

Veilig naar school met Victor dankzij Gemeente De Pinte
Victor Veilig
In het onlangs goedgekeurde gemeentelijke
mobiliteitsplan wordt er onder meer
ingezet op veilige schoolomgevingen. In
dit kader voorzag de gemeente twee Victor
Veilig-mannetjes per schoolingang voor
de lagerescholen in De Pinte - Zevergem.
Zo willen we het verkeer dat in een
schoolomgeving voorbijkomt extra waakzaam
maken voor onze jonge weggebruikers.
In het voorjaar van 2019 worden er ook
bijkomende wegmarkeringen voorzien ter
hoogte van de schoolingangen.
Dank aan alle weggebruikers om extra
aandachtig te zijn in de buurt van onze
schoolomgevingen!
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Sneeuwbestrijding en zoutstrooien
Bij de opmaak van het infoblad
konden we nog genieten van enkele
mooie zomerdagen, maar herfst- en
winterweer maken binnenkort hun
intrede. De aanpak van ijs en sneeuw
wordt in De Pinte volgens volgend
plan uitgevoerd.
De wegen worden in De Pinte en
Zevergem gestrooid tijdens vorst
volgens een bepaald schema:
1. Prioritaire doorgangsstraten
2. Straten met openbaar vervoer,
scholen, OCMW
3. Secundaire verbindingsstraten

Zoniet is het vrijhouden van de
belangrijkste straten een fulltime
bezigheid.
De fietspaden worden machinaal
vrijgemaakt met een veegwagen.
Ook hier geldt immers dat strooien
niet helpt gezien de fietspaden niet
voldoende bereden worden om dit
te laten inwerken op het ijs/sneeuw.

Elke inwoner kan de technische dienst
echter een handje helpen, door het
voetpad/fietspad voor de eigen
woning sneeuw- en ijsvrij te maken.
Voor meer informatie over de
sneeuwbestrijding en een visuele
weergave van de prioritaire
routes, zie www.depinte.be/
sneeuwbestrijding.

Dit gebeurt door onze eigen
technische dienst, die hiervoor steeds
twee werknemers op stand by heeft
staan. Straten die niet onder dit
schema vallen, worden niet gestrooid.
Niet omdat de nood daar kleiner is,
maar omdat het geen zin heeft bij
gebrek aan voldoende verkeer om
het zout met sneeuw/ijs te laten
versmelten.

Riolering Zevenster, Merelstraat
en Lijsterstraat
De Zevenster heeft nog steeds
geen openbare riolering en het
afvalwater komt er terecht in
de achtergelegen grachten van
het Parkbos. De studie van de
riolerings- en wegeniswerken is
klaar. Dit dossier wordt binnenkort
in aanbesteding gebracht. De
nieuwe riolering, asfaltverharding
en openbare verlichting worden
aangelegd begin 2019.
Heraanleg riolering Polderbos
Het knelpunt van de
regenwaterafvoer in de LijsterstraatMerelstraat wordt momenteel
onderzocht door een studiebureau.
Een heraanleg van de riolering in
Polderbos, inclusief bufferbekkens
onder de parking van het OCP, kan

de basis leggen voor de oplossing
van het probleem. De uitvoering is
gepland in de loop van 2019.

Bladkorven
Eind oktober worden er 80
bladkorven verspreid over het
grondgebied in de straten met
bomen op openbaar domein.
Inwoners mogen de bladeren
van deze bomen deponeren
in de bladkorven. De bladeren
uit alle korven worden op
regelmatige basis opgeladen
en afgevoerd tijdens de periode
november - december.
De bladkorven zijn enkel
bestemd voor bladeren van
bomen op openbaar terrein.
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Openbare werken & Mobiliteit

Fietssnelweg F7 Deinze - Gent
De provincie Oost-Vlaanderen bereidt
momenteel de dossiers voor om de
fietssnelweg Deinze - Gent op grondgebied De Pinte af te werken.
Begin 2019 zal in een eerste fase
de Stationsstraat heraangelegd
worden als fietsstraat. In een tweede
fase volgt de Nijverheidsstraat en
wordt het IJzerenwegpad (tussen
de Nijverheidsstraat en de Daningsdreef ) heraangelegd als volwaardige
fietssnelweg.

De Pinte investeert in smileyborden
Begin oktober werden er nieuwe snelheidsinformatieborden
geleverd. De gemeente heeft vier
borden aangekocht die werken op
zonne-energie. Deze zijn verplaatsbaar en zullen regelmatig van
locatie in de gemeente verwisselen. Nadien zullen er snelheidscontroles volgen door de politie in de
straten waar de borden opgesteld
werden.

Plaatsing geluidsschermen E17
De gunning van de werken zal
gebeuren eind november 2018
door AWV (Agentschap Wegen
en Verkeer), waarna de aannemer
waarschijnlijk meteen zal starten
met het plaatsen van de geluidsmuren op de brug boven de
Grote Steenweg. De aannemer zal
dit jaar (onder voorbehoud van
weersomstandigheden) eveneens
nog starten met het plaatsen van
de andere geluidsmuren.

Stand van zaken werken op- en afrittencomplex
N60-E17
Het Agentschap Wegen en Verkeer
startte op 6 november 2017 met de
heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte. Het agentschap
investeert in een bijkomende op- en
afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de
N60. De brug over de E17 wordt
gesaneerd en het wegdek van de
N60 krijgt een opknapbeurt. Het
eindresultaat zal zorgen voor veiliger
verkeer, vooral bij het op- en afrijden
van de snelweg, en vlotter verkeer
op de N60.
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In november zal gedurende een
tweetal weken een rijvak op de N60
op het baanvak rijrichting Oudenaarde ingenomen worden en zal het
verkeer er in die rijrichting op één
rijvak verlopen.
Gelijktijdig hiermee zal ook de afrit
(E17) komende van Kortrijk richting
N60-Oudenaarde afgesloten worden
voor diezelfde periode. Dit verkeer
zal omgeleid worden via Deinze.

Wens je op de hoogte te blijven
van de laatste stand van zaken
van de werken?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
wegenenverkeer.be/werken/e17-depinte-nieuw-op-en-afrittencomplex
(klik bovenaan rechts op de enveloppe onder ‘Digitale nieuwsbrief’).
Meer info:
wegenenverkeer.be

Vernieuwing begraafplaats
Realisatie sterretjesweide
De sterretjesweide op de begraafplaats in De Pinte is bedoeld als herdenkingsplaats voor niet-levensvatbare baby’s en bevindt zich achteraan de
gemeentelijke begraafplaats, achter de columbaria. Middenin de sterretjesweide ligt er een
stervormige marmeren gedenksteen met een
ingegraveerde tekst. Rondom de weide bevinden zich leibomen waar een aandenken kan aan
bevestigd worden.
Vernieuwing strooiweide
Er komen zes arduinen zuilen met ingegraveerde
namen ter nagedachtenis van de overledenen
die uitgestrooid werden. Deze worden aangevuld met de namen van zij die in de toekomst op
de strooiweide zullen worden uitgestrooid.
Gezien de slechte staat van de bestaande
herdenkingszuilen en plaatsgebrek voor bijkomende naamplaatjes werd er gekozen voor een
totale vernieuwing én een uniforme aanpak.
De zuilen worden ingepland achter het urnenveld, met meer ruimte en een zitbank. Bij de
herdenking van onze dierbare overledenen met
Allerheiligen biedt deze opstelling bovendien
meer plaats om bloemen achter te laten.

Leven & Wonen

Verkiezingen
zondag 14 oktober
2018
Vlaanderenkiest.be is de website waar je de
officiële resultaten van de lokale en provinciale
verkiezingen kunt vinden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijft het huidige gemeentebestuur (/de
huidige coalitie) actief werken aan het vooropgestelde beleid. Het nieuwe bestuur wordt pas
ingesteld tijdens de installatievergadering van de
nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019.

Noodhulp voor
Sulawesi (Indonesië)
Na de aardbeving en tsunami op het
Indonesische eiland Sulawesi zijn al
minstens 1 944 doden geteld, maar er
zijn nog duizenden mensen vermist.
De Belgische hulporganisaties achter
het Consortium 12-12 hebben beslist
om een gezamenlijke inzamelactie op
te starten. Ze roepen op om giften te storten op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. Het geld dient voor eerste
noodhulp, zoals proper water, tenten en voedsel.
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Leven & Wonen

“Tussen leven en dood is er ruimte voor één gebaar: orgaandonatie.
Het is een wissel op het leven. Als een leven stopt, kunnen anderen gered worden.
Zoals de olympische fakkel van de ene hand overgaat naar de andere,
als teken van nieuw leven en hoop.”

Orgaandonatie redt levens!
Afstand van organen en weefsels
De wetgeving op orgaantransplantaties bepaalt dat
elke Belg, die tijdens zijn leven hiertegen geen verzet
heeft aangetekend, een potentiële orgaan- en/of
weefseldonor is.
Bij de dienst Burgerzaken kan je volgende
wilsuitdrukkingen laten registreren:
• verzet tegen elke wegneming van organen en
weefsels
• uitdrukkelijk donor stellen
• herroepen van een vroegere wilsuitdrukking
De verklaringen moeten persoonlijk worden
ondertekend. Voor minderjarigen wordt de verklaring
ondertekend door de persoon die het ouderlijk
gezag over hen uitoefent. Bij de verklaring krijg je een
ontvangstbewijs en je verklaring wordt geregistreerd in
het rijksregister.

Spreken over orgaandonatie is niet langer taboe.
Ik informeer me, praat er over met mijn familie ...
Ik beslis!
Gemeente De Pinte steunt actie van ‘Make
Belgium Great Again’
Op zondag 23 september 2018 was de dienst
Burgerzaken uitzonderlijk open van 9 tot 12 uur voor
wie zich positief wilde registreren voor orgaandonatie.
Dit naar aanleiding van de oproep tijdens het VTMprogramma ‘Make Belgium Great Again’. Want ondanks
het feit dat we het in ons land eigenlijk goed doen wat
betreft orgaandonaties, zijn er toch elk jaar nog meer
dan 100 mensen die sterven terwijl ze op de wachtlijst
staan.
Naar aanleiding van deze oproep en opening
registreerden er zich 107 inwoners!

Meer info:
www.beldonor.be (onderaan de pagina vind je de
formulieren en de folders)
Ben je ook overtuigd dat orgaandonatie het verschil kan maken?
Kom langs bij de dienst Burgerzaken en registreer je als orgaandonor.
Het kan nog altijd.

Resultaten handelaarsenquête
De gemeente organiseerde samen
met de Universiteit Gent en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
een handelaarsenquête in april-mei
2018.
De resultaten van de enquête werden
aan de middenstanders voorgesteld
op woensdag 5 september 2018.
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Enkele weetjes:
• 64 % van de aangeschreven
middenstanders hebben de enquête
ingevuld
• 43 % heeft al meer dan 20 jaar een
handelszaak
• 44 % vindt dat zijn zaak de voorbije
drie jaar is vooruitgegaan tot sterk
vooruitgegaan

• 66 % is voor het behoud van de
blauwe zone in het centrum van De
Pinte
Benieuwd naar meer?
De resultaten zijn te vinden op
www.depinte.be/ondernemers.

Uitnodiging 11-novemberherdenking
Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog
eindigde. Deze gebeurtenis wordt op zondag 11
november op passende en serene wijze herdacht.
Programma
om 9.30 uur in het parkje in Wissenbulk:
• Onthulling van het bord bij de Vredesboom
om 10 uur aan de gedenksteen: (gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1)
• Last post
• Gelegenheidstoespraak door de burgemeester
• Bloemenhulde
• Muzikale ondersteuning door Harmonieorkest De
Pinte

Verenigingen die wensen deel te nemen aan de
bloemenhulde in De Pinte, kunnen zich uiterlijk op
5 november 2018 inschrijven via een e-mail aan
internezaken@depinte.be of door het onderstaande
strookje te bezorgen aan de dienst Interne zaken.
De verenigingen zijn ook vrij om op eigen initiatief een
krans neer te leggen bij de monumenten in Zevergem.

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.
De fototentoonstelling van 11.11.11 zal er te zien
zijn en ook de expo van Art-i-choque over het thema
bevrijding, vrede, respect en samenleven.
Meer info over de campagne ‘Allemaal mensen!’ en
het theaterstuk van 11.11.11 op pagina 10.
Om 15 uur biedt het gemeentebestuur in samenwerking
met Cultuurraad De Pinte een gratis concert ‘Pack up’ aan
door Oberon Strijkkwintet. Meer info op pagina 18.
Steun deze herdenking
• Hang de Belgische vlag uit.
• Woon de bloemenhulde bij aan de gedenksteen van
de oorlogsslachtoffers.

Inschrijving 11-novemberherdenking 2018
Ik wens deel te nemen aan de bloemenhulde (bloemen neerleggen) op 11 november in De Pinte.
Naam (en/of naam vereniging):

Te bezorgen aan: Gemeente De Pinte - dienst Interne zaken, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

INFOblad | NOVEMBER - DECEMBER 2018 | 9

Leven & Wonen

De campagne van 11.11.11: ALLEMAAL MENSEN!
11.11.11 strijdt tegen onrecht
en voor duurzame verandering.
Net als vorig jaar plaatsen we het
thema migratie en vluchtelingen
centraal in onze campagne.
Wereldwijd ontvluchten miljoenen
mensen oorlog, vervolging, armoede,
ongelijkheid, klimaatverandering ...
Oorzaken waar wij elke dag aan werken.
Wij vragen daarom een rechtvaardig
migratiebeleid. Want we zijn #AllemaalMensen
onderweg naar beter.
Meer info: www.allemaalmensen.be
De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in
samenwerking met de GROS, steunt deze
campagne met volgende initiatieven:
1. De zesde leerjaren van alle lagere scholen van
De Pinte en Zevergem namen in oktober deel
aan de wereldweek. Tijdens deze week gingen
de klassen 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 (SDG’s) en op het einde gingen
ze samen naar een muziektheatervoorstelling over
migratie in het OCP.

2. De theatervoorstelling op 7 november
(zie hieronder).
3. Tijdens de 11-novemberherdenking in het
gemeentehuis wordt door de 11-groep in
samenwerking met de GROS een passende inleiding
gegeven.
4. De 11.11.11-vrijwilligers zullen op verschillende
locaties campagnemateriaal verkopen tijdens het
weekend van 9, 10 en 11 november. Je zal ook een
zelfgekozen bedrag kunnen storten bij de verkopers
met je smartphone.
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 bovenstaande activiteiten.

Theater Trekvogels ten voordele van 11.11.11
Een theaterstuk over en met vluchtelingen. Vluchtelingen
van nu met de verhalen van vluchtelingen van toen.
Het Theaterstuk is gemaakt op basis van het boek ‘Van den
Grooten Oorlog’ dat in de jaren ’70 gemaakt werd. Het boek
is een schat aan geschiedenis en vertelt de verhalen van 54
mannen en vrouwen, Belgen, Fransen, Britten en Duitsers.
De verhalen gaan over hun leven en werk in de oorlog,
het leven als vluchteling, het geweld van de oorlog en het
dagelijkse leven aan het front. Om het boek te schrijven,
gingen leden van de Elfnovembergroep praten met de
‘oudere generatie’. De groepsleden kregen een ander
beeld van de oorlog en hoorden verhalen van mensen die
de oorlog meemaakten. De verhalen geven hen nieuwe
informatie die niet in de geschiedenisboeken staat.
Zie ook www.gedachtenistuin en www.11novembergroep.
Dit boek vormde het uitgangspunt voor het nieuwe
theaterstuk. De verhalen worden gebracht door
vluchtelingen van nu. Met tien acteurs, vijf mannen,
vijf vrouwen, vijf verschillende talen, vijf verschillende
nationaliteiten. We zien hier dankzij dit boeiende toneelstuk
de link tussen ‘de grote oorlog’ en het thema migratie nu.
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Praktisch
Woensdag 7 november om 20 uur in de Raadzaal
Tickets zijn te krijgen bij de milieudienst in het gemeentehuis of bij de 11-groep (sien.vanboven@proximus.be).
Prijs: 8 euro (voorverkoop), 9 euro (aan de kassa).
De opbrengst gaat naar 11.11.11.

Milieu & Duurzaamheid

Helden uit onze gemeente
Agenda 2030, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties, zijn de doelstellingen die de wereld
zich stelt om te werken aan een betere wereld. Ze zijn
de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Agenda
2030 richt zich op overheden, bedrijven, universiteiten,
verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook
ter wereld. Als bestuur zetten we hier alvast op in.
De inwoners van De Pinte zijn geëngageerde burgers. We
kennen allemaal wel iemand die zich inzet voor een betere
wereld, en dus ook voor Agenda 2030. We hebben een
oproep gedaan in het infoblad om enkele van deze ‘helden’
in de kijker te zetten.

Sanne Vermeeren
• als pastoraal medewerker
• Sanne zet zich in voor alle mensen

‘Helden’ in
de kijker

Tine Vandewalle
• Tine stond aan de basis van de milieuadviesraad,
de Geschenkenbeurs en het als een trein lopende
compostvatenproject in De Pinte
• stichtend lid van een ngo die meer dan 30 jaar actief was
in Congo
• actief binnen de parochie en de GROS

Sien Van Boven
• als voorzitter van de
GROS (Gemeentelijke
Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking)
• voor haar engagement binnen 11.11.11 en als trekker bij
de lokale 11-groep
• Sien zet zich in bij de lokale Wereldwinkel en is lid van de
Raad van bestuur
• voor haar engagement voor projecten in Latijns Amerika
• ze geeft taallessen en zorgt voor inburgering van
migranten via het OCMW

Meer weten over onze helden:
zie www.duurzamegemeente.be/gemeenten/de-pinte

Repair Café Schelde-Leie (een
pool van 40 vrijwilligers)
• als stimulans om verantwoord
om te gaan met de consumptie
van goederen
• ze verkleinen de afvalberg door
samen spullen te repareren
Vzw Home Thaleia
(een woonvorm voor zestien
volwassenen)
• vanuit hun ‘opdracht’ als organisatie voor mensen met
een beperking, maar ook vanuit hun lidmaatschap
bij vzw Tabor (koepelorganisatie), onderschrijven zij
de SDG’s; dit is terug te vinden in hun visie, in hun
activiteiten en in het dagelijks handelen
• de bewoners doen aan
vrijwilligerswerk en maken gebruik
van autodelen via Cambio
• ze ondersteunen Oxfam en 11.11.11

Dag van de Vrede
We zien vanuit alle hoeken initiatieven voor vrede
en solidariteit en mensen en organisaties die zich
inzetten voor een betere wereld. Op vrijdag 21
september kwamen we samen op het kerkplein om
op te komen voor vrede en solidariteit. De klokken
werden geluid en we hebben massaal de fietsbellen
gerinkeld als bedanking aan alle helden uit onze
gemeente en de wereld, voor solidariteit en voor
vrede.

Dag van de Vrede, Kerkplein, 21 september 2018
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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 achtste groepsaankoop voor groene stroom en
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je in via www.samengaanwegroener.be vóór
5 februari 2019. Inschrijven kan vanaf 3 december 2018,
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 ten laatste op 30 april 2019. De Provincie
regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

De Pinte werkt mee
Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij de milieudienst op dinsdag van 9 tot 12 uur. Neem zeker je laatste
jaarafrekening mee!

Meer info:
gratis infolijn 0800 76101,
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Monumentale beuk Scheldevelde
Aan het kasteel Scheldevelde in de Kasteellaan staat
al zo’n 150 jaar een monumentale rode beuk. Een
schitterende boom, waarvan de gezondheidstoestand
de laatste jaren afnam, ondanks de inspanningen om
de boom er weer bovenop te krijgen. Deze boom heeft
het eerder opgegeven dan verwacht, mede door de
extreme droogte van afgelopen zomer.
Om veiligheidsreden en gezien de standplaats van deze
boom, was een dringende aanpak de enige oplossing.
Meer info: www.depinte.be/beuken-scheldevelde

Geef jij het hout van onze eeuwenoude
beuk een tweede leven?
De afgezaagde takken en houtblokken proberen we
een tweede leven te geven. Hout kan gedraaid worden
tot een schaal, of er kan een houtsculptuur of een klein
meubel van vervaardigd worden.
Ben je geïnteresseerd om - voor eigen gebruik
- creatief aan de slag te gaan met de resten van
onze eeuwenoude beuk? Neem contact op met de
milieudienst (milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24).

TIP
Workshop elektrisch autodelen

Weet je waarom
amfibieën ook voor
jou nuttig zijn?

Kom proefrijden op 21 november
Meer info in de UiTagenda op pagina 26

Gratis infoavond op maandag 10 december
Meer info in de UiTagenda op pagina 28
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Kinderbijslag wordt groeipakket
Momenteel ontvang je als ouder kinderbijslag via de werkgever en hoef je daar weinig tot niets voor te doen. Vanaf
1 januari 2019 verandert de naam van kinderbijslag naar
groeipakket en verandert er ook heel wat voor ouders.
Ouders zullen vanaf dan uit vijf verschillende uitbetalingskassen moeten kiezen. Hoeveel geld je krijgt, is uiteraard
gelijk bij alle vijf.
Voortaan zal het ook niet meer uitmaken hoeveel kinderen
je hebt. Elk kind zal even veel krijgen.

Aan de verschillende vormen van steun zijn er regels verbonden, uitzonderingen en mogelijkheden die je als ouder zelf
moet zoeken. Tijdens de vorming op 20 november willen we
jou als ouder op weg helpen om een zicht te krijgen op de
mogelijkheden en om de meest interessante keuzes te maken.
Alle antwoorden op jouw vragen worden beantwoord door
de uitbetalingskassen zelf.
Praktische info betreffende de infoavond
De infoavond vindt plaats op dinsdag 20 november 2018
om 20 uur in het OCP, Polderbos 20, De Pinte. Gelieve in te
schrijven via huisvanhetkind@ocmwdepinte.be. Je kunt hier
ook terecht voor meer informatie.
Kan je er niet bij zijn in De Pinte? Misschien kan je aansluiten
in één van de andere gemeenten.
•
•
•

In het groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor
elk kind. De twee eerste bedragen zijn: het startbedrag en
het basisbedrag. Beide bedragen zijn voor ieder kind gelijk
en gelden voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari
2019. Ze zijn bedoeld om elk kind de kans te geven zich te
ontwikkelen en ondersteunen de ouders daarbij.
Voor elk kind is er in augustus nog een extra duwtje in de
rug voor de start van het schooljaar, de schoolbonus. Deze
bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht geboortedatum.
DUS:
• Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1 122,0 euro
bij zijn geboorte of bij zijn adoptie.
• Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20
euro.
• Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk
van de leeftijd.

Nazareth: 8 november
(om 20 uur in cc De Zwaan, Dorp 1, inschrijven via
huisvanhetkind@nazareth.be)
Zulte: 15 november
(om 20 uur, Huis van het Kind, Staatsbaan 150,
inschrijven via NancyDeleersnyder@ocmwzulte.be)
Deinze: 26 november
(om 20 uur, Buurtcentrum De Rekkelinge,
Desiré Delcroixstraat 1A, Deinze, inschrijven via
Anneleen.DeWilde@Deinze.be)

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal
Op zaterdag 17 november van 14 tot 17 uur in ‘t
Bommeltje
Interesse als standhouders?
Inschrijven kan via huisvanhetkind@ocmwdepinte.
be of via 09 242 93 40 (beperkt aantal plaatsen). € 10
per tafel (met plaats voor een grote tafel en een klein
kledingrek).
Organisatie: Huis van het Kind De Pinte in samenwerking
met Organisator Gezins- en Groepsopvang De Pinte

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om
te groeien. Voor hen voorziet het groeipakket zorgtoeslagen
en de sociale toeslag.
Omdat kinderen meer kansen krijgen naarmate ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in het
groeipakket toeslagen die de deelname stimuleren: de
participatietoeslagen.
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Wat Nu?! infoavond over Venezuela
De jaarlijkse infoavond georganiseerd door de GROS
belicht telkens een actueel thema.
We krijgen berichten over de schrijnende toestand
in Venezuela, maar wat is daar juist aan de hand? Dit
jaar komt An Vranckx naar De Pinte om de situatie in
Venezuela toe te lichten. An Vranckx vulde haar dagen
met het bevorderen van vrede in post-conflictgebieden.

De oorlogsgetuigenissen die ze kan afleggen betreffen
hedendaagse gewapende conflicten in landen waar ze
zelf actief was, voornamelijk in Latijns-Amerika.
In Colombia coördineerde ze vrouwengroepen en hielp
ze vrederechters opleiden. In eigen land volgde ze de
ontwikkelingen van de vredesbeweging van dichtbij,
tijdens en na de Koude Oorlog, wanneer enkele van
die organisaties zich toelegden op vredesopbouw
in het Zuiden. Ze bestudeert ook de wapenuitvoer
naar ontwikkelingslanden, de vraag of het vredevolle
noorden medeplichtigheid kan worden toegeschreven
én wat daaraan valt te doen door nationale overheden,
internationale en niet-gouvernementele organisaties.
Het wordt alvast een boeiende avond.
Donderdag 29 november 2018 om 20 uur in de
bibliotheek, Baron de Gieylaan 27.
Gratis. Graag inschrijven via milieudienst@depinte.be
of tel. 09 280 80 24.

School- en studietoelagen 2018-2019
De Vlaamse overheid biedt financiële
steun om de kosten voor de school
of studie te helpen dragen.
De schooltoelage is bestemd voor
kleuters of leerlingen in het lager of
secundair onderwijs.
De studietoelage richt zich tot
studenten van de hogeschool of
universiteit.

De school- of studietoelage
online aanvragen kan via
www.studietoelagen.be.

Veel mensen hebben recht op een
school- of studietoelage, maar weten het niet of hebben problemen
met het aanmelden in de online
toepassing, beschikken niet over een
kaartlezer …

U kunt ook bellen naar het gratis
infonummer 1700 van de Vlaamse
overheid.

In het Sociaal Huis De Pinte
(Pintestraat 69, tel. 09 280 93 03,
info@sociaalhuisdepinte.be) kan je
elke werkdag tussen 9 en 12 uur
langskomen om samen de aanvraag
online in te vullen en te versturen.
Dit kan ook op afspraak.
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Link om de aanvraagformulieren te
downloaden: www.vlaanderen.be/
nl/publicaties/detail/aanvraag-vaneen-school-en-studietoelage-voor2018-2019-formulier

De studietoelagen kunnen aangevraagd worden tot en met 31 mei
2019.

Fingerfood voor bewoners WZC en senioren
Wat is fingerfood?
Lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden zijn
belangrijk. Zo werd in Woonzorgcentrum (WZC)
Scheldevelde onlangs bij de bewoners gestart met
het concept ‘fingerfood’. Fingerfood heeft een sterke
meerwaarde, het helpt enkele bewoners om op smakelijk
wijze de nodige voedingsstoffen te verorberen.
Het concept fingerfood biedt volledige en evenwichtige
maaltijden voor personen met motorische en cognitieve
beperkingen (bijvoorbeeld personen met dementie,
ziekte van Parkinson …) en slechtzienden.

Het voornaamste doel is om de zelfstandigheid
van ouderen zolang mogelijk te bewaren en de
zelfredzaamheid te bevorderen.
Aangepaste maaltijden zijn niet alleen belangrijk voor
de lichamelijke gezondheid, ze hebben ook een sociale
betekenis. De meeste aandacht dient te gaan naar
smakelijkheid, variatie van recepten en presentatie op
het bord. Smaak en textuur moeten zo nauw mogelijk
aansluiten bij vroegere ervaringen/gewoontes in het
levenspatroon.
Infosessie op vrijdag 16 november in WZC
Scheldevelde
Gezien het concept fingerfood ook een meerwaarde kan
hebben voor ouderen in een thuisomgeving organiseert
het OCMW De Pinte voor alle senioren een infosessie
rond dit thema.
De infosessie vindt plaats op vrijdag 16 november
om 14 uur in de cafetaria van het Woonzorgcentrum
Scheldevelde. Inschrijven kan via tel. 09 280 72 96 of via
e-mail aan cindy.tieberghien@ocmwdepinte.be.
Je bent van harte welkom!

TIP
Sociaal restorno voor
nutsvoorzieningen

WZC Scheldevelde zoekt
vrijwilligers voor cafetaria

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 2018 te bezorgen aan het Sociaal Huis,
Pintestraat 69 in De Pinte.

Meer weten?
Zie depinte.be/ocmw/vrijwilligerscafetaria
Interesse?
Neem contact op via tel. 09 280 93 05 of
sandra.demoor@ocmwdepinte.be.
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De Pinte steunt de Warmste Week
Tijdens de kerstperiode is er opnieuw De Warmste Week van
Music For Life, de goede doelen-actie van Studio Brussel en
de VRT waarbij geld ingezameld wordt voor meer dan 1 000
Vlaamse vzw’s.
Sponsortocht Wielerclub De Pinte op zondag 16
december
Op 16 december van 10 tot 16 uur organiseert Wielerclub
De Pinte een sponsortocht per fiets ten voordele van de
Warmste Week. Er zal een lokaal en een nationaal goed doel
gekozen worden om te steunen.
Op een beveiligd parcours in het centrum (Groenstraat,
Groenpark, Stationsstraat, Koning Albertlaan, Park Viteux)
van onze mooie gemeente kan je rondjes rijden voor het
goede doel.
Het is een recreatief gebeuren voor kinderen en hun ouders,
een toffe activiteit voor alle verenigingen en clubs, voor
fietsers met een groot hart.
In Park Viteux, onderdeel van het parcours, zal er ook wat te
beleven zijn. Je kan hier bijvoorbeeld je standje inrichten om
eten, drinken, geschenkjes … te verkopen voor het goede
doel.

Laat je per rondje
sponsoren door
vrienden, buren
en familie en laat
ons samen een Warme
Gemeente zijn in de Warmste
Week, en de rest van het jaar.
Wil je:
• inschrijven voor de sponsortocht?
• een standje opzetten voor het goede doel?
• meer info?
Volg de sociale media, de lokale pers, Hoplr voor verdere
informatie of contacteer Chris Folens van Wielerclub De
Pinte (wielerclub-de-pinte@skynet.be of 0477 80 32 67) .
Andere initiatieven in het kader van
de Warmste Week?
Organiseer je als inwoner/vereniging ook een actie in
het kader van de Warmste Week? Laat het weten via
communicatie@depinte.be. De gemeente verzamelt alle
initiatieven op de gemeentelijke website via
www.depinte.be/warmsteweek.

Oproep steun voor
dorp Oveng in Gabon
Arlette uit de Scheldeveldestraat in De Pinte is voor
‘haar’ dorpje in Gabon op zoek naar:
• kleren (proper en in goede staat) voor volwassenen
en kinderen (geen winterkleren, geen lakens of dekens)
• meubels en stoelen (in goede staat)
• speelgoed
• fietsen

Inzameling
fietsen en
matrassen voor
asielzoekers

Arlette gaat in februari 2019 naar Gabon en laat een container met
hulpgoederen overbrengen. Ze verdeelt ter plekke de spullen via
de vzw ‘Les Femmes d’Honneur des 9 Provinces’.

Ook het OCMW van De Pinte kan
materiaal gebruik voor haar Lokaal
Opvanginitiatief (LOI). Via het LOI
wordt er materiële hulpverlening en
begeleiding geboden aan asielzoekers
die in De Blijpoel in Zevergem
verblijven.

Heb je materiaal ter beschikking?
Je kan het komen brengen op
woensdag, zaterdag en zondag naar:
Scheldeveldestraat 12, De Pinte

Heb je:
• fietsen (voor volwassenen en
kinderen)
• matrassen (in goede staat)

Gelieve vooraf even contact op te
nemen met Arlette Bah via
0499 43 10 15.

Dan kan je contact opnemen met
Inge Strobbe, tel. 09 280 93 07 of
inge.strobbe@ocmwdepinte.be om
concreet af te spreken.
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Activiteitenoverzicht Huis van het Kind De Pinte
•

Donderdag 25 oktober: Babymassage
Door: Frike Van Nevel, kinesiste

•

Zaterdag 24 november: Babyproef
Over fruit-, groente- en granenpapje en nog veel
meer.
Door: diëtiste Nathalie Vets, uitgewerkt in
samenwerking met Villa Tuur

•

Donderdag 13 december: Gezond opgroeien
Door: diëtiste Nathalie Vets

Deze gratis activiteiten vinden plaats in ’t Bommeltje.
Meer info in de UiTagenda vanaf pagina 23

Opbrengst bar
150 jaar De Pinte
voor het goede
doel
Tijdens het feestweekend naar aanleiding
van 150 jaar De Pinte werd de bar in
de feesttent in Kalande verzorgd door
vrijwilligers van oud-KLJ De Pinte en vzw
Zeverrock. Alle medewerkers schonken
hun vrijwilligersvergoeding aan ‘Kom op
tegen Kanker’.
Bedankt Zeverrock en oud-KLJ!

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
7 december 2018 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.
Gemeente De Pinte trakteert op een drankje en hapje.
Tot dan!
Wanneer: vrijdag 7 december 2018 vanaf 19.30 uur
Waar:
Cultuurzaal OCP, gratis

Foto: Tom Van Waeleghem
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Herdenkingsevocatie: verhalen en muziek over
de Eerste Wereldoorlog
Zondag 11 november 2018 - 15 uur - Kerk Zevergem
‘Pack up’ door Oberon Strijkkwintet
Programma
Met het vrolijke deuntje ‘Pack up your troubles in your old
kit-bag, and smile, smile, smile …’ marcheerden duizenden
Britse soldaten in het begin van de Eerste Wereldoorlog naar
het front.
In deze herdenkingsevocatie brengt het Oberon
Strijkkwintet verhalen van moedige vrouwen en mannen.
Aan de hand van de lotgevallen en anekdotes van
gewone mensen in ‘den grooten oorlog’ schetsen ze de
maatschappelijke en muzikale evolutie in deze woelige
periode uit de geschiedenis.
Met muziek van componisten als De Boeck, Bartók,
Granados, Satie, Stravinsky en Hindemith.
Uitvoerders
Hendrik Ide en Nicolas De Cock, violen
Marijn Thissen, altviool
Liesbet Engelen, cello
Martje Hermans, contrabas
Dit concert en de receptie achteraf worden gratis
aangeboden door Gemeente De Pinte in samenwerking
met Cultuurraad De Pinte. Plaatsen dienen op voorhand
gereserveerd te worden via www.depinte.be/oberon.

Zoezefie, zomerzoektocht
in Zevergem

TIP

Tijdens de zomermaanden kon je in Zevergem
deelnemen aan de ZoeZeFie, een fietszoektocht van
ongeveer 13 kilometer. De tocht bracht je van het
dorp van Zevergem via de Blijpoel en Trekweg, naar
de Boeregemstraat, Kriekestraat, Pont-Zuid …
De prijzen zijn intussen verdeeld, wie de oplossingen
van deze pittige zoektocht wil nalezen kan terecht op
www.depinte.be/zoezefie.

Donderdag 29 november:
Sinterklaaswandeling
Georganiseerd door Burensportdienst Leiestreek
voor personen met een mentale beperking en hun
begeleiders
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Inschrijvingsmomenten sportkampen
Kerstvakantie:
van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 januari 2019
Thema kleuters: ‘Sprookjesbos’ / Thema lagere school: ‘Building Mania’
Voor inwoners van De Pinte:
Voor niet-inwoners van De Pinte:

dinsdag 6 november vanaf 20 uur
woensdag 7 november vanaf 20 uur

Krokusvakantie:
van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 2019
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 15 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 16 januari vanaf 20 uur
Paasvakantie:
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april 2019
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 5 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 6 maart vanaf 20 uur
Inschrijven voor deze activiteiten dient te gebeuren via Ticketgang
(depinte.ticketgang.eu). Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure is
te vinden op www.depinte.be/ticketgang.
Al deze activiteiten worden mee mogelijk gemaakt door vzw Sportbeheer eva De Pinte.

Sporteldag 20 november
De sportdienst organiseert in samenwerking met vzw
Sportbeheer eva De Pinte in het kader van de seniorenweek een Sporteldag op dinsdag 20 november. Er wordt
een gevarieerd sportaanbod voorzien gedurende de
volledige dag.

Deelname is gratis!
Activiteiten van 9 tot 16 uur. Onthaal vanaf 8.30 uur.
Locatie: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP),
Polderbos 20, De Pinte

Je kan deelnemen aan volgende sporten: drums alive,
badminton, fitheidstesten, rugschool, gymnastiek, yoga,
pilates, lijndansen, curve bowls en chi kung. Indien je
wenst deel te nemen aan de fitheidstesten hou je er best
ook rekening mee dat de resultaten van de testen zullen
besproken worden om 12 uur in de cafetaria van het OCP.
Uurrooster: zie www.depinte.be/sporteldag2018 of balie
OCP (flyer).
Het is ook mogelijk om een broodje te bestellen op het
moment dat de inschrijving wordt doorgegeven. Hiervoor
betaal je 2 euro.

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: ..............................................................................................................................................................................
Voornaam: ....................................................................................................................................................................
Straat: ..............................................................................................................................................................................
Gemeente: ...................................................................................................................................................................
Telefoon: ....................................... Gsm: ...................................................................................................................
E-mailadres: .................................................................................................................................................................

SPORTELDAG DE PINTE
20 NOVEMBER

NO

Inschrijven
vóór 15 november
bij de sportdienst.
OCP
Polderbos 20
9840 De Pinte
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Cursus reanimatie en defibrillatie
Verschillende keren per jaar lezen we in het nieuws over een
jonge sporter die ineenzakt op het veld. Je zal het zelf maar
meemaken: je komt naar een voorstelling in het OCP en de
dame naast jou zakt plots levenloos ineen op de grond.

Na een training van drie uur kan iemand zonder verdere
medische voorkennis overweg met de AED en een basisreanimatie uitvoeren.
Inschrijven kan via www.depinte.be/AED.

In ons land krijgen elke dag bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis; op straat, thuis, op het werk,
tijdens het sporten … Slechts 7 %, twee mensen dus,
overleeft dit. Indien een slachtoffer binnen de eerste drie
tot vier minuten wordt gereanimeerd en een stroomstoot
toegediend krijgt met een AED-toestel dan heeft hij of zij tot
70 % kans om te overleven.
AED staat voor automatische externe defibrillator en kan je
helpen als je moet reanimeren. De AED voert, nadat de elektroden op de borstkas van het slachtoffer geplakt zijn, een
analyse uit van het hartritme en zal zelf bepalen of automatisch een schok moet worden toegediend. Het toestel helpt
je via gesproken instructies en is op die manier uiterst veilig!
AED-locaties in De Pinte
Er hangen AED-toestellen aan:
• Gemeentehuis: gevel Baron de Gieylaan (richting frituur)
• GO Erasmus De Pinte: gang secretariaat
• Ontmoetingscentrum Polderbos: aan de ingang
• Sportpark Moerkensheide: buiten aan de inkom
• THC Indiana: buitenmuur cafetaria
• De Veldblomme: buiten aan de inkom

TIP

Opleidingen
De Pinte wil zoveel mogelijk mensen in de gemeente leren
hoe te reageren in zo’n kritieke situatie en om te gaan met
deze toestellen. Een AED-toestel gebruiken als je niet kan
reanimeren, is namelijk weinig zinvol. Je moet immers het
slachtoffer reanimeren tot de AED bij je is, en ook tijdens de
werking heeft je slachtoffer hartmassages en beademing
nodig om te overleven.

Kleutersportnamiddag Moovie’s
Sportwereld

In samenwerking met Rode Kruis Gent organiseren we twee
gratis opleidingen voor inwoners van De Pinte. De identieke
opleidingen zullen plaatsvinden in Sportpark Moerkensheide op donderdag 29 november en dinsdag 4 december,
telkens van 19 tot 22 uur.

Noteer hier jouw keuzesporten!
09.00 tot 09.50 uur: ...............................................................................................
10.00 tot 10.50 uur: ................................................................................................
11.00 tot 11.50 uur: ................................................................................................
12:00 tot 12.30 uur: uitleg testen

ja

nee

13.30 tot 14.20 uur: ................................................................................................

SPORTELDAG
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Sport- en beweegnamiddag voor peuters en
kleuters vanaf twee jaar tot en met de derde
kleuterklas en hun ouders.
Op zaterdag 10 november van 14 tot 18 uur in het
OCP.
Meer info in de UiTagenda op pag. 24
#sportersbelevenmeer

Maaltijd (belegde broodjes voor 2,5 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 15 november bij de
sportdienst: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte

Activiteiten in de BIB
Volgende gratis activiteiten vinden plaats in de bibliotheek. Inschrijven via www.depinte.be/bibnieuws.
Donderdag 8 november
Lezing Mireille Versyck:
Burn-out en stress

Donderdag 22 november
Lezing Karolien Olaerts: Gezonde
voeding

Zaterdag 24 november
Vertelnamiddag Hilde Rogge:
‘Het geheimzinnige experiment’

Meer info in de UiTagenda vanaf pag. 23

Winnaar leeswedstrijd De Leesvalies
De voorbije zomer hielden we een
leeswedstrijd waarbij kinderen
leesparels konden verzamelen door
heel veel te lezen. In totaal kwamen
we zo aan 150 verorberde boeken.
Het indrukwekkende aantal van 22
boeken werd gelezen door de

overduidelijke winnares van onze
wedstrijd, Chanelle Breugelmans.
We beloonden haar met een grote
zak lekkers, een jeugdboekverjaardagskalender en een compleet
verdiend diploma van ‘Gulzige lezer’.
Proficiat Chanelle!

Op zoek naar een hobby?

Petanqueclub De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De
Zonnebloem van De Pinte, die dit
jaar 32 jaar bestaat, speelt gedurende
de winterperiode (vanaf oktober), op
vijf verwarmde binnenterreinen in
Zevergem.
In de zomerperiode spelen ze in het
Sijsjespark in De Pinte.
De speeldagen:
• woensdag van 14.30 tot 18 uur
• zaterdag van 14.30 tot 18 uur
• zondagvoormiddag van 10 tot 13 uur

Voor nieuwe leden geeft men de
voorkeur aan inwoners van De Pinte of
Zevergem die geen officiële petanquecompetitie beoefenen.
Lidgeld met verzekering: € 15 voor
volwassenen, € 8 voor jongeren (12 tot
18 jaar)

Als nevenactiviteit voorziet deze club
in talrijke socioculturele activiteiten zoals excursies, feestmaaltijden, mogelijkheid van gratis deelname aan andere
recreatieve tornooien (geen officiële
wekelijkse competitie).
Voor alle info:
secretaris Roger Vanderghote,
tel. 09 221 28 03,
rogervanderghote@gmail.com
voorzitter Julien Matthys,
gsm 0472 01 35 47,
julien.matthys@telenet.be

Er zijn ballen ter beschikking voor wie
het eens willen proberen.
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Voor de jeugd

Blokken@debib
De jeugddienst en de bibliotheek
organiseren opnieuw Blokken@debib.
Studenten hoger onderwijs kunnen
vanaf maandag 17 december tot
en met vrijdag 1 februari samen
studeren in de bib.

Bezoek kindergemeenteraad
aan de Kamer
Tienerwerking zomer met onder
andere Avonturensportdag,
workshop nail art, bezoek Walibi

Foto: Sander Van Thuyne

Ook voor deze examenperiode dient
er vooraf ingeschreven te worden.
Afspraken, inschrijvingsprocedure,
precieze data en uren kan je vinden op
www.depinte.be/blokken.

Speelstraatweekend 1 en 2
september,
met openluchtfilm op zat
erdag

Winnaars
tekenwedstrijd
150 jaar De Pinte

1

In het infoblad van mei-juni 2018 verscheen
de oproep voor de tekenwedstrijd in het kader
van 150 jaar De Pinte. De opdracht luidde als
volgt: “Breng je dorp in beeld”. De leden van de
kindergemeenteraad mochten meer dan 100
tekeningen ontvangen. Hieruit hebben zij een
selectie gemaakt om te publiceren in het infoblad.
1.
2.
3.

2

De taart – Gretel Herremans
’t Gildenhuis – Nina Vanroose
’t Kapelletje – Charles Eeckhoudt

De kindergemeenteraad wil alle kinderen bedanken
voor hun deelname aan de tekenwedstrijd!
Ben je nieuwsgierig naar de andere tekeningen?
Surf naar www.depinte.be/tekendwedstrijd.
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3

Agenda november - december 2018
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.
Donderdag 25 oktober

Vrijdag 2 november

Donderdag 8 november

JV De Pinte - SK Oostakker
(reserven)

Workshop koken: Feestmenu

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

om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 8 november

3 november en 1 december

Babymassage

Door: Frike Van Nevel, kinesiste
Voor papa’s en mama’s met hun baby
tussen zes weken en zes maanden
van 19 tot 20.30 uur - ’t Bommeltje
(consultatiebureau Kind en Gezin,
verdieping), Bommelstraat 33
bus 22 - gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@ocmwdepinte.be
of 09 242 93 42 - meebrengen:
handdoek en badhanddoek met kap
Huis van het Kind De Pinte en
Opvoedingspunt i.s.m. Kind en Gezin

Pc-dokter

Problemen met de computer? Elke
eerste zaterdag van de maand kan je
gratis terecht bij de pc-dokter in de bib.
Ongeacht het probleem, iedereen van
harte welkom!
van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven in de bibliotheek of via
www.depinte.be/pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Woensdag 7 november

Vanaf 27 oktober

Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
50 jaar (1968 - 2018)
Opening met receptie om 20 uur
ook op 28/10, 1, 3 en 4/11 van 10 tot
12 uur en 14 tot 18 uur - raadzaal gratis
Kunstkring Centaura
germain.schiettecatte@telenet.be
Donderdag 1 november

Eucharistie Allerheiligen
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
Vrijdag 2 november

Eucharistie Allerzielen
om 18 - kerk Zevergem
Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86

Theater Trekvogels ten voordele van 11.11.11 | zie pag. 10

Een theaterstuk over en met
vluchtelingen. Vluchtelingen van nu
met de verhalen van vluchtelingen
van toen. We zien dankzij dit boeiende
toneelstuk de link tussen ‘de grote
oorlog’ en het thema migratie nu.
om 20 uur - Raadzaal gemeentehuis € 8 (VVK) / € 9 (ADK)
11-groep
sien.vanboven@proximus.be

Lezing Mireille Versyck:
Burn-out en stress

In onze hedendaagse maatschappij
komt burn-out heel vaak voor. Burnout is een langdurig sluipend proces
en komt vooral voor bij mensen die
gekend zijn als zeer gedreven. Door
tijdig actie te ondernemen kan veel
leed vermeden worden.
Tijdens deze interactieve lezing vertelt
coach Mireille Versyck ons meer over
burn-out en stress: hoe herken je de
signalen, welke aanpakmethodes zijn
er en vooral hoe kan je het vermijden.
om 20 uur - bibliotheek - gratis inschrijven nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Donderdag 8 november

Geloofsgesprekken : ‘Betoverd
door God’ met filosoof Piet Raes
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
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Vanaf 9 november

Teater 2000 brengt Lastige Lusten
Een succesvolle zakenman, al enkele jaren
gelukkig getrouwd met zijn liefdevolle
vrouw, krijgt te maken met ernstige slaapkamerproblemen. Een mislukking is nooit
een optie voor hem geweest dus neemt
hij een niet alledaagse beslissing en
overtuigt zijn vrouw om hem te helpen.
Het resultaat is een mix van uit de hand
gelopen fantasieën, ongewenste bezoekers, doorbroken taboes en verborgen
verlangens.
Enfin … lastige lusten!
Deze absurde komedie kende reeds
ongeziene successen in Polen, Brazilië,
New York, Stockholm, Kopenhagen,
Japan… Een lachsucces dat je moet
gezien hebben!
Regie: Steven Lekens
Cast: Marc Cooreman, Sofie Heirbrant,
Fran Leenaerts, Martin Peleman en
Tom Van de Steene
ook op 10, 16 en 17/11 om 20 uur en
op 11/11 om 15 uur - OCP - € 10 / € 9
(- 25 jaar en leden)
Info en reservaties: www.teater2000.be
Vrijdag 9 november

Gehoorverlies, wat nu?
Door: Caroline Coussens, audiologe
om 14.30 uur - De Veldblomme, Veldstraat
50 - € 3 / € 5
Okra Zevergem
Jeanine Schollaert: 0476 87 40 49
jeanineschollaert@hotmail.com
Zaterdag 10 november
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Repair Café

Vrijwilligers helpen jou, helemaal gratis,
om samen te kijken of jouw apparaat
nog te repareren is. Dit in een informele
setting, waar je ook gerust gewoon
een koffie, een frisdrankje of een biertje
kunt gaan drinken en een praatje kunt
maken.
Wij geloven heilig in repareren in
plaats van weggooien. Vaak zit er een
langer leven in jouw apparaten dan
je denkt. Ook is repareren dikwijls een
goedkoper alternatief dan weggooien,
en het helpt de afvalberg minder snel
groeien, wat goed is voor het milieu.
Acht op tien mensen gaat naar huis
met een hersteld stuk of een goed
advies!
van 9.30 tot 13 uur - Cultuurcentrum
‘De Vierschaar’, Xavier De Cocklaan 5,
Sint-Martens-Latem - gratis
Repair Café Schelde-Leie

Zaterdag 10 november

JV De Pinte - Kaprijke-Bentille
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 10 november

Feestelijke kaas- en wijnavond
ten voordele van Vrije
bibliotheek Zevergem
De opbrengst wordt integraal besteed aan
de aankoop van boeken!
vanaf 18 uur - De Veldblomme,
Zevergem - € 16 / € 7 (tot 12 jaar),
glas cava inbegrepen - inschrijven tot
6/11
Vrije bibliotheek Zevergem
Carla De Regge: 0486 61 57 79
Zondag 11 november

Zaterdag 10 november

Kleutersportnamiddag
Moovie’s Sportwereld

Sport- en beweegnamiddag voor
peuters en kleuters vanaf twee jaar tot
en met de derde kleuterklas en hun
ouders.
Het is een ouder-kind namiddag.
Kom samen met je peuter of kleuter
bewegen, dansen, sporten en plezier
beleven.
van 14 tot 18 uur - OCP - gratis inschrijven via sport@depinte.be of
09 280 98 40 - meebrengen: sportieve
kledij en sportschoenen
Gemeente De Pinte
Zaterdag 10 november

Dropping
Een boeiende sportieve activiteit, voor
jong en oud, voor het hele gezin, vol
verrassingen en spanning.
Afstand: ongeveer 7 of 9 km (in vogelvlucht) naar keuze
om 18.15 uur - Europaplein - € 15 /
€ 17, busreis, maaltijd en verzekering
inbegrepen - inschrijven vóór 31/10
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

11-novemberviering | zie pag. 9

Het is 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog eindigde. Deze
gebeurtenis wordt op passende en
serene wijze herdacht. Onder andere
door de onthulling van een bord bij de
Vredesboom en de bloemenhulde aan
de gedenksteen bij het gemeentehuis,
met muzikale ondersteuning door
Harmonieorkest De Pinte.
Tijdens de receptie in de raadzaal kunt
u de fototentoonstelling van 11.11.11
bezichtigen en ook de expo van Art-ichoque.
In de namiddag wordt het concert
‘Pack up’ door Oberon Strijkkwintet
aangeboden.
vanaf 9.30 uur - diverse locaties
Gemeente De Pinte
Zondag 11 november

• 7/11: Theater Trekvogels
• 10/11: Repair Café

Concert ‘Pack up’ door Oberon
Strijkkwintet | zie pag. 18
Herdenkingsevocatie: verhalen en
muziek over de Eerste Wereldoorlog
om 15 uur - Kerk Zevergem - gratis inschrijven via
www.depinte.be/oberon
Gemeente De Pinte i.s.m. Cultuurraad
De Pinte
Vrijdag 16 november

Opluisteren mis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde, Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 16 november

Infosessie fingerfood | zie pag. 15

om 14 uur - cafetaria WZC Scheldevelde
inschrijven via 09 280 72 96 of
cindy.tieberghien@ocmwdepinte.be
OCMW De Pinte
Vrijdag 16 november

Yogasessie ZEN-sessie
Zet het weekend relax in! Deze zen-sessie
is er op gericht ons lichaam te ontspannen
en ons hoofd leeg te maken. Achteraf is
er nog tijd om even gezellig te kletsen bij
een gezond hapje en drankje. Schrijf je
snel in want de plaatsen zijn beperkt.
van 19 tot 21 uur - Yogastudio RUSTY
Inner Peace, Baron de Gieylaan
45/001 - € 20 (leden) / € 25
www.facebook.com/Funky.Femma
www.rusty.world
funky.femma@gmail.com

Zaterdag 17 november

Zondag 18 november

CREFI: Gezelschapsspelletjes!
Dat is wat we deze keer zullen maken: een
leuk kikkerspel, een breinbrekende schelpenmemory, een grappig gezichtenspel.
Voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas
en lagere school.
van 14 tot 16.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel 1 - € 3 (leden) / € 8 inschrijven via jan.milh@telenet.be
Gezinsbond De Pinte: 0476 32 30 21
Zaterdag 17 november

Yogasessie ME-time
Gun jezelf een namiddagje me-time en
kom helemaal tot jezelf aan de hand van
ontspannende ademhalingsoefeningen
en actieve yogaposes. We sluiten af met
een rustmoment en praten na bij een
heerlijk kopje thee. Ervaring is niet vereist.
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn
beperkt.
van 15 tot 17 uur - Yogastudio RUSTY
Inner Peace, Baron de Gieylaan
45/001 - € 20 (leden) / € 25
www.facebook.com/Funky.Femma
www.rusty.world
funky.femma@gmail.com

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal

Verkoop baby- en kindermateriaal van
nul tot twaalf jaar
van 14 tot 17 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - gratis inkom,
standhouders: € 10 per tafel
(plaats voor grote tafel en een
klein kledingrek), inschrijven via
huisvanhetkind@ocmwdepinte.be of via
09 242 93 40 (beperkt aantal plaatsen)
Huis van het Kind DP i.s.m. Organisator
Gezins- en Groepsopvang DP

Zondag 18 november

Onze eindbestemming:
begraven, cremeren, resomeren,
composteren?

JV De Pinte - FC Rooigem
(reserven)

Zaterdag 17 november

Ten voordele van haar projecten in
Roemenië. De vzw NONA helpt
Roemeense kinderen.
tussen 11.30 en 14 uur Gemeenteschool, Polderbos € 20 / € 10 (lagereschoolkinderen)
- reserveren vóór 14/11 via e-mail
nonamechild@telenet.be,
kaarten: bestuursleden en
Jan Milh: 09 282 85 78
Serafien de Rijckelaan 21
vzw NONA

Zaterdag 17 november

Vrijdag 16 november

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

17de NONA-maaltijd

Streekbierenavond
Naast een heerlijke bierkaart kan u ook
genieten van een lekker wijntje of frisse
cola. Er wordt ook een stevige avondsnack
voorzien.
Tegen de latere avond zal er muziek gedraaid worden en kunnen de dansbenen
bovengehaald worden.
De opbrengst van de avond zal gebruikt
worden om het buitenlands kamp te
financieren.
Alle Pintenaren, bierenthousiastelingen,
andere scoutsen ... welkom!
vanaf 17 uur - Sportwegel 7 - gratis
inkom
Seniors 156° FOS De Havik
www.dehavik.be

Aperitiefgesprek met Kris Coenegrachts
De wijze waarop men de laatste eer
bewijst is de laatste 30 jaar fundamenteel
veranderd.
De ontkerkelijking en de digitale revolutie
hebben mede geleid tot nieuwe vormen
van afscheid nemen. Meer dan 75 % van
de Oost-Vlamingen kiest nu voor crematie.
Ondertussen komen nieuwe technieken
voor lijkbezorging zoals resomatie en
droogvriezen regelmatig in het nieuws.
Wat zijn die nieuwe technieken en moeten we ze ernstig nemen?
om 11 uur - raadzaal - gratis
Curieus De Pinte: 09 282 54 47
curieusdepinte@gmail.com
Maandag 19 november

Seniorenweek: Feestkaarting
om 13 uur - OCP - gratis (inwoners)
Okra
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Dinsdag 20 november

van het groeipakket en om de meest
interessante keuzes te maken.
om 20 uur - OCP - gratis - inschrijven
via huisvanhetkind@ocmwdepinte.be
Huis van het Kind DP

Donderdag 22 november

Dinsdag 20 november

Seniorenweek: Sporteldag | zie pag. 19
Met een gevarieerd sportaanbod
van 9 tot 16 - OCP - gratis - inschrijven aan
balie OCP
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
Dinsdag 20 november

55+: Diareportage
’Wandeling door Zevergem’
Door: André Vanderbeken
Met een diareportage laat André ons niet
alleen bekende maar ook heel wat onbekende beelden zien van onze landelijke
fusiegemeente.
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 20 november

Vrouwenpraatcafé: ‘Zorgcentra
na Seksueel Geweld: terugblik
op het startjaar, vooruitblik naar
de toekomst’
Door: Ines Keygnaert
Ines Keygnaert is verbonden aan de faculteit
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van UGent. Zij is teamleader van het
‘Priority Team’ dat de onderzoekslijnen rond
seksueel en gendergerelateerd geweld,
schadelijke culturele praktijken, seksuele en
reproductieve gezondheid van migranten
en gender in adolescenten uitvoert.
Ze geeft les over interculturele moederen kindzorg en seksueel geweld en is de
oprichtster van EN-HERA!, het Europees
Network voor seksuele gezondheidspromotie bij vluchtelingen, asielzoekers en
mensen zonder wettig verblijf.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Dinsdag 20 november

Praktische infoavond over hervorming kinderbijslag | zie pag. 13
Tijdens deze vorming willen we jou
als ouder op weg helpen om een
zicht te krijgen op de mogelijkheden
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JV De Pinte - Akkers Middelburg
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Woensdag 21 november

Workshop elektrisch
autodelen | zie pag. 12

Kom proefrijden met een elektrische
wagen.
Wat zijn de mogelijkheden? Premies? Je
komt het allemaal te weten.
van 14 tot 16 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis - inschrijven
via milieudienst@depinte.be
of tel. 09 280 80 24
Gemeente De Pinte
Woensdag 21 november

Seniorenweek: Film Bienvenue
chez les Ch’tis | zie achtercover
om 14 uur - OCP - gratis
Seniorenraad DP-Z
Woensdag 21 november

‘De meerwaarde van biologische
voeding’
Door: Dr. Geert Verhelst
De voordracht gaat over de meerwaarde
van biologische producten ten opzichte
van producten uit de conventionele landbouw. De meerwaarde van biologische
voeding en Salvestrolen maken biologische voeding onmisbaar in de preventie
van en ondersteuning bij kanker. Ook
dit aspect wordt op deze thema-avond
toegelicht.
van 19.30 tot 22 uur - Lokaal
dienstencentrum , Poelstraat 37,
Merelbeke - € 5 (leden) / € 8
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97
annemie.de.kocker@telenet.be
Donderdag 22 november

Seniorenweek: Gezond ontbijt
8.30 tot 10 uur - WZC Scheldevelde - € 6,
kaarten vanaf 5 november in het Sociaal
Huis (Pintestraat 69) en WZC Scheldevelde
OCMW De Pinte

Lezing Karolien Olaerts:
Gezonde voeding

Door de overvloed aan informatie
rond gezond eten is het
tegenwoordig moeilijk om de
zin van de onzin en hoofdzaken
van bijzaken te onderscheiden.
Voedingswetenschapper Karolien
Olaerts geeft met veel enthousiasme
en de nodige wetenschappelijke
onderbouwing een klare kijk op wat
gezonde voeding nu precies is. Heldere
theorie wordt daarbij aangevuld met
haalbare, praktische tips.
Haar stijl, visie en eetfilosofie zijn al te
proeven op haar website
(www.karolaskitchen.be) en in haar
boek ‘Gewoon gezond, eet volgens je
buikgevoel’.
om 20 uur - bibliotheek gratis - inschrijven nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Donderdag 22 november

Genetisch aangepast gezondere
voeding voor morgen
De voordracht van Professor Godelieve
Gheysen, hoogleraar moleculaire biotechnologie aan de Universiteit Gent, gaat over
allerhande toepassingen van ggo’s. Dit zijn
genetisch gewijzigde organismen.
We hebben de wetenschap nodig om de
voedselcrisis en dus ook het hongerprobleem in de wereld op te lossen. Door het
gericht ingrijpen in het erfelijk materiaal
van planten, hebben we onder meer minder pesticiden nodig en bekomen we een
hogere opbrengst.
om 20 uur - OCP - € 8 / € 5
(cultuurkaart Davidsfonds)
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Markant De
Pinte
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be

• 11/11: Concert Oberon Strijkkwintet
• 17/11: Tweedehandsbeurs kindermateriaal
• 1 en 2/12: Geschenkenbeurs Oxfam-Wereldwinkel

Donderdag 22 november

(vrij naar Roald Dahl).
Voor kinderen vanaf vijf jaar.
om 15 uur - bibliotheek gratis - reserveren nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte

Zaterdag 24 november

Zaterdag 24 november

JV De Pinte - VS Destelbergen
(1ste elftal)

Genetisch aangepaste gezonde
voeding voor morgen
Door: Prof. Godelieve Gheysen (UGent)
om 20 uur - OCP (Spiegelzaal) - € 5
(leden en partners) - € 8
Markant DP-SDW i.s.m.
Davidsfonds DP
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Vrijdag 23 november

Muziek- en dansnamiddag
met klaviervirtuoos Roland De
Ridder | zie achtercover
om 14 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - inschrijven aan balie OCP
Seniorenraad DP-Z
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 45
Vrijdag 23 november

Kinderdisco
Kom je mee dansen op onze kinderdiscofuif?
Vraag je mama, papa, oma of opa om je
naar ons feestje te brengen en dan kunnen ze zelf een babbeltje slaan aan de bar.
Een knabbeltje wordt ook voorzien.
Dj Stijn zorgt voor een verrassend kostuum en een mix van animatie en muziek
om benen en armen los te gooien.
Zin in een avond vol plezier en shaken:
één adres, de Blije School.
Verkleed als disco-chick of dance-boy zorg
je voor meer fun onder de spotlights!
van 17 tot 21 uur - Polderbos 1 - € 3
per kind / gratis (ouders)
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Zaterdag 24 en zondag 25 november

JV-Eetfestijn
Cafetaria Moerkensheide - info op
JV-website
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

om 19 uur - Sportpark Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Babyproef

Door: diëtiste Nathalie Vets, uitgewerkt
in samenwerking met Villa Tuur
Hoe maak je een fruit-, groente- of
granenpap voor je baby? Wat geef
je bij welke leeftijd? Hoe ga je van
fijngemaakte voeding over naar stukjes?
In deze workshop zijn baby’s samen
met hun mama en/of papa welkom om
te proeven van zelfgemaakte hapjes.
Ouders krijgen antwoord op vragen
over voeding- en eetgewoonten bij
jonge kinderen en kunnen ervaringen
uitwisselen met andere ouders.
Bij de worskhop hoort een boekje met
tips per maaltijdmoment en recepten
voor hapjes per leeftijd.
Voor ouders en hun baby tot
twaalf maanden of toekomstige
ouders, begeleiders kinderopvang,
onthaalouders …
van 10 tot 11.30 uur - ’t Bommeltje,
Bommelstraat 33 bus 22 - gratis inschrijven via
huisvanhetkind@ocmwdepinte.be
Huis van het Kind
Zaterdag 24 november

Zaterdag 24 november

Herfstconcert
Laat je meenemen voor een avond vol
verhalen onder de titel ‘Historias’. De muziek
vertelt, maar voor de gelegenheid laten we
ons ondersteunen door het woord. En daar
zorgt de klas woord van KADE (Academie
Deinze) voor. Samen nemen we jullie mee
doorheen verhalen uit België of ver daarbuiten. Droom weg met Rapunzel, Sneeuwwitje, Kuifje, Porgy en Bess of The Jungle Book.
Het belooft een memorabele avond te
worden die je zeker niet mag missen.
om 20 uur - OCP - € 12 (ADK) / € 10
(VVK) / € 6 (kind)
Harmonieorkest DP en Youth Band
www.harmonieorkest.be
Zaterdag 24 november

Veerle Malschaert - Deel Mij
Een tragikomische voorstelling over chronisch contacttekort, koddige kuddedieren
en bange buitenstaanders, vrolijke virtuele
vrienden, trouwen met jezelf en eenzaamheid tot de dood ons scheidt.
om 20 uur - OCMW Kelder,
Kasteellaan 41 - € 14
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zondag 25 november

Gezinsviering: Christus Koning

Vertelnamiddag Hilde Rogge :
‘Het geheimzinnige experiment’
Joris woont op een boerderij.
Hij houdt van de velden rondom, het bos,
de beesten en de geur van de beesten.
En van rennen! Tot hij op een dag alleen
thuis moet blijven! Dan gebeurt iets heel
bizar. Iedereen is in de war, behalve …
Rasvertelster van formaat Hilde Rogge
brengt een spannend, geheimzinnig,
bizar en humoristisch verhaal over Joris

om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
Zondag 25 november

Spaghetti-avond
vanaf 17.30 uur - Gemeentelijke Basisschool De Pinte - € 12 / € 6 (6 tot 12 jaar) /
gratis (- 6 jaar) - inschrijven voor 19/11
via beschermcomite@chirodepinte.be
Beschermcomité Chiro Sint-Agnes De Pinte
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Donderdag 29 november

Sinterklaaswandeling

Voor personen met een mentale
beperking en hun begeleiders. (Een
begeleider is vereist.)
Keuze tussen een wandeling van 2, km
en/of 5 km.
Sinterklaas en Zwarte Piet komen
langs met een zakje lekkers voor alle
sportievelingen. Traktatie van de Sint:
warme chocolademelk, een lekkere
boterkoek en chocoladekoek.
om 13.30 uur - Guldepoort, Dorpstraat
46, Machelen - € 2 - inschrijven ten
laatste op 20/11 via sport@depinte.be
of 09 280 98 44
Burensportdienst Leiestreek
Donderdag 29 november

Wat Nu?! Infoavond over
Venezuela
Wat is daar juist aan de hand? An Vranckx
komt de situatie in Venezuela toelichten.
om 20 uur - bibliotheek - gratis inschrijven via milieudienst@depinte.
be of tel. 09 280 80 24
GROS
Vrijdag 30 november

Spelcafé
Laatste Spelcafé van 2018! Wordt in 2019
enthousiast verder gezet.
van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1
(instellen GPS: Nieuwstraat 78,
wegwijzers Sportpark volgen) - gratis
Curieus De Pinte
Facebook Spelcafé
Vrijdag 30 november

JV De Pinte - Ursel B (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 1 en zondag 2 december

Workshop ‘Handlettering’
Met pen en papier leer je snel een uniek
en persoonlijk handgeschreven kaartje,
menu of uitnodiging maken.
om 19 uur - ‘t Oud Schoolke - De
Graet Sint-Kristof, Afsneedorp 20 /
Afsnee - € 14 (leden) / € 20
Meer info: MARKANT DP-SDW:
09/282.99.31.
Markant DP-SDW
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
29 november en 4 december

Cursus reanimatie en
defibrillatie | zie pag. 21
van 19 tot 22 uur - Sportpark Moerkensheide - gratis? - inschrijven via
www.depinte.be/AED
Gemeente De Pinte i.s.m. Rode Kruis Gent
Donderdag 29 november
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Vrijdag 7 december

Vrijwilligersfeest
We zetten vier mensen of verenigingen in
de bloemetjes: 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 belangeloos ingezet heeft om
van De Pinte en Zevergem een warme,
gezellige en actieve gemeente te maken.
vanaf 19.30 uur - Cultuurzaal OCP gratis
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
Zaterdag 8 december

Henk Rijckaert - Maker (Try-Out)
Binnenkort komt Henk Rijckaert uit zijn
kot, stapt opnieuw het podium op en vertelt u wat hij geleerd heeft. Over uitvinden
en maken, over oplossingen bedenken,
over de kracht van uw eigen handen, over
prutsen en proberen, over bijna uw vinger
afzagen en over brandwonden verzorgen.
Zet uw veiligheidsbril op en leer opnieuw
waar u moet kloppen als er een storing is.
om 20 uur - OCP - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Maandag 10 december

Cadeaudagen OxfamWereldwinkel
Achttiende Geschenkenbeurs met
meer dan 200 m² 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 in Polderbos 2A is elke
woensdag en zaterdag open van 10 tot
12 uur en van 14 tot 18 uur. Fair trade
voeding kan nu ook besteld worden op
de webshop shop.oxfamwereldwinkels.
be/depinte.
van 10 tot 18 uur - OCP, Polderbos 20
Wereldwinkel De Pinte-Nazareth
www.facebook.com/
wereldwinkeldepinte

Infoavond amfibieën
Interesse in natuur? Weet je waarom
amfibieën ook voor jou nuttig zijn?
Tijdens deze infoavond krijg je een
korte introductie over het leven van
deze onbegrepen dieren. We leren
ook hoe we de verschillende soorten
kunnen herkennen.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis gratis - inschrijven via 09 280 80 24
of milieudienst@depinte.be
Gemeente De Pinte

• 10/12: Infoavond amfibieën
• 13/12: Gezond opgroeien
• 15/12: Algemene quiz TTC De Pinte

Donderdag 13 december

Samenzang van oude Vlaamse
liederen
Samen met de ouders en grootouders
zingen kinderen van het derde leerjaar van
de basisscholen van De Pinte-Zevergem
oude Vlaamse liederen onder leiding van
Daniël Van Rysselberghe en Piet Bogaert
13.30 tot 14.30 uur - OCP - inschrijven
nodig
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Donderdag 13 december

Gezond opgroeien

Door: diëtiste Nathalie Vets
Waarom gaan snoep en frietjes er
bij kinderen veel gemakkelijker in
dan groeten? Hoe vermijd je drama’s
aan de gezinstafel? Moet je kinderen
verplichten om te sporten? Wat zijn
goede afspraken voor televisie- en
computertijd? De antwoorden op
deze en andere (op)voedingsvragen
krijg je tijdens deze voordracht. Voor
ouders van kinderen van 2,5 tot 12 jaar,
ook voor begeleiders kinderopvang,
onthaalouders …
van 19.30 tot 21.30 uur - ’t Bommeltje,
Bommelstraat 33 bus 22 - gratis inschrijven via huisvanhetkind@
ocmwdepinte.be
Huis van het Kind i.s.m. Logo Gezond
Plus
Zaterdag 15 december

Opluisteren mis
om 10 uur - Zorgcentrum Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Zaterdag 15 december

JV De Pinte - Zaffelare B (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 22 december

Zaterdag 15 december

30ste Algemene quiz
Muziek, sport, actualiteit, geschiedenis, wetenschappen, film, denkvragen, televisie …
om 19.30 uur - OCP - € 20 per ploeg
(6 deelnemers), max. 50 ploegen inschrijven en betalen voor 11/12
(de volgorde van ontvangst van
het inschrijvingsgeld bepaalt de
volgorde van inschrijving)
TTC De Pinte
Meer info op www.ttcdepinte.be en
via quiz@ttcdepinte.be
Zondag 16 december

Sponsortocht per fiets ten voordele
van de Warmste Week | zie pag. 16
Met Park Viteux als onderdeel van het parcours en centraal punt: standjes met eten,
drinken, geschenkjes …
van 10 tot 16 uur - park Viteux - gratis
inkom
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0477 80 32 67
wielerclub-de-pinte@skynet.be

Concert ‘Vrede op Kerst’
Seicento zal de thema’s van Kerstmis en
vrede aan bod laten komen tijdens het
concert, maar ook u zult tijdens deze
kerstevocatie uw steentje kunnen bijdragen
door deel te nemen aan de samenzang.
om 20 uur - kerk De Pinte - € 10 (VVK)
/ € 12 (ADK), kaarten bij de koorleden
of via Magda Vansteenberghe (gsm
0474 53 02 09) of info@seicento.be
Vocaal Ensemble Seicento
Maandag 24 december

Opluisteren kerstavondmis
om 16.30 uur - kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Maandag 24 december

Maandag 17 december

Geloofsgesprekken: Herman Van
Rompuy over ‘Christen worden in
plaats van christen zijn’
om 20 uur - kerk De Pinte, Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86

Middernachtmis Kerstmis
om 24 uur - kerk Zevergem, Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
Dinsdag 25 december

Opluisteren Kerstmis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde, Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Dinsdag 18 december

Zaterdag 15 december

Dinsdag 25 december

Kerstconcert
Het kerstgevoel lonkt alweer, dus houdt
de Harmonie van Zevergem een Kerstconcert om in de stemming te blijven. Dit jaar
krijgen ze ondersteuning van Brie’telle, de
drie Zevergemse meiden zorgen voor een
extra tintje aan het concert en dompelen
jullie onder in een magische kerstwereld.
Na het concert kan je genieten van een
heerlijke glühwein of een lekkere warme
chocolademelk.
om 19 uur - kerk Zevergem richtprijs: € 10 p.p.
Harmonie van Zevergem i.s.m.
Brie’telle
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be

om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5,
koffie met gebak inbegrepen
Gezinsbond DP
Jan Milh: 09 282 85 78
jan.milh@telenet.be

Gezinsviering: Kerstmis
55+: Muziek leren beluisteren
Thema: De Ramblers
Twee jaar geleden heeft Theo Uden Masman
van ons afscheid genomen met de gevleugelde woorden “Maarrr … Wij komen
terug!”. We zien hem terug tijdens de jaarlijkse muzikale lezing van de GOSA. Met een
aantal bekende, maar ook minder bekende
nummers uit de tijd dat muziekprogramma’s live op de radio werden uitgezonden
en platendraaiers nog een luxe waren.
Ook een aantal filmfragmenten zullen ons
onderdompelen in de sfeer van weleer.

om 11 uur - kerk De Pinte, Parochie
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
Vrijdag 28 december

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

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

Algemeen directeur

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
algemeendirecteur@depinte.be

Gemeenteraad (volgorde op basis van anciënniteit)
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Wim Vanbiervliet, Klossestraat 31, 0496 20 01 02, 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
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, 0472 64 92 11, marlies.deconinck@depinte.be
Christel Verleyen, Breughellaan 65, 0497 32 09 95, christel.verleyen@depinte.be

Gemeenteraad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op maandag 19 november en
maandag 17 december 2018 ((datum onder voorbehoud) 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
Adjunct-algemeendirecteur: 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 27 november en
dinsdag 18 december 2018 (datum onder voorbehoud) 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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