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Bedankt control cruiser!
Volgende INFOblad
(januari - februari 2020)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
17 november 2019 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be

Control cruiser: een positieve term om chauffeurs die zich
aan de snelheidslimiet houden te benoemen. Bedank de
voorbeeldige chauffeurs in jouw straat door een bord
omhoog te hangen.

5

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 17 uur
dinsdag: 9 tot 17 uur
woensdag: 13 tot 17 uur
donderdag: 13 tot 17 uur
zaterdag: 9 tot 17 uur
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Uitbating recyclagepark
door IVM
Het lokaal bestuur de Pinte draagt vanaf 1 januari
2020 de exploitatie van het recyclagepark over aan de
afvalintercommunale IVM. De Pinte blijft wel de autonomie
behouden over de openingsuren en de toekomstvisie.
En ook het personeel blijft.
Samen met deze uitbesteding aan IVM gaan een
aantal wijzigingen gepaard vanaf 1 januari 2020.

8

Het klimaat
in de kijker

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2019

Naar aanleiding van de VN-klimaattop in New York
werden wereldwijd acties gehouden in de week van 20
tot en met 27 september 2019. De gemeente De Pinte
ging daarmee aan de slag. Zij nodigde op vrijdag 20
september de zesdejaars van De Pintse basisscholen
en de eerstejaars van het Erasmusatheneum uit. Onder
begeleiding van vzw De Wensmens kwamen
de kinderen op het gemeenteplein samen.
Ze zongen er voor een betere wereld en
ze deelden hun wensen voor de toekomst.

14

❏ Toegang recyclagepark: in het begin van het jaar
werden er per adres vier gratis beurten toegekend,
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 20 december 2019: van 9 tot 12 uur (dorp
Zevergem - achterzijde kerk – parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 21 december 2019 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs: Tolpoort
straat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth
❏ Repair Café: zaterdag 7 december 2019
van 9.30 tot 13 uur in de Gemeentelijke Basisschool
De Pinte (zie pagina 11)

Sluitingsdagen
Gemeentehuis, OCP
Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
Zaterdag 2 november (Allerzielen)*
Maandag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 15 november (Koningsdag)*
Woensdag 25 december (Kerstmis)
Donderdag 26 december (tweede kerstdag)
* Op deze dagen zijn de sportzalen in het OCP wel open.
De bibliotheek zal ook gesloten zijn op:
Dinsdag 24 december
Dinsdag 31 december
Het recyclagepark zal ook gesloten zijn op
24 en 31 december vanaf 12.30 uur.
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Ruimtelijke ordening

Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
De Provincie maakt werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin
de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.
Ze kijkt daarbij richting 2050. De indeling van onze ruimte vandaag
heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.
Geef je mening over de conceptnota
De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk
ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke
raadpleging van de conceptnota kan je jouw opmerkingen of bezwaren
indienen. De raadpleging loopt nog tot en met 14 november 2019.
Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:
• Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
• In het Provinciaal Administratief Centrum:
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
• In het gemeentehuis
Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:
1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum:
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Openbare werken & Mobiliteit

Asfalteringswerken N60
Half oktober 2019 startte aannemer Stadsbader met een eerste fase
van herasfalteringswerken van de N60, meer bepaald in de zone tussen
het kruispunt ‘Klosse’ en kruispunt ‘Hutsepot’. Tijdens de asfaltwerken
heeft het verkeer steeds op één rijvak doorgang in beide richtingen. In
principe (bij gunstige
weersomstandigheden) zouden
de werken tegen
ongeveer half
november afgerond
kunnen zijn.

Aanpassing
buslijn 76
De Lijn heeft de route van buslijn
76 aangepast. In de richting van Eke
industriepark rijdt de bus rechtstreeks
van het Kerkplein naar de Pintestraat,
zonder halte in het Groenpark.
Wanneer de bus terug rijdt van Eke
industriepark zal deze wel via de
Pintestraat naar halte Groenpark rijden.
In de Pintestraat werden twee tijdelijke
haltes opgericht ter hoogte van het
Sociaal Huis.
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Eindelijk een manier om voorbeeldige
chauffeurs in jouw straat te bedanken
Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders,
Johnny’s ... Chauffeurs die onze straten onveilig maken door
hun overdreven snelheid. Ook onze gemeente blijft er helaas
niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan
de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord:
control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control
cruisers in hun straat te bedanken.
De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van
de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging
leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid
is om zich aan de
snelheidslimiet
te houden, maar
dat ze soms een
geheugensteuntje
nodig hebben.
Bovendien leerde het
onderzoek dat één
op de vier mensen
graag actief de
automobilisten die
het rustig aan doen,
wil bedanken.

aan hun raam kunnen hangen. Zo kan iedereen de control
cruisers in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige
rijgedrag.
Lokaal bestuur De Pinte heeft 100 dergelijke borden besteld
om op te hangen in het centrum en omgeving. Je kunt ze
al zien hangen. De borden kunnen nog altijd aangevraagd
worden via grondzaken@depinte.be of rechtstreeks
afgehaald worden aan de balie van Grondzaken. Een bord
bestellen kan ook via www.beloofd.be.

Daarom is er nu dus
de control cruiser: een
positieve term om
chauffeurs die zich
aan de snelheidslimiet
houden te benoemen.
Sinds september
verdeelt de VSV samen
met de Vlaamse
gemeenten 10 000
borden die mensen

Hakhoutbeheer langs de E17 in De Pinte
Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en
Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en
autosnelwegen. De bomen worden daarbij afgezaagd
op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.
Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar
na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit
de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo
voor een verjonging van de beplanting in de berm en
voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het
hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht

op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en
andere planten beter groeien. De wegbermen vormen
zo interessante verbindingsassen tussen verschillende
natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden
te koloniseren.
Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid.
Meer info: www.hakhoutbeheer.be
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Leven & Wonen

Opendeur vernieuwd
gemeentehuis op kermiszondag 8 september
Tijdens het Pintefeestweekend kon het ruime
publiek de vernieuwde
bureaus en inkomhal
komen bewonderen
tijdens de opendeurdag. Met meer dan 500
bezoekers was dit een
schot in de roos. De
fotowedstrijd leverde ook
een heel aantal mooie
beelden op!
Tijdens de eerste fase van de vernieuwing van het gemeentehuis werd het
volledige middendeel aan de buitenzijde (gevels en dak) gerenoveerd en
werd er een herinrichting voorzien van de inkomhal en de dienst Burgerzaken.
Binnenkort zal je gebruik kunnen maken van een wachtruimte, infopunt
en er is meer privacy voor de bezoekers van de diensten. De overige delen
worden in een latere fase aangepakt.
Praktisch
De nieuwe inkom situeert zich ter hoogte van het gemeenteplein, onder
de nieuwe rode luifel. Voor de opendeur kon je het gemeentehuis langs
deze kant binnenkomen. De afwerking van de helling wordt bekeken bij
de opstart van fase 2 van de vernieuwing van het gemeentehuis, maar er
werd alvast een voorlopige stelling geplaatst.
De bureaus van de dienst Burgerzaken worden momenteel geïnstalleerd en voorzien van de nodige apparatuur. Van
zodra de dienst Burgerzaken volledig operationeel is op de nieuwe plek, zal ook de nieuwe inkom in gebruik genomen worden. De verhuis van dienst Burgerzaken en de ingebruikname van de nieuwe inkom zullen gecommuniceerd worden via de gemeentelijke kanalen.

Centraal aanmelden voor scholen in De Pinte
Voor het schooljaar 2020-2021 zal er voor peuters,
kleuters en nieuwe leerlingen gewerkt worden met een
digitaal aanmeldingssysteem waarbij broers, zussen en
kinderen van personeel voorrang krijgen.
Via dit digitale aanmeldingssysteem krijgt iedereen een
gelijke kans om in te schrijven voor zijn school naar keuze.
Deze beslissing vloeit voort uit het inschrijvingsdecreet van
de Vlaamse regering en kwam tot stand in overleg tussen
het lokaal bestuur en de verschillende directies van de
scholen.
Wie zijn kind wenst in te schrijven, zal dit kunnen doen
vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2020. Uiterlijk op
30 april 2020 krijg je dan een melding van toewijzing.
6 | www.depinte.be

In december zal hierover een brochure met alle informatie
verdeeld worden in de hele gemeente. De scholen zullen de
nodige info ook op hun website plaatsen.

Uitnodiging 11-novemberherdenking
U bent van harte welkom voor de
plechtigheden ter gelegenheid van
de 11-novemberherdenking om 9.20 uur
aan het dienstencentrum van Zevergem
en/of om 10.45 uur aan de gedenksteen
in de Koning Albertlaan 1.
Programma
• 9.20 uur: verzamelen aan het
dienstencentrum in Zevergem
• 9.30 uur: plechtige eredienst
in de kerk O.L.V.-Hemelvaart
• Aansluitend: bloemenhulde
aan de gedenksteen
• 10.45 uur: aan de gedenksteen gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
• 		Last post
• 		 Gelegenheidstoespraak
door de burgemeester
• 		 Bloemenhulde
Het Harmonieorkest De Pinte biedt
muzikale ondersteuning. Nadien wordt
de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur biedt er, met medewerking
van het 11-comité, alle deelnemers een receptie aan
met soep.
Changemaker Passy zal haar werk in Oost Congo voorstellen. Passy staat aan het hoofd van Aidprofen, een
ngo die opkomt voor vrouwenrechten en de strijd
aangaat tegen seksueel geweld.
De fototentoonstelling van 11.11.11 zal er ook te zien zijn,
de kunstwerkjes van Art-i-choque en de wensen van de
leerlingen (zie ook pagina’s 14 en 15).

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 5 november 2019 inschrijven
via een e-mail aan internezaken@depinte.be of
tel. 09 280 80 92. Gelieve de naam van de vereniging
te vermelden en of de vereniging aanwezig zal
zijn tijdens de bloemenhulde in De Pinte en/of
Zevergem.

TIP
Nieuwe website Federale
Pensioendienst
Op mypension.be vind je je pensioenloopbaan,
wanneer je met pensioen kan gaan, hoeveel jouw
pensioen zal bedragen, info over het aanvullend
pensioen …
Je kan er ook de invloed simuleren van het
afkopen van studiejaren.
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Milieu & Duurzaamheid

Wijzigingen
recyclagepark
Het lokaal bestuur de Pinte draagt vanaf 1 januari 2020
de exploitatie van het recyclagepark over aan de afvalintercommunale IVM.
Op het recyclagepark komen jaarlijks zo’n 28 000 bezoekers.
Dit is dus een belangrijke dienstverlening. Vanaf 1 januari
2020 zal IVM verantwoordelijk zijn voor de uitbating en het
beheer van het recyclagepark in De Pinte. De klachtenbehandeling gaat via een gratis 0800-lijn, communicatie en
sensibilisatie over het correct sorteren zullen via IVM verlopen. De Pinte blijft echter de autonomie behouden over de
openingsuren en de toekomstvisie van het recyclagepark.
IVM heeft al meerdere recyclageparken in beheer; zoals
Nazareth, Sint-Martens-Latem, Deinze, Nevele … Op termijn
wil men komen tot een dienstverlening die het mogelijk
maakt dat inwoners uit de aangesloten gemeenten welkom
zijn op alle recyclageparken die door de intercommunale
beheerd worden.
Samen met deze uitbesteding aan IVM gaan een aantal
wijzigingen gepaard vanaf 1 januari 2020, omwille van de
aangepaste wetgeving.
Wat wijzigt er vanaf 1 januari 2020 op het recyclagepark?
Geen gratis beurten meer = de vervuiler betaalt (Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming)
Tariefregeling:
gewone auto + voetgangers/fietsers:
basisbedrag
auto met aanhangwagen en bestelwagens: basisbedrag x 2
bestelwagen met aanhangwagen:
basisbedrag x 3
1e - 4e bezoek
5e - 8e bezoek
9e - 12e bezoek
13e - 16e bezoek
…

!

1 euro = basisbedrag
2 euro = basisbedrag
3 euro = basisbedrag
4 euro = basisbedrag

Te betalen vanaf de eerste beurt. Alle inwoners
moeten dus zorgen dat er tegen het eerste
bezoek van 2020 voldoende saldo op hun
rekening staat. Overschrijven kan nog altijd op
het rekeningnummer BE51 0910 1787 0762 met
vermelding van het rijksregisternummer.

• Stopzetten inzameling luierafval = restafval, dus in de
huisvuilzak.
• Per bezoek mag er 1 m³ afval gebracht worden (dit
is vergelijkbaar met de inhoud van een gemiddelde
autokoffer, geen uitzondering meer van 2 m³ voor
groenafval).
• Plastic folies en bloempotjes worden voortaan op het
betalende gedeelte ingezameld: folies naar het betalende
gedeelte, bloempotjes bij de harde plastics.
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• Tijdelijke toegangskaarten worden beperkt in tijd.
Nieuw voor handelaars
• Handelaars/aannemers worden enkel toegelaten op
weekdagen en mits gebruik van een handelaarskaart, dus
niet meer op zaterdag.
• Per bezoek mag 2 m³ afval worden gebracht. Zij betalen
een vast bedrag van 40 euro per bezoek.
• Geen gebruik van glasbollen in de gemeente voor grote
hoeveelheden glas van zelfstandigen (bijvoorbeeld
horeca).
• Handelaars die meer dan vier huisvuilzakken per ophaling
buiten zetten, zijn verplicht om zelf in te staan voor de
afvoer van hun afvalstoffen en moeten zich richten tot
een privé-ophaler.
Algemene wijzigingen:
• Inzameling KGA: wordt uitgebreid naar acht inzamelingen
per jaar in plaats van vier.
• Voor klachten in verband met afvalophalingen of het
recyclagepark neem je contact op met IVM via het gratis
nummer 0800 13580.
• Scholen en verenigingen die afval willen inzamelen
(bijvoorbeeld gsm’s, inktpatronen …) dienen te voldoen
aan bepaalde voorwaarden en dienen eerst contact op te
nemen met de milieudienst.
Aandachtspunten
• In de container voor grof vuil op het recyclagepark wordt
geen restafval aanvaard: alles wat in een huisvuilzak
kan, moet meegegeven worden bij de tweewekelijkse
ophaling. Enkel indien het door omvang, aard en/of
gewicht niet in een restafvalzak kan, mag dit op het
recyclagepark aangeboden worden.
• Huis-aan-huis inzamelingen: afvalstoffen mogen
slechts vanaf 17 uur op de vooravond van de ophaling
buitengeplaatst worden en ten laatste om 6.30 uur op de
dag van de ophaling.
• Klein gevaarlijk afval: op het recyclagepark aanvaarden
we enkel volgende zaken: frituurolie, TL-lampen,
motorolie en batterijen. Alle overige KGA dient naar de
wijkinzamelingen te worden gebracht, dus ook lege
verfpotten, spuitbussen …
• Gewicht van een restafval zak en/of PMD-zak mag niet
meer bedragen dan 10 kg.

• Identiteitskaarten mogen niet doorgegeven worden
aan derden, dus ook niet aan aannemers. De inwoner
die wenst dat een zelfstandige zijn afval naar het
recyclagepark brengt, dient mee te gaan.
• De glasbollen aan het OCP werden weggehaald
omwille van veiligheidsredenen voor de schoolgaande
kinderen. De dichtstbijzijnde glasbollen zijn te vinden
in de Groenstraat (tussen de twee spoorwegen), aan de
achterzijde van het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1)
en op het Europaplein.

• Aanvoer van afval in hoeveelheden en/of frequenties
die wijzen op omvangrijke verbouwingen en
werkzaamheden (zoals afbraak van een woning) worden
niet toegelaten. In dit geval voorziet de betrokkene in
eigen voorzieningen door bijvoorbeeld het plaatsen van
een afvalcontainer conform de voorwaarden opgelegd in
de omgevingsvergunning.
De volledige politieverordening en het retributiereglement kan je raadplegen op www.depinte.be.

Asbestplaten verwijderen doe je voorzichtig!
Asbest werd vroeger veel gebruikt als
bouw- en isolatiemateriaal. Naar het
einde van vorige eeuw ontdekte men
dat het inademen van asbestvezels
ernstige gevolgen kan hebben voor
de gezondheid. Daarom werden
gebruik en hergebruik van asbest en
materiaal dat asbest bevat sinds 1998
verboden. Vlaanderen heeft sinds
kort zelfs een asbestactieplan 2040
om onze regio asbestvrij te maken.
Is er reden voor paniek? Niet als er
voorzichtig met het materiaal wordt
omgegaan.
Wanneer verwijderen?
Zo lang het materiaal in goede
toestand is mag het meestal blijven waar het zit.
Toch is ook asbest aan slijtage onderhevig en moet
het materiaal ooit vervangen worden.
Waakzaamheid blijft geboden want wat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd
raken en dan kunnen er vezels vrijkomen. Beschadigd of
verweerd asbesthoudend materiaal wordt dan ook best
verwijderd als het niet afgeschermd is.
Zelf doen of laten doen?
Het is altijd beter om een gespecialiseerde firma te contacteren voor het verwijderen van asbest. Hechtgebonden asbest kan je soms zelf verwijderen, op voorwaarde
dat het én nog in goede staat is, én eenvoudig los te
maken is én er rekening wordt gehouden de veiligheidsmaatregelen op www.ivmmilieubeheer.be (zoeken op
asbest).
Professionele hulp is altijd nodig voor:
• het verwijderen van ongebonden asbest, verweerd of
beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen
toepassingen (ook van asbestcement): deze kan
je niet zelf op een veilige manier afbreken zonder
blootstelling aan ernstige gezondheidsrisico’s.
• Asbesthoudend materiaal dat gebroken moet worden.

Asbest reinigen met hogedrukreiniger is verboden!
Het is strikt verboden om asbesthoudende dakbedekking of andere toepassingen te reinigen met een
hogedrukreiniger, omdat er hierbij een zeer hoge
concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht
vrij komt. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de
dakgoten en vervolgens in je regenput of de riolering
terecht. Reinigen met de hogedrukreiniger is dus taboe,
net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken
en alle andere agressieve bewerkingen. De Vlaamse
milieureglementen leggen hiervoor straffen op.
Binnenkort start IVM met broninzameling van
gebonden asbestplaten en -leien
IVM verkreeg een OVAM-subsidie om een broninzameling van beperkte hoeveelheden asbestgolfplaten of
-leien uit te werken gedurende een periode van 2,5 jaar.
In het najaar verschijnt daarom een extra IVMMagazine
met meer informatie over het project en de modaliteiten om beperkte hoeveelheden tegen aantrekkelijke
voorwaarden - en vooral op een veilige manier - te laten
afvoeren.
Meer info: www.ivmmilieubeheer.be (zoeken op asbest)
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Particulier Autodelen

Foto: Christophe Vandereec

Autodelen, iets voor jou? doe de test!
• Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig
of staat jouw wagen vaak stil?
• Vind je een (tweede) wagen best duur?
• Kan je je autogebruik op voorhand plannen?
• Beschouw je een wagen niet als een statussymbool?
• Wil je bijdragen aan een duurzame mobiliteit?

Delen van privéwagens
Autobezitters kunnen hun wagen ter beschikking stellen
van mensen uit de buurt. Gebruik je jouw auto enkel in de
week en staat hij in het weekend stil, dan kan je jouw auto
bijvoorbeeld ook enkel in het weekend delen. Particulier
autodelen wordt geregeld door verschillende systemen,

Eenmalige instap:

ken

Is je antwoord minstens vier keer ‘ja’?
Dan is autodelen iets voor jou!

Cozycar en Dégage zijn actief in De Pinte, elk met kleine
verschillen, maar beide zijn heel flexibel.
Door enkel de reële kosten van het gebruik aan te rekenen,
bespaar je als eigenaar 1 000 tot 3 000 euro per jaar, en betaal
je als autodeler een minimale prijs voor je autogebruik.

Als lid van Cozycar kan je je aansluiten bij een
autodeelgroep met één of meerdere wagens.
Je kan ook je eigen autodeelgroep oprichten
met jouw privéwagen en kennissen of buren.

Als lid van Dégage sluit je je aan bij één grote
groep van eigenaars en gebruikers.

neen

35 euro

Abonnement en/of jaarlijks 10 euro
engagement:

neen

Prijs per rit is per
km:

deze prijs omvat de brandstofprijs en de prijs
voor de vaste kosten (+/- 25 tot 40 cent/km)

deze prijs omvat de brandstofprijs en de prijs
voor de vaste kosten (+/- maximum 32 cent/km)

Prijsbepaling:

door groep op basis van alle kosten van de
wagen

Betaling:

per twee maanden aan de eigenaar

per drie maanden via de organisatie aan de
eigenaar

Opstart:

• Cozycar zorgt voor ondersteuning in de
opstart (van een autodeelgroep)
• Toegang tot standaardcontract, reglement,
promotiemateriaal en (mogelijkheid tot)
autodeelverzekering
• Een online systeem voor reservatie,
rittenregistratie en afhandeling van
betalingen

• Dégage biedt een platform waarbinnen leners
en ontleners elkaar vinden.
• Na het betalen van de eenmalige instapkost
en het volgen van een infosessie kunnen de
wagens die eigendom zijn van particulieren
gebruikt worden wanneer deze niet door de
eigenaar gebruikt worden.
• Dégage regelt de betalingen, verzekeringen
en de reservaties.

Via de vraag- en aanbodkaart van Cozycar kan je alvast
aanduiden of je een auto zoekt of een auto aanbiedt en ook
op de website van Dégage kan je zien wie zijn auto aanbiedt
via dit systeem.
Momenteel is dit nog beperkt in De Pinte, maar dit kan snel
veranderen. We doen dan ook een warme oproep om jouw
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auto in (één van) deze autodeelsystemen in te brengen.
Registreer je nu en maak kennis met autodelen.
Wens je meer info? Interesse?
Kom dan even langs bij de milieudienst of neem
contact op met autodelen.net.

Repair Café
Schelde-Leie op
zaterdag 7 december
De vrijwilligers van het Repair Café Schelde-Leie zijn er
op zaterdag 7 december 2019 voor jou, als je computer
de getypte woorden op z’n kop zet, of je meer naast
je fiets moet lopen dan erop kunt zitten; als je keukenmachine vreemde geluiden maakt of je gsm een eigen
leven leidt. Dan wordt het toch echt tijd om eens langs
te komen.
Onze elektrotechniekers, mecaniciens, houtbewerkers,
naaisters, pc-specialisten en vele anderen zitten klaar om
elk probleem samen met jou aan te pakken: van fiets
tot haardroger, van stofzuiger tot meubel, van plant tot
kleedje.
Ook welkom voor een gezellige babbel, een kop koffie
of frisdrankje.

Herstellen lukt
acht keer op tien.
Weggooien is dan
niet nodig.
Eerstvolgende
Repair Café:
op zaterdag 7
december van 9.30 tot 13 uur in de
Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1.

Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter van 18 tot 24 november
In november
organiseren VVSG/
Interafval en de
Vlaamse afvalintercommunales voor
het vierde jaar op
rij de Week van de
Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Een initiatief om
afvalophalers, recyclageparkwachters
en netheidswerkers
eens speciaal te
bedanken met een
vriendelijk gebaar,
een schouderklopje, een opgestoken
duim …
Dit jaar focust de campagne op respect voor de job van afvalophaler en recyclageparkwachter. Inwoners kunnen
het respect tonen met een tekening, een bedanking, een opgestoken duim, een strik rond de afvalzak … Een klein
gebaar dat zorgt voor een warm gevoel. Dank alvast voor het tonen van je respect!
Meer info: www.houhetnet.be - www.ivmmilieubeheer.be
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‘Samen veerkrachtig’ in De Pinte
Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In
Vlaanderen gaan we echter een stapje verder en houden we een 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto ‘Samen veerkrachtig’ zette het lokaal
bestuur van De Pinte van 1 tot 10 oktober 2019 in op dit levensbelangrijke thema.
Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komen
dagelijks heel wat emoties op ons af. En dat kan veel van je
vragen.
Daarnaast hebben we de neiging om bij onszelf eerder de
negatieve dan de positieve eigenschappen te zien. Om
onszelf teveel druk op te leggen.
Hoe komt het dat sommigen met die uitdagingen en druk
beter omgaan dan anderen? Dat ligt aan je veerkracht.
Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre jij je kan aanpassen
aan stress en tegenslag. Maar goed nieuws want zoals je
een spier traint, kan je ook je veerkracht trainen.
Veerkrachtige gemeente!
Vrijwilligers, handelaars, scholen ... iedereen stak de
handen uit de mouwen om ‘Samen veerkrachtig’
zichtbaar te maken in het straatbeeld.
Wie rondwandelde in onze gemeente kon zich begin
oktober laten verwennen door fijne woordspelingen,
deugddoende boodschappen en quotes om
even bij stil te staan. Speciaal voor jou. Omdat
je het waard bent.
Overtuigd? Surf dan eens naar
www.samenveerkrachtig.be en
ontdek nog meer activiteiten om aan je veerkracht te werken.

Pieter Boussemaere: Wat nu?!
Tien klimaatacties die werken
Op donderdag 21 november van 20 tot 22 uur - BIB De Pinte - gratis
Ben je begaan met de klimaatopwarming, maar weet je niet goed wat je zelf
kunt ondernemen? Of doe je al van alles en vraag je je af of dit ook echt helpt?
Klimaatspecialist en Davidsfonds-auteur Pieter Boussemaere vertrekt van
de naakte feiten over de klimaatopwarming. Vrij van ideologisch of politiek
getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd
zijn en echt werken.
Een voordracht voor wie op zoek is naar doelgerichte oplossingen en zelf zijn
steentje wil bijdragen om de klimaatopwarming tegen te gaan.
Organisatie: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en
Davidsfonds De Pinte -Zevergem
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Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen
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 2019 te bezorgen aan het
Sociaal Huis, Pintestraat 69 in De Pinte.

Wil je besparen op je energiefactuur?
Doe nu een beroep op de gratis energiescan!
Wat is een energiescan?
Een uitvoerder van de energiescan komt bij je
thuis langs om op maat van je woonsituatie
energiebesparende tips te geven. Door een
eenvoudige inspectie van het gebouw kom je
te weten hoe je energie kunt besparen. Je krijgt
ook tips over de verwarming, de verlichting of
jouw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de
energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende
maatregelen uitvoeren (zoals het plaatsen van een
ledlamp, tochtstrips, spaardouchekop ...).
Heb je vragen over de werking van je thermostaat, je
accumulatieverwarming, je energiefactuur? Of wil je wel
eens weten hoeveel je huishoudtoestellen verbruiken
en kosten op je energiefactuur? De energiescanner
beantwoordt graag deze en andere vragen.
Voor wie?
De energiescan is gratis.
Om in aanmerking te komen, moet je wel aan één van onderstaande
voorwaarden voldoen:
• Je huurt een woning en de huurprijs is minder dan 521,69 euro
• Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
(zogenaamde beschermde afnemer)
• Je beschikt over een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
• Je hebt een belastbaar inkomen tot en met 31 340 euro (verhoogd met 1 630 euro per persoon ten laste)
• Je doet een beroep op schuldbemiddeling of wordt begeleid door het OCMW/CAW
• Je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
• Je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur
• Er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC)
Hoe aanvragen?
De energiescan wordt uitgevoerd door SOM vzw. SOM vzw ondersteunt inwoners van 21 gemeenten
uit de regio’s Meetjesland en Leie-Schelde, waaronder ook inwoners uit De Pinte, bij energiebesparing.
Je kan bij hen de energiescan aanvragen (tel. 09 378 61 70, e-mail: energiescan@somvzw.be).
Ook voor meer info over de energiescan kan je bij hen terecht, of bij het Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69
(tel. 09 280 93 03).
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TIP

Fairometer
FairTradeGemeente lanceert dit jaar de Fair-O-Meter. Een analyse
van de inspanningen voor eerlijke handel in de Vlaamse gemeenten.
De Pinte scoort hoger dan gemiddeld op de Fair-O-Meter, met een mooie
score van 91 %. Proficiat en veel dank aan de talloze vrijwilligers! Samen zetten
we eerlijke handel op de kaart. Fairtradegemeente bestaat dit jaar trouwens
tien jaar en daarmee zullen we uitpakken. Meer info in het volgende infoblad.

Zingen voor
een betere wereld

Cadeaudagen
Oxfam-Wereldwinkel
Op 30 november en
1 december van 10 tot 18 uur
in het OCP (zie pagina 25)

Human Rights Cartoonexpo
in De Pinte
Tentoonstelling in de BIB
van 16 tot 30 november
De Human Rights Cartoonexpo is een verzameling van veertig
internationale cartoons die het thema mensenrechten in
beeld brengen. Elke tekenaar illustreert zijn eigen unieke kijk
op uiteenlopende mensenrechtenthema’s zoals persvrijheid,
gezondheidszorg, wapenhandel, discriminatie en armoede.
Deze tentoonstelling is te zien in de BIB van De Pinte van
16 tot 30 november 2019 (tijdens de openingsuren, zie pagina 2).

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden
geschonden komt Amnesty International in actie. Ontelbare
mensen wereldwijd reageren met protestbrieven of e-mails.
Op 23 november schrijven we samen in de bib en laten
we weten dat mensenrechtenschendingen niet en nooit
door de beugel kunnen!

VU Amnesty International, Wies De Graeve, Goffartstraat 32, 1050 Brussel | © Ilya Katz – Olense Kartoenale

Naar aanleiding van de VN-klimaattop in
New York werden wereldwijd acties gehouden in de week van 20 tot en met 27
september 2019. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN stonden die week
centraal.
De gemeente De Pinte ging daarmee aan
de slag. Zij nodigde de zesdejaars van De
Pintse basisscholen en de eerstejaars van het
Erasmusatheneum uit. Onder begeleiding
van vzw De Wensmens kwamen de kinderen
op het gemeenteplein samen. Ze zongen er
voor een betere wereld en ze deelden hun
wensen voor de toekomst. Ook deelden ze
‘langetermijnvisiebrillen’ uit aan de beleidsmakers. De keuzes die vandaag worden
gemaakt, zullen namelijk de toekomst van
de planeet voor duizenden jaren bepalen.
De leerlingen kregen vooraf les over wat we
samen kunnen doen voor een betere wereld.
Zo worden zij zelf ‘changemakers’ en streven
ze naar een duurzame, leefbare toekomst
waarin iedereen een plaats krijgt.

Schrijfactie op zaterdag 23 november
Op zaterdag 23 november 2019 houden we een grote schrijfactie
voor Amnesty International van 10 tot 12 uur. Elke dag krijgt
Amnesty informatie over mensen in gevaar. Elke dag reageren
mensen uit de hele wereld met een schrijfactie. Jij ook?

Deze wensen en werkjes zullen te zien zijn
tijdens de 11 november-viering in de raadzaal. Zie pagina 7 voor meer info over de
11 november-herdenking.
Amnesty_cartoons_affiche_L_01.indd 2
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Changemakers: meer dan ooit nodig
Dit jaar zet 11.11.11 changemakers wereldwijd op een
voetstuk. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk
staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te
brengen.
Deze krachtige bewegingen en de mensen die hen
sterk maken, zetten ze dit jaar in de schijnwerpers: Passy
verdedigt met haar organisatie Aidprofen vrouwenrechten
in Congo. Red is met ICSC pleitbezorger voor een
doortastend klimaatbeleid in de Filipijnen en wereldwijd.
Met Radio Maendeleo geeft Thaïs Congolezen een
stem. Esperanza strijdt met Acción Ecológica tegen
petroleumontginning in de Amazone. Awad geeft met Totol
Syriërs weer een toekomstperspectief in het verwoeste
Raqqa.

• De 11.11.11-vrijwilligers zullen op verschillende locaties
campagnemateriaal verkopen tijdens het weekend van 8,
9 en 10 november.
• In de week voor 11 november krijg je een brief in de
bus met een mooi voorbeeld van een project in Syrië.
Steun dit project en de werking van 11.11.11 en doe een
overschrijving.
Hoe kan je de campagne nog 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 onze activiteiten.

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare
toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat
elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid,
klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals
en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt.
Steeds meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder
druk te staan. Net daarom zijn deze changemakers
belangrijker dan ooit en voeren wij campagne.
De 11.groep van De Pinte-Zevergem, in samenwerking
met de GROS, steunt deze campagne met volgende
initiatieven:
• De zesdejaars van De Pintse basisscholen en de eerstejaars
van het Erasmusatheneum namen in september deel
aan de wereldweek en werden zelf de changemakers. Ze
overhandigden hun wensen voor een betere wereld aan
de burgemeester.
• Tijdens de 11 november-herdenking in het gemeentehuis
wordt door de 11-groep in samenwerking de GROS een
passende inleiding gegeven. Changemaker Passy
komt naar De Pinte en zal haar werk in Oost Congo
voorstellen. Passy staat aan het hoofd van Aidprofen,
een ngo die opkomt voor vrouwenrechten en de strijd
aangaat tegen seksueel geweld. Tijdens deze receptie
schenkt de 11-groep ook soep voor alle aanwezigen.

Steun hun strijd.
Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers
op 11.be/changemakers

TIP
Subsidie internationale solidariteit
Organiseer je een activiteit ten voordele van een project voor internationale solidariteit?
Plan je een inleefreis?
De gemeente kan je hiervoor subsidies verlenen.
Voor activiteiten uit 2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tot 31 januari 2020.
Meer info: milieudienst@depinte.be
tel. 09 280 80 24 en op
www.depinte.be/subsidie-voor-ontwikkelingssamenwerking
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Rookmelders redden levens
Verplichte plaatsing rookmelders in alle woningen vanaf 1 januari 2020
Elk jaar telt de brandweer ongeveer 100 doden bij brand.
Niet het vuur, maar de rook is hierbij het gevaarlijkst. Slachtoffers
stikken vaak door de rook nog voor dat de vlammen hen
bereiken. Daarom is het belangrijk rookmelders te hebben thuis.
Tips:
• Voorzie een rookmelder in de hal en de slaapkamer
• Plaats de rookmelder correct op het plafond
• Onderhoud en test je rookmelder maandelijks
• Koop een rookmelder die voldoet aan de wettelijke bepalingen
Meer info: www.brandweerzonecentrum.be/tips/rookmelders

Vrije tijd

Scholenloop
Op zondagvoormiddag 29
september 2019 werd voor de 39ste
maal de scholenloop georganiseerd
door de sportdienst van De Pinte
in samenwerking met
Atletiekclub De Pinte.
Desondanks het
minder goede
weer hebben 220
schoolkinderen van
de Gemeentelijke
Basisschool De Pinte,
de Vrije Basisschool
De Pinte, de Vrije
Basisschool Zevergem, Leefschool de boomhut en De
Kleine Prins De Pinte gestreden om de wisselbeker scholenloop op
het sportpark Moerkensheide.
Het was de Gemeentelijke basisschool die voor de vijfde maal op rij
de wisselbeker naar school mocht meenemen.
Als afsluiter was er nog een wedstrijd 1 200 m voor leerkrachten/
ouders van de verschillende scholen.
Alle foto’s op www.atletiekdepinte.be.
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Kleutersportnamiddag
Moovie’s
Sportwereld
Op zaterdag 14 december 2019 van
14 tot 17 uur is Moovie, de sportieve
kikker, terug op post in het OCP,
Polderbos 20. Moovie verwelkomt
alle kleuters met hun ouders op deze
fantastische kind-oudernamiddag. We
gaan er samen dansen, sporten en
plezier maken.
Deelname is gratis, inschrijven wel
nodig via sport@depinte.be.

Inschrijvingsmomenten
sportkampen en Kriebeltuin
Kerstvakantie: geen kamp
Krokusvakantie: van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 14 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 15 januari vanaf 20 uur
Paasvakantie: van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april 2020
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 3 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 4 maart vanaf 20 uur
Kriebeltuin: van 25 januari tot 16 mei 2020 (elf lessen)
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks voor kleuters van de instapklas tot
de derde kleuterklas op zaterdagnamiddag in de turnzaal van de GO! atheneum
Erasmus De Pinte.
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 14 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 15 januari 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 19 november
De sportdienst organiseert in het kader van de seniorenweek
een Sporteldag op dinsdag 19 november 2019. Er wordt een
gevarieerd sportaanbod voorzien gedurende de volledige dag.
Je kan deelnemen aan volgende sporten: drums alive, badminton,
fitheidstesten, rugschool, gymnastiek, yoga, pilates, lijndansen,
curve bowls en chi kung.
De resultaten van de fitheidstesten worden besproken om 12 uur
in de cafetaria van het OCP.
Het is mogelijk om een broodje te
bestellen bij het doorgeven van de
inschrijving. Prijs: € 2,50.
Deelname is gratis!

Inschrijven vóór 15 november bij de sportdienst.
OCP - Polderbos 20 - 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
Meer info: zie folder, balie OCP, www.depinte.be/sportelen
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Kijk ik fiets
Kijk! Ik fiets! is een project waarbij vier- tot
zevenjarigen, op een halve dag leren fietsen op
twee wielen. De begeleiding van de kinderen
gebeurt door één van de ouders. Een ervaren
monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips
aan de kinderen en de ouders.
Het is de bedoeling om op het einde van de sessie
alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te
zien keren, met een fietsdiploma.
Breng je eigen fietsje (zonder steunwieltjes),
fietshelm, mama of papa en een flesje water mee.
Praktisch
Zaterdag 7 december van 13.30 tot 16.30 uur
in het OCP Polderbos 20.
Inschrijven nodig via depinte.ticketgang.eu op dinsdag 12 november 2019 vanaf 20 uur
(voor inwoners, een dag later voor niet-inwoners).
Kostprijs: 5 euro, bij annulering wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.

Verteltheater voor volwassenen:
GRIMMLACHEN
Door Frank Degruyter op donderdag 5 december
om 20 uur in de BIB
Frank Degruyter vertelt bekende en minder bekende verhalen van de
gebroeders Grimm. Omdat die sprookjes in hun oorspronkelijke versie
voor onze moderne oren een beetje braaf en saai klinken, maakt hij er zijn
eigen versie van. Stouter, donkerder, krasser, geheimzinniger, grappiger en
bovendien in taalvarianten uit alle hoeken van het land. Wellicht sluit de
sfeer van de verhalen zo dichter aan bij de mondeling overgeleverde
vertellingen, voor de Grimm Brothers ze een beetje ‘corrigeerden’.
Een grimmige voorstelling voor ‘gniffelig’ luisterplezier ...
‘GRIMMLACHEN’ is een hilarische vertelvoorstelling met verhalen van de gebroeders Grimm en andere sprookelaars. Sprookjes voor volwassenen dus.
Deelname is gratis, wel vooraf reserveren via www.depinte.be/bibliotheek.

TIP
Boek van een
Pintenaar
Koen Vlerick gaf onlangs
een nieuw boek uit met
als titel ‘En daar zie:
een bloem, een vogel,
wolken’. In dit boek zijn
74 van leven tintelende
gedichten opgenomen.
Een merkwaardige ode aan
de natuur.
Het boek (A5-formaat) telt
178 pagina’s en is te koop
voor 16 euro.
Info: Koen Vlerick,
Klein Nazareth 34,
9840 De Pinte,
koen.vlerick@telenet.be
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Wedstrijd
‘De Leesvalies’
Voor het tweede jaar op rij
organiseerde de bib tijdens de
zomermaanden een leeswedstrijd
voor kinderen van de lagere school.
Elk kind dat een boek las, kreeg een
kraal aan zijn kralenketting.
En er werden héél veel kralen
opgehangen: 281 in totaal!
Elke deelnemer mocht achteraf ook
een cadeautje komen kiezen.
En Isabel Slock behaalde het absolute
topresultaat van 35 verslonden
boeken, terecht een waardige
winnares. Proficiat Isabel!

Nieuw bibliotheeksysteem
en bibliotheekreglement
Sinds begin oktober wordt er in de bibliotheek met
een nieuw bibliotheeksysteem gewerkt. Ook het
bibliotheekreglement werd hiervoor aangepast.
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
• in plaats van drie weken, kan alles nu vier weken uitgeleend worden
• alles kan éénmaal verlengd worden (vroeger twee maal), nu ook de
dvd’s en gezelschapsspelen
• er kunnen nu ook tien in plaats van vijf dvd’s per kaart uitgeleend
worden
• herinneringsbrieven worden sneller verstuurd:
Na 1 week te laat
Na 3 weken te laat
Na 5 weken te laat
		

eerste herinnering
tweede herinnering
derde (aangetekende)
herinnering

telaatgeld
telaatgeld + portkosten
telaatgeld + portkosten
+ aankoopprijs boeken

Dit naar analogie met het gemeentelijke reglement hieromtrent.
Door sneller deze herinneringsbrieven te versturen, vermijden we dat het
telaatgeld te hoog wordt.
• zodra je nog iets moet betalen (telaatgeld, reservatie, kopie …), word
je via brief verwittigd dat je dit bedrag binnen de maand moet komen
vereffenen
• het ‘telaatgeld’ blijft 0,25 euro per werk per week te laat, nu ook voor de
dvd’s (waar dit vroeger 1,25 euro was)
• wil je een aankoopsuggestie reserveren, dan betaal je een reservatiekost
van 0,50 euro
• een aanvraag aan een andere bibliotheek (IBL) kost voortaan 2,50 euro

TIP
• Betaal direct je openstaande kosten aan de balie, zo vermijd je
dat je een brief hiervoor krijgt.
• Geef je e-mailadres op aan de balie: zo krijg je een paar dagen
voor de vervaldatum van je uitgeleende werken een mailtje ter
herinnering hiervoor. Ook kunnen andere brieven sneller via mail
verstuurd worden.
• Laat je lenerspas omzetten naar je identiteitskaart aan de balie:
zo kan je je e-ID verder als lidkaart gebruiken.

TIP
Schrijfactie Amnesty International
Op zaterdagvoormiddag 23 november 2019
organiseert de GROS een schrijfactie in de bib:
zie 14
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Voor de jeugd

Blokken@debib
De jeugddienst en de bibliotheek organiseren opnieuw Blokken@DePinte. Studenten hoger onderwijs kunnen
vanaf half december tot en met vrijdag 1 februari 2020 samen studeren in de bibliotheek en de kelder van het
OCMW (zie site voor laatste stand van zaken locatie).

Een initiatief van de kindergemeenteraad

Afspraken, inschrijvingsprocedure, precieze data en uren kan je vinden op www.depinte.be/blokken.
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Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura 2019

DE

I
VEREN

GING
R

KIJKE
Olieverf, pastel, aquarel, beelden
In de raadzaal van het gemeentehuis (inkom Baron de Gieylaan)
De opening vond plaats op zaterdag 26 oktober. De tentoonstelling is nog open op 1, 2
en 3 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Deelnemers: Aline Deruyck, Dirk Dejonghe, Kristine Cnudde, Leonard Lesafre, Nick Langeraert, Rita Wildro, Kaat Lietanie, Lina Ceulemans, Philippe Bossens, Magda Mox, Conny
Roels, Gerard Thienpont, Eddie Thienpont en Donald Gabriels
		
Kunstkring Centaura werd opgericht in 1968. De 50ste verjaardag hebben ze vorig jaar
gevierd met een schitterend jubileumconcert: Norbert Detaeye en het koor Suverlike
onder leiding van Daniël Van Rysselberghe. 300 bezoekers kwamen mee genieten.
Het doel van Kunstkring Centaura
blijft nog steeds: kans bieden aan
kunstenaars om in groep tentoon
te stellen. Centaura zorgt voor
ruimte, uitnodigingen, receptie
... Veel leden hebben Centaura
gebruikt als springplank om
later individueel te exposeren.
Ze hebben zelfs kunstenaars
die deelnemen aan wedstrijdtentoonstellingen zoals de
Europese Kunstverdienste en
met gouden medailles en zelfs
een Gouden Palm terug komen.
De trouwe leden zijn hechte
vrienden geworden en zo werken
ze graag verder.
Volgend jaar staat onder
andere een tentoonstelling
van 11 tot 19 april 2020
in de Oude Kerk van Vichte
op het programma.
Kunstkring Centaura,
Merelstraat 31, De Pinte
tel. & fax 09 282 68 67,
0497 93 30 88
e-mail:
germain.schiettecatte@telenet.be
www.kunstkring-centaura.be
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Agenda november - december 2019
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.
1, 2 en 3 november

Donderdag 7 november

Maandag 11 november

Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura | zie pag. 21

Workshop: Slaaptherapie
Start to Sleep

JV-jeugdvoetbaltornooi
U10-U11-U12-U13

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur raadzaal - gratis - Kunstkring Centaura
www.kunstkring-centaura.be

om 19.30 uur - De Veldblomme
€ 2 (leden) / € 4 - KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Sportpark Moerkensheide
meer info via website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Vrijdag 1 november

Vanaf 8 november

Opluisteren Allerheiligenmis

Opluisteren mis

om 10 uur - kerk Nederzwalm
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

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

Vrijdag 1 november

Vrijdag 15 november

Allerheiligen

JV De Pinte A - Machelen
(reserven)

om 10.30 uur (aangepast uur)
kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Vrijdag 1 november

JV De Pinte A - Nazareth/Eke
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 2 november

JV De Pinte - Smetlede (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide € 5 - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 2 november

FOSNOIZE
Scoutsfuif door de Pioniers-tak
van 21.30 uur tot 4 uur Sportwegel 7 - € 5 (enkel voorverkoop, bij alle Pioniers en hun leiding)
156ste FOS De Havik
www.dehavik.be
facebook: FOSNOIZE 2019
Dinsdag 5 november

Voordracht ‘Pijn’
Door Dr. De Colvenaer, anesthesist en
pijnspecialist,
om 14 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 3 (leden) / € 5,
met koffie/koek tijdens de pauze
inschrijven: dewilde.agnes@telenet.be
of 0499 21 89 73 - Okra Zevergem
22 | www.depinte.be

Vrijdag 15 november

De wraak van de gespleten
marionetten
Teater 2000 presenteert Assepoester
voor pubers en meerderjarigen:
Herman Van Den Bulcke regisseert het
magische Assepoester in marionettenspel. Poppenspelers zorgen doorheen
de voorstelling dat poppen net mensen
worden van vlees en bloed. Maar houden zij het hele spel door de controle
over hun poppen?
ook op 9, 10, 15 en 16/11 - Teater 2000
Nieuwe website voor tickets en info:
www.teater2000.be
Vrijdag 8 november

JV De Pinte B - Vinkt (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 11 november

11-novemberherdenking
Programma | zie pag. 19

vanaf 9.20 uur - dienstencentrum
Zevergem, om 9.30 uur (dienst)
- kerk Zevergem, om 10.45 uur gedenksteen gemeentehuis
Lokaal bestuur De Pinte i.s.m.
11-comité, Parochie Edith Stein en
Harmonieorkest De Pinte
09 280 80 92

om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Van 16 tot 30 november

Human Rights Cartoonexpo
| zie pag. 14
Met grote schrijfactie voor Amnesty
International op zaterdag 23 november van 10 tot 12 uur
Bibliotheek De Pinte - tijdens de
openingsuren van de BIB - gratis
Milieudienst: 09 280 80 24
Zaterdag 16 november

Jan Delvaux - Typisch Belgisch
Jan Delvaux, journalist en Belpopspecialist, buigt zich over de vraag
“Bestaat er zoiets als typisch Belgische
popmuziek?”.
om 19.30 uur - ‘t Schaap, Baron de
Gieylaan 39 - € 10
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zaterdag 16 november

JV De Pinte - Nazareth/Eke
(1ste elftal)
om 20 uur
Sportpark Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

11/11: 11-novemberherdenking
18-22/11: Seniorenweek

Zondag 17 november

Seniorenweek: Sporteldag
| zie pag. 17

naar doelgerichte oplossingen en
zelf zijn steentje wil bijdragen om de
klimaatopwarming tegen te gaan.
van 20 tot 22 uur - BIB De Pinte gratis - GROS i.s.m. Davidsfonds DP-Z
Cleo Veireman: 09 280 80 24

vanaf 9 uur - OCP - gratis
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
Donderdag 21 november

Seniorenweek: Gezond ontbijt
18de NONA-maaltijd
Roemeense schuimwijn of fruitsap,
warm buffet met groenten en frieten,
dessert.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen. Maaltijd voor haar projecten in
Roemenië.
van 11.30 tot 14 uur - refter Gemeentelijke Basisschool De Pinte (tegenover het OCP)
€ 20 / € 10 (lagereschoolkinderen) reserveren vóór 12/11 bij Jan Milh,
S. de Rijckelaan 21, tel. 09 282 85 78,
nonamechild@telenet.be en bij de
bestuursleden - Nona
Maandag 18 november

Seniorenweek:
Open kaart- en spelnamiddag
van 13 tot 17 uur - OCP (Spiegelzaal) gratis - niet-leden graag vooraf contact
opnemen via 0474 23 86 41
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 0474 23 86 41
18 november en 16 december

Vervoer naar het
bloedtransfusiecentrum Gent
Om plasma te geven
Telkens om 13 en 15 uur - OCP inschrijven nodig - Vriendenkring
Vrijwillige Bloedgevers De Pinte
www.rodekruisdepinte.be
Maandag 18 november

Start lessenreeks
‘Zin in nieuwe media’
Door: Leen Gijselinck
Combinatiecursus Word, Windows,
internet en e-mail
ook op: 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12
- om 13.30 uur - Educo Gent, Koning Albertlaan 27, Gent (nabij het
Sint-Pietersstation) - € 69 (syllabus
inbegrepen) - inschrijven nodig via
09 221 93 39 of debrabanderelieve@
skynet.be - Markant DP-SDW
Dinsdag 19 november

van 8.30 tot 10 uur - WZC Scheldevelde
- € 6, kaarten in het WZC en bij de leden
van de Seniorenraad - OCMW De Pinte

Vrijdag 22 november

Donderdag 21 november 2019

Seniorenweek:
Film ‘Vidange Perdu’
Lucien is een alerte tachtiger en een
koppigaard. Na de dood van zijn vrouw,
weigert hij nog langer bij zijn dochter
Gerda in te wonen. Hij gaat terug naar
zijn eigen huis. Mathilde, de vrouw van
zijn beste vriend Felix, steekt hem een
handje toe bij het huishouden. Maar
het alleen wonen, weegt zwaar op
Lucien. De enige relatie waar hij zich
echt kan aan optrekken is die met zijn
kleindochter Julie. Maar dan ontmoet hij
zijn nieuwe buurvrouw Sylvia. Dankzij
haar slaagt Lucien erin een nieuw leven
op te starten. Ze leert hem zelfstandig
zijn huishouden doen en geeft hem
zelfs zijn eerste computerles. Tot groot
wantrouwen van Mathilde en Gerda.
Na de film kan er nagepraat worden in
de cafetaria van het OCP.
om 14 uur (deuren: 13.30 uur) - OCP
(Cultuurzaal) - gratis - wie vooraf inschrijft, krijgt na de film gratis koffie
met gebak - inschrijven tot 18/11 bij
de leden van de seniorenraad
laurentdevos@skynet.be, 0476 59 87 79
Donderdag 21 november

Pieter Boussemaere: Wat nu?!
Tien klimaatacties die werken
Ben je begaan
met de klimaatopwarming,
maar weet je
niet goed wat je
zelf kunt onder
nemen? Of doe
je al van alles en
vraag je je af
of dit ook echt
helpt?
Klimaatspecialist en Davidsfondsauteur Pieter Boussemaere vertrekt
van de naakte feiten over de klimaatopwarming. Vrij van ideologisch of
politiek getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk
onderbouwd zijn en echt werken.
Een voordracht voor wie op zoek is

Kinderdisco
Kom je samen met je kinderen
mee dansen op de kinderdiscoavond van de Oudervereniging
Gemeentelijke Basisschool De Pinte?
DJ Stijn zorgt weer voor een verrassend
kostuum en te gekke muziek om armen
en benen op los te gooien! Ouders kunnen meeshaken op onze mega-coole
dansvloer of een babbeltje slaan aan de
bar! Ook knabbeltjes voor jong en oud
worden voorzien. Verkleed als discochick of dance-boy zorg je voor nog
meer fun onder de discolights!
van 17 tot 21 uur - Polderbos 1
€ 3 (kind) / ouders gratis - refter
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
oudervereniging.ovgbs@gmail.com
Vrijdag 22 november

ELISEO - In Concert
Eliseo Rentería is een jonge Argentijn
met gouden stembanden. Live vergezeld door topmuzikanten uit de entourage van Selah Sue.
om 19.30 uur - Kasteel Viteux,
Kerkplein 8 - € 12 - De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Vrijdag 22 november

Bierdegustatieavond
‘Beestige bieren’
Niemand minder dan Geroen Vansteenbrugge zal je deskundig en ludiek
vermakend wegwijs maken in de wereld
van de ‘beestige bieren’ die in ons bierlandje gebrouwen worden! We hebben
minstens 70 bieren gelinkt aan een dier.
Iedereen kent uiteraard de roze olifant of
de gulden draak, maar hebben jullie al
van Draver, de simpele duif, of vliegend
varken gehoord? Geroen laat bijna alle
bieren met dieren de revue passeren en
tussendoor zet hij zes biertjes extra in de
kijker die we ook proeven.
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om 19.30 uur - Bonslokaal, Sportwegel - € 12 (leden) / € 15 - inschrijven
en betalen vóór 17/11
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

Zondag 24 november

Dinsdag 26 november 2019

Vrijdag 22 november

JV De Pinte B - Hansbeke
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 23 november

Dropping
Een boeiende sportieve activiteit, voor
het hele gezin, vol verrassingen en
spanning (afstand ongeveer 7 of 9 km
in vogelvlucht, naar keuze). Vertrek met
een speciaal aangepast vervoermiddel
naar een onbekende bestemming.
De dropping gebeurt in groepen van
zes tot vijftien personen (individueel
inschrijven of in groep).
Je kan de zoektocht doen met de vertrouwde stafkaart of met je persoonlijke
wandel-GPS (keuze aan te duiden bij
inschrijving).
om 18.15 uur - Europaplein
€ 15 (leden) / € 17, busreis, maaltijd
en verzekering inbegrepen inschrijven en betalen voor 17/11 te voorzien: goed schoeisel, regenkledij, zaklamp, fluovestje
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Zaterdag 23 november

JV De Pinte - Bottelare (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide € 5 - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 23 november

Herfstconcert Harmonieorkest
De Pinte
Vijfenveertig uitgelaten muzikanten, en
de zotste staat van voor: dat is het Harmonieorkest De Pinte! In hun jaarlijkse
themaconcert voeren zij het publiek
deze keer naar oosterse sferen. En ook
het jeugdorkest laat zich niet onbetuigd.
Sterk aanbevolen voor al wie houdt van
muziek, of eens wat anders wil dan het
klassieke avondje cinema.
om 20 uur - OCP € 12 (ADK) / € 10 (VVK) / € 6 (kind),
kaarten via muzikanten, bestuur of
via www.harmonieorkest.be
Eddy Reynaert: 0475 58 85 40
hodp.website@gmail.com
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Privacy of piraterij?
De onteigening van het
persoonlijk leven
Aperitiefgesprek met Willem
Debeuckelaere, voormalig voorzitter
van de Federale Privacy Commissie en
van de Liga voor de Mensenrechten
Veel van de actuele maatschappelijke
problemen zoals het ondermijnen van
de privacy, gedragsmanipulatie, fake
news, beleid op basis van algoritmes,
sociale mediaverslaving … kunnen
bekeken worden door de lens van de
economische en sociale dwang van het
malafide toezichtskapitalisme, waarvan
Google en Facebook voorbeelden zijn.
Deze gigantische bedrijven verdienen
fortuinen door onze privé-data te roven.
Ze slaan die informatie op, verkopen ze
en verwerven op die manier veel macht.
om 11 uur - raadzaal gemeentehuis gratis - Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Dinsdag 26 november

55+: ‘Als je niet meer weet dat je
vergeet’ - Omgaan met personen
met dementie
Personen met dementie raken de greep
kwijt op het leven, hun omgeving en
zichzelf.
We gaan in op de verschijnselen en het
verloop van dementie, de diagnosestelling, soorten dementie, de behandeling,
maar vooral over het omgaan met de
persoon met dementie.
Als inleiding kijken en luisteren we naar
de monoloog ‘U bent mijn moeder’ van
theatermaker Joop Admiraal, gebracht
door Marijke Vandenbroecke. Een emotionele confrontatie tussen een dochter
en haar dementerende moeder.
om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 3 (leden) / € 5, koffie en een
gebakje inbegrepen
Gezinsbond DP (GOSA)
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

Vrouwenpraatcafé:
De economische impact
van migratie
Door: Dr. Ilse Ruyssen
Dr. Ilse Ruyssen is als professor verbonden aan de Vakgroep Algemene
Economie (Universiteit Gent) waar ze
verschillende vakken in internationale
economie doceert. Na haar doctoraat
verrichtte ze gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek. Haar onderzoek
richt zich voornamelijk op de drijfveren
van interne en internationale migratie
en de locatiekeuze van migranten,
met speciale aandacht voor de rol van
conflict, klimaatverandering en netwerkeffecten, evenals mogelijke implicaties
van internationale migratiestromen en
migratiebeleid. Ze zal onder meer stilstaan bij de zogenaamde feminisering
van migratie en wat dat dan impliceert.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel (De Pinte) € 5 - inschrijven via vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Dinsdag 26 november

‘Vrolijk gezond omdat voeding
lichaam en geest geneest’
Door voedingsconsulente Hilde Demurie
Voordracht over het effect van onze
voeding op de gezondheid en het
welbevinden in het algemeen van jong
tot oud.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis € 8 (leden) / € 10
Markant DP-SDW i.s.m. het Davidsfonds De Pinte - www.markantvzw.be/
de-pinte-sint-denijs-westrem
Vrijdag 29 november

21/11: Pieter Boussemaere: Wat nu?!
7/12: Kijk ik fiets

Spelcafé
Iedereen welkom op deze avond met
veel ambiance en kwalitatieve board
games. Drank en versnaperingen te
krijgen aan democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé

om 19.30 uur - OCP (Spiegelzaal)
€ 5 (leden) / € 8 (inclusief glaasje na
de les) - inschrijven via tel. 09 221 93 39
of debrabanderelieve@skynet.be
Markant DP-SDW

Zaterdag 7 december

Donderdag 5 december

Vrijdag 29 november

JV De Pinte A - Wortegem
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
30 november en 1 december

Verteltheater voor
volwassenen: GRIMMLACHEN
| zie pag. 18
om 20 uur - BIB - gratis - reserveren
via www.depinte.be/bibliotheek
Bibliotheek De Pinte
Vrijdag 6 december

JV De Pinte B - Ooidonck Leerne
(reserven)
Cadeaudagen OxfamWereldwinkels De Pinte en
Nazareth
De vrijwilligers ontvangen je met
een koffie of een glaasje wijn en een
lekkere pannenkoek, terwijl je kiest
uit een ruim assortiment van meer
dan 200 m² aan (h)eerlijke voeding,
handgemaakte producten, geschenkartikelen, juwelen en geschenkenmanden.
“Een leuke manier om mee te bouwen aan een betere wereld voor de
boeren in het Zuiden en bij ons, die
zo een eerlijke prijs krijgen voor hun
producten. “Met een ‘fair’ cadeautje
doet men driemaal plezier: aan jezelf,
de bestemmeling en de producent.”,
aldus de vrijwilligers.
(Je vindt de wereldwinkel van
De Pinte in Polderbos 2A.
Open elke woensdag en zaterdag van
10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.)
van 10 tot 18 uur - OCP,
Polderbos 20
Oxfam-Wereldwinkels DP en
Nazareth - www.oxfam.be
Donderdag 5 december

Sportieve initiatieles lijndansen
Onder leiding van Lucrèce De Keyser
We beoefenen een formatiedans in
groep met aangepaste passen die we ter
plaatse leren. Danservaring is niet nodig.

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

Kijk ik fiets | zie pag. 18
Project waarbij vier- tot zevenjarigen,
op een halve dag leren fietsen op
twee wielen.
van 13.30 tot 16.30 uur - OCP - € 5 inschrijven: depinte.ticketgang.eu
- meebrengen: eigen fietsje
(zonder steunwieltjes), fietshelm,
mama of papa, water
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
Zaterdag 7 december

JV-jeugdvoetbaltornooi
U6-U7-U8-U9
Sportpark Moerkensheide - meer info
hierover via website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 7 december

Zaterdag 7 december

JV De Pinte - Moortsele
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide € 5 - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 december

Repair Café Schelde-Leie
van 9.30 tot 13 uur - Gemeentelijke
Basisschool De Pinte, Polderbos 1 gratis
Repair Café Schelde-Leie
Milieudienst De Pinte:
09 280 80 24
Zaterdag 7 december

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 via www.depinte.be/
pcdokter of in de bibliotheek
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Jens Dendoncker
‘Bang van Dendoncker’
Jens Dendoncker werd bij wijze van
sociaal experiment eind 2013 door een
paar vrienden het podium opgeschopt.
De gevolgen waren niet te overzien: hij
werd als voorprogramma meegenomen
door vaste waarden als Henk Rijckaert,
Bas Birker en Michael Van Peel ...
om 19.40 uur - OCP - € 15
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zaterdag 7 en zondag 8 december

Soep op de stoep
op za. aansluitend op de mis van 18.30
uur - Kerk Zevergem, op zo. aansluitend
op de mis van 11 uur – Kerk De Pinte
Welzijnszorg
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
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Zondag 8 december

Een warme winterdag
Drie muzikale verenigingen van Zevergem slaan de handen in elkaar om er
een warme winterdag van te maken.
Klein en groot, jong en oud … Samen
muziek maken is zoveel warmer!
De ‘Harmonie van Zevergem’, het
gemengd koor ‘Bekoord’ en het schoolkoor ‘Suverkliekske’ musiceren apart
én samen. Er is ook een mysterieuze
Beethovenweddenschap …
Dit benefietconcert, ten voordele van
vzw ‘Boven de Wolken’, wordt georganiseerd in het kader van Warmste Week.
om 15 uur - kerk Zevergem
€ 14 (VVK) / € 15 / € 9 (VVK lagereschoolkinderen) / € 10 / gratis (kleuters), kaarten via: koor- en harmonieleden, secretariaat Vrije Basisschool
Zevergem, café Het Boldershof,
e-mail koor.bekoord@gmail.com
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
daniel.v@outlook.be
Vrijdag 13 december

JV De Pinte B - Vinderhoute
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 14 december

Kleutersportnamiddag
Moovie’s Sportwereld
Moovie, de sportieve kikker, verwelkomt alle kleuters met hun ouders
op deze fantastische kind-oudernamiddag. We gaan er samen
dansen, sporten en plezier maken.
van 14 tot 17 uur - OCP - gratis inschrijven via sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
Zaterdag 14 december

Kerstmarkt@DeHavik
Zelf gemaakte scouts-kerstmarkt
ten voordele van een goed doel
van 18 tot 24 uur - Sportwegel 7 gratis inkom
156ste FOS De Havik
www.dehavik.be
facebook: FOSNOIZE 2019
Zaterdag 14 december

JV De Pinte - Sint-Denijs
(1ste elftal)
Kerstmatch i.s.m. Supportersclub
om 19 uur
Sportpark Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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Zaterdag 14 december

O Magnum Mysterium - muziek
voor de Kerst uit meer dan 500
jaar Europese geschiedenis
De Kleine Kantorij uit De Pinte onder
leiding van Jan Verbrugge en het
Kamerkoor Cum Gaudio uit Sint-Martens-Latem onder leiding van Rachel
Perfecto nodigen je van harte uit op
hun gezamenlijk kerstconcert. Op het
programma staan werken van onder
meer Bach, Boély, Gallus, Mouton, Palestrina en Victoria, maar ook recentere
kerstliederen uit diverse landen. Het
geklasseerde Lovaert-orgel zal worden
bespeeld door Leon Bierens, organist
van de Sint-Pieterskerk van Gent.
om 20 uur - kerk De Pinte
€ 12 (VVK) / € 15 (ADK)
kaarten bij de koorleden en
Jan Milh: 09 282 85 78
jan.milh@pandora.be
De Kleine Kantorij en Cum Gaudio

Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem i.s.m. Gezinsbond
Zevergem en Suverlike
dvanrysselberghe@gmail.com
Zaterdag 21 december

Opluisteren
Kerstmiseucharistieviering
om 10 uur - Zorgcentrum Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Dinsdag 24 december

Kerstmis
om 18 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Woensdag 25 december

Opluisteren kerstmisviering
om 10.15 uur
WZC De Lichtervelde /Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Woensdag 25 december

Woensdag 18 december

55+: Een herinneringsnamiddag
met muziek en teksten van
cabaretier Toon Hermans
Wie Toon Hermans zegt, denkt onwillekeurig aan een gehaktbal, professor
Rötelflöt en 24 rozen. Wat weinigen
echter weten, is dat hij naast cabaretier
en zanger eveneens kunstschilder en
dichter was. Zelf omschreef hij zich
als circusartiest, en wie zijn one man
shows gezien heeft, begrijpt best wat hij
daarmee bedoelt, namelijk de mensen
vermaken en doen lachen met een
niemendalletje.
om 14 uur - Bondslokaal
€ 3 (leden) / € 5
Gezinsbond DP
Jan Milh: 09 282 85 78
jan.milh@pandora.be
Woensdag 18 december

Kookworkshop: Feestmenu
om 19 uur - Boldershof
€ 8 (leden) / € 12 - KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 20 december

Kerstmarkt en optreden
Suverlike
Sfeervolle kerstmarkt voor en door
kinderen met nadien een concert van
Suverkliekse met meerstemmige,
sfeervolle advents- en kerstliederen.
van 15.30 tot 19.30 uur, met
aansluitend concert rond 19.30 uur
(in de kerk) - gratis

Gezinsviering Kerstmis
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Donderdag 26 december

Samenzang kerstliederen ‘U zijt
wellekome’
Oder leiding van Daniel Vanrysselberghe
en Piet Bogaert
De opbrengst wordt geschonken aan
een goed doel.
van 15 tot 17 uur - kerk Zevergem gratis
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
Zaterdag 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.
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WEEK VAN DE

SENIOREN
18 t.e.m. 22 november 2019

MAANDAG 18 NOVEMBER 2018 - 13 tot 17 uur

OPEN KAART- EN SPELNAMIDDAG

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Spiegelzaal
Georganiseerd door Okra De Pinte
Niet leden graag vooraf contact opnemen via 0474 238 641 (Marc Thienpont)

DINSDAG 19 NOVEMBER 2019

SPORTELDAG

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
De sportdienst organiseert i.s.m. VZW Sportbeheer een sporteldag 55+ met: fitheidstesten, badminton,
lijndansen, curvebowl, curling, yoga, drums alive, gymnastiek, rugschool en netbal.
Je kunt een broodje bestellen voor ‘s middags.
Gratis, inschrijven aan de balie van het OCP
Info: Sportdienst De Pinte • 09 280 98 40 • sport@depinte.be

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019 - 8.30 tot 10 uur

GEZOND ONTBIJT

OCMW De Pinte - Woonzorgcentrum Scheldevelde
Kaarten in het WZC Scheldevelde en bij de leden van de seniorenraad.
Kostprijs: € 6

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019 - 14 uur (Deuren open om 13.30 uur)

GRATIS FILM: VIDANGE PERDU - dramakomedie

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), cultuurzaal

Lucien is een alerte tachtiger en een koppigaard. Na de dood van zijn vrouw
weigert hij nog langer bij zijn dochter Gerda in te wonen. Hij gaat terug naar zijn
eigen huis. Mathilde, de vrouw van zijn beste vriend Felix, steekt hem een handje
toe bij het huishouden. Maar het alleen wonen weegt zwaar op Lucien. De enige
relatie waar hij zich echt kan aan optrekken is die met zijn kleindochter Julie. Maar
dan ontmoet hij zijn nieuwe buurvrouw Sylvia ...

Na de film kan je napraten in de kantine van het OCP.
Iedereen is welkom, maar wie vooraf inschrijft krijgt na de film gratis koffie met gebak.
Inschrijven kan tot maandag 18 november 2019 bij de leden van de seniorenraad.
laurentdevos@skynet.be , GSM 0476 59 87 79 - frans.naessens@skynet.be, tel. 09 282 58 37
anniek.decock@skynet.be , tel: 09 281 13 82 - inge.willems@depinte.be, tel: 09 280 98 45
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