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Volgende INFOblad
(maart - april 2020)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
19 januari 2020 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in januari - februari
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

Foto: Jan Germonpré

In dit nummer

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
Welkom op zondag 5 januari van 11 tot 13 uur op het
gemeenteplein.
Vuurwerk ontsteken
Denk eraan, vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel
toegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.

32

Verknal jouw feest niet. Gebruik vuurwerk veilig.
Volg de tips op: www.depinte.be/veiligvuurwerk

Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
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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Kerstboominzameling
Op maandag 6 januari 2020 van 18 tot 20 uur kan je
jouw kerstboom (ontdaan van alle versieringen en voet)
gratis komen afgeven op volgende locaties:
• parking achter de kerk, Dorp 10 (Zevergem)
• parking recyclagepark (Parkwegel 2, De Pinte)

9

Bibliotheek
terug open

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2019

Door een waterlek was de bib van De Pinte enkele
weken in november niet toegankelijk. De volledige
benedenverdieping stond onder water, samen met
de elektriciteitsvoorzieningen en de serverkast. Na
tussenkomst van de verzekering werd het waterlek
hersteld, de laagspanningskast vervangen en het
nodige gedaan om de bibliotheek weer toegankelijk te
maken voor het publiek. Voorheen kon dit niet omdat
het gebouw niet veilig gebruikt kon worden door het
publiek.

❏ Toegang recyclagepark: opgelet, er worden
geen gratis beurten meer toegekend, je kan 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.

19
❏ Kerstboominzameling: maandag 6 januari 2020 van
18 tot 20 uur op volgende locaties: parking achter de
kerk, Dorp 10 (Zevergem) en parking recyclagepark
(Parkwegel 2, De Pinte)
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 31 januari 2020: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 1 februari 2020 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling: 11 februari 2020
❏ 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 maart 2020 in Nazareth
(zie pagina 14)

Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Woensdag 25 december (Kerstmis)
Donderdag 26 december (tweede kerstdag)
De dienst Ruimtelijke ordening - Milieu zal geen
avonddienst verzorgen op maandag 23 en 30
december 2019. De dienst Burgerzaken zal wel open zijn
op deze momenten.
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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Openbare werken & Mobiliteit

Sneeuwbestrijding
en zout strooien
De wegen, voet- en fietspaden 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
Dit gebeurt door onze eigen technische dienst, die hiervoor continu
twee werknemers paraat 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. Bovendien is het vrijhouden van de belangrijkste straten een continue
bezigheid.
De prioritaire 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.
Voor meer informatie over de sneeuwbestrijding en een visuele weergave van de
prioritaire routes, zie www.depinte.be/sneeuwbestrijding.

TIP

Draag jouw steentje bij: maak het voetpad voor jouw woning sneeuw- en ijsvrij. Gebruik een
sneeuwschep en strooi wat zout (met mate).

Nieuwe
fiets-oversteekmarkering
Zag jij ook al kleine witte blokjes naast het zebrapad?
Dit is de nieuwe aanduiding van een oversteekplaats
voor fietsers. Fietsers hebben hierop geen voorrang,
maar worden
zo wel naar de
juiste locatie
geleid om
over te steken.
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Fietsstraten:
hoe gebruiken?
• Auto’s en andere motorvoertuigen mogen er fietsers niet
inhalen. Ze blijven dus te allen tijde achter de fietsers.
• Je mag er niet sneller rijden dan 30 km per uur.
• Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat de hele breedte
van de rijweg gebruiken, en in een tweerichtingsstraat de
helft. Ze hebben altijd voorrang.
Er is een fietsstraat in De Pinte in het eerste deel van de
Oude Gentweg vanaf het Louis Van Houttepark en in de
Stationsstraat - Nijverheidsstraat.

Signalisatiesoftware
Je (ver)bouwt of wil jouw tuin (her)aanleggen?
Daarvoor heb je misschien een container, stelling,
bouwmateriaal of kraan nodig en moet je een deel van
het voet- of fietspad, parkeervak of de rijbaan innemen.
Of je verhuist en moet iets groots laten leveren met
een vrachtwagen of een lift en wil hiervoor een
parkeerstrook vrijhouden. Het zijn voorbeelden
van zaken waarvoor je een toelating voor ‘inname
openbaar domein’ van de gemeente nodig hebt.
Met deze vergunning krijg je de toestemming om een
afgesproken deel van het openbaar domein voor een
vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating
is een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin staat
welke verkeersborden je moet plaatsen zodat dit veilig
en voldoende zichtbaar is voor de weggebruikers.
Hoe?
Dien jouw aanvraag online in via het online platform, zie
www.depinte.be/signalisatievergunning.

De software zorgt ervoor dat de verwerking vlot
kan verlopen en je op de hoogte blijft over het verloop
van jouw aanvraag. De toelating met de bijhorende
signalisatievergunning ontvang je via mail.
Vraag je vergunning ruim op voorhand aan. Een
signalisatievergunning moet je minstens veertien
kalenderdagen op voorhand aanvragen. Voor
laattijdige aanvragen (dertien tot zes kalenderdagen) of
spoedaanvragen (vijf tot een kalenderdag) wordt een
bijkomende kost gerekend.

En jij,
hoe geraak jij thuis?
delijn.be/oudjaar
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Leven & Wonen

Dienst Burgerzaken via nieuwe inkom
gemeenteplein
Tijdens het Pintefeest-weekend kon het ruime
publiek de vernieuwde bureaus en inkomhal
komen bewonderen tijdens de opendeurdag. In
december verhuisde de dienst Burgerzaken naar
de vernieuwde ruimte. Inwoners kunnen de dienst
voortaan bereiken via de nieuwe inkom ter hoogte
van het gemeenteplein (Baron de Gieylaan).
In de nieuwe inkomhal kan je gebruik maken van
een wachtruimte, infopunt en er is meer privacy
voor de bezoekers van de diensten.

Foto: Jan Germonpré

Nieuw gedeelte gemeentehuis in gebruik

Praktisch
De nieuwe inkom situeert zich ter
hoogte van het gemeenteplein,
onder de nieuwe rode luifel. Voortaan
kan je het gemeentehuis langs deze
kant binnenkomen. De afwerking
van de helling staat gepland voor het
voorjaar van 2020. De inkom langs
de Koning Albertlaan wordt voortaan
enkel nog gebruikt door personeel.

Lokaal bestuur De Pinte en LEM-raad lanceren
de 9840-bon
De 9840-bon: het ideale geschenk voor elke
gelegenheid
Deze geschenkbon werd half december 2019 gelanceerd en
heeft als doel een extra stimulans te geven aan onze lokale
middenstand. Het succes van deze middenstandsbonnen
in andere gemeenten heeft er het lokaal bestuur toe
aangezet om ook in De Pinte op de kar te springen. Samen
met de LEM-raad (adviesraad voor Lokale Economie en
Middenstand) wil het lokaal bestuur De Pinte dit hele
project mee ondersteunen.
Handelaars kunnen:
• ofwel deelnemende handelaar worden. Op die manier
geeft men aan dat de 9840-bon aanvaard wordt als
betaalmiddel in de winkel. Deelname is volledig gratis.
Er dient enkel akkoord gegaan te worden met de
bepalingen uit het reglement (zie verder).
• ofwel verkooppunt worden. Op die manier kunnen
inwoners bij de deelnemer de 9840-bon aankopen.
In ieder geval zal het lokaal bestuur De Pinte de lancering
van deze bon mee ondersteunen door voor haar (relatie)
geschenken vanaf nu de 9840-bon cadeau te geven.
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Meer info op www.depinte.be/9840bon of
via internezaken@depinte.be.
Via de website kan het volledige reglement nagelezen
worden en kan er aangemeld worden als deelnemende
handelaar.

Meerjarenplan
in laatste fase
Het meerjarenplan van het Lokaal bestuur
De Pinte werd voorgelegd aan de gemeenteraad
op woensdag 18 december 2019. Na bespreking
en goedkeuring zal de inhoud gecommuniceerd
worden naar alle geïnteresseerden. Bij opmaak van
dit infoblad was het plan dus nog niet definitief.
Vanaf begin 2020 hoor je wat er precies allemaal in
staat.
Er wordt een brochure opgemaakt en verdeeld,
aan de hand van een dynamische website zal je
doorheen het meerjarenplan kunnen scrollen …
We willen hierbij nog eens iedereen bedanken
die meegewerkt heeft: personeel, bestuursleden,
adviesraden, inwoners … Bedankt voor de
honderden ideeën via idee9840.be en voor de
constructieve overlegmomenten.

Centraal aanmelden
voor scholen in De Pinte
Voor het schooljaar 2020-2021 zal er voor inschrijvingen
van 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.
In december zal hierover een brochure met alle informatie
verdeeld worden. De scholen zullen de nodige info ook op
hun website plaatsen.

We maken er graag concreet werk van nu! Samen,
met alle betrokkenen en waar mogelijk in overleg.
We komen hiervoor graag naar je toe: in de wijken
bijvoorbeeld, of je bent welkom in onze gebouwen.
Ook nieuwe suggesties zijn nog altijd welkom via
communicatie@depinte.be.

SAMEN
VOORUIT
Meerjarenplan
2020-2025

Voor een bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig
en zorgzaam De Pinte-Zevergem

Algemeen directeur
Veerle Goethals
Financieel directeur
Virginie Meurisse
en alle medewerkers van #TEAM9840

Vacatures Lokaal bestuur De Pinte
Het Lokaal bestuur De Pinte zoekt een diensthoofd Interne zaken (A-niveau).
Meer info over deze vacature verschijnt binnenkort op www.depinte.be/vacatures.
Hou deze pagina ook in de gaten voor andere vacatures.
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Leven & Wonen

Vraag van een inwoner:
Waar kan ik defecten aan de openbare
verlichting melden?
Dit kan via het gratis nummer 0800 6 35 35 of via
www.straatlampen.be.
Vermelding van het steunnummer (dat nummer kan
je vinden op de gele sticker op de straatlamp) komt
een snelle opvolging door Fluvius ten goede.

Opendeur
kleuterafdeling
Vrije basisschool
De Pinte
Vrijdag 14 februari van 16 tot 18 uur
Binnenkort stapt jullie peuter de boeiende wereld
van de kleuterklas binnen.
Een grote stap voor peutervoetjes ...
Wij nodigen jullie dan ook graag uit om samen
met jullie peuter al eens te komen neuzen in onze
‘bijenkorf’.
De directie staat samen met het kleuterteam klaar
om jullie rond te leiden en om al jullie vragen over
de klaswerking en de school te beantwoorden.

Op zoek naar opvang
voor je baby, peuter of
schoolgaand kind?
Sinds 1 december 2019 kan je als (toekomstige) ouder een
overzicht met alle kinderopvangvoorzieningen in De Pinte
en Sint-Martens-Latem vinden op:
www.kinder-opvang.be/nl/depinte-smlatem
Via deze website kan je ook jouw opvangaanvraag
registeren en de voorkeur van opvanginitiatieven
doorgeven. Na invullen van het formulier zullen de
initiatieven van jouw voorkeur deze aanvraag gelijktijdig
binnenkrijgen. Binnen een redelijke termijn (ongeveer twee
weken) zal het initiatief je laten weten of ze je al dan niet
verder kunnen helpen.
Hulp nodig bij het indienen van jouw aanvraag?
Hulplijn van het Lokaal Loket Kinderopvang
Tel. 0492 59 10 39, op weekdagen van 9 tot 16 uur
help@kinder-opvang.be
Huis van het Kind De Pinte/Sint-Martens-Latem
Tel. 09 242 93 41, op weekdagen van 9 tot 12 uur
huisvanhetkind@depinte.be
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Wij hopen jullie te mogen ontmoeten op 14 februari
2020 op onze school.
Vrije basisschool De Pinte
Baron De Gieylaan 25
tel. 09 282 80 40
www.vbs-depinte.be
directeur@vbs-depinte.be

Milieu & Duurzaamheid

Kerstboominzameling

Zet je niet te veel
ineens buiten? Is het
afval niet te zwaar?

De kerstboominzameling zal plaatsvinden op
maandag 6 januari van 18 tot 20 uur op:
• Parking achter de kerk (Dorp 10, Zevergem)
• Parking recyclagepark (Parkwegel 2, De Pinte)

Per ophaalbeurt mag slechts een beperkte hoeveelheid
worden meegegeven. De ophalers hebben het recht om
het teveel aangeboden materiaal te laten staan.
Wat zeggen de voorschriften?
• Restafval: per veertien dagen mogen gemiddeld vier
zakken van 60 liter worden aangeboden, deze mogen
niet meer dan 10 kg wegen
• PMD: per veertien dagen zijn gemiddeld vier zakken van
60 liter toegelaten
• Papier & karton: per ophaling beperkt tot een volume van
1 m³
Te zware restafvalzakken (> 10 kg) kunnen een rode
weigeringssticker krijgen.
Respecteer ook de toegelaten uren: afval mag buiten
geplaatst worden vanaf 17 uur op de vooravond en ten
laatste om 6.30 uur op de dag van de ophaling.

Ophaling snoeihout
op aanvraag

Het politiereglement bepaalt wanneer je afvalstoffen mag
buitenplaatsen. Zie Ophaalkalender en www.depinte.be/
afval (politieverordening) voor meer info.

Op aanvraag en tegen betaling kan je een beroep
doen op de ophaling van snoeihout aan huis (vier
maal per jaar).
Ophaalperiodes:
• Week 24-28 februari 2020: reserveer voor 5 februari
• Week 20-24 april 2020: reserveer voor 1 april
• Week 21-25 september 2020: reserveer voor 2
september
• Week 23-27 november 2020: reserveer voor 4
november
Voor info over de ophaaldag, kostprijs en reservatie,
bel IVM 0800 13 580.

!

Opgelet: enkel voor takken van bomen of
struiken met maximum 10 cm doorsnede

Hoe aanbieden?
• Snoeihout samenbinden met touw (los materiaal
wordt niet meegenomen)
• Bundels: maximum lengte: 1,5 m / maximum
gewicht: 20 kg
• Het snoeihout enkel op de afgesproken ophaaldag
aan de openbare weg plaatsen.
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Milieu & Duurzaamheid

Recycleer!
Goed voor mens en milieu
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen
op (elektro mag defect zijn). Je kunt hen contacteren
via het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30
tot 17.00 uur). Je kunt de herbruikbare goederen ook
brengen naar de Kringwinkel:
• Tolpoortstraat 89, Deinze
• ’s Gravenstraat 134 in Nazareth)
Meer info: www.uwkringwinkel.be
De Kringwinkel is een van de vele tewerkstellingsprojecten van vzw Ateljee. De organisatie bestaat meer dan 30 jaar
en groeide uit tot de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen.
Sociale tewerkstelling, hulpverlening en milieuzorg staan centraal in de missie van vzw Ateljee.

Wijzigingen
recyclagepark
Een volledig overzicht met de wijzigingen
vanaf 1 januari 2020 vind je in het vorige
infoblad en op www.depinte.be.

!

Opgelet: er worden geen gratis beurten
meer gegeven in het kader van het
principe ‘de vervuiler betaalt’ (Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming).
Zorg er dus voor dat er tegen het eerste
bezoek van 2020 voldoende saldo op
de rekening staat. Overschrijven kan
nog altijd op het rekeningnummer
BE51 0910 1787 0762 met vermelding
van het rijksregisternummer.

Compost, krachtvoer voor je tuin
Maar liefst een derde van je afval kan omgetoverd
worden in krachtvoer voor je tuin. Door te
composteren doe je eigenlijk wat de natuur altijd al
gedaan heeft: de natuurlijke kringloop zijn gang laten
gaan.
Interesse in de aankoop van een compostvat
(13,5 euro), compostbak (27 euro) of wormenbak
(10 euro)?
Meer informatie en bestellen kan bij de milieudienst,
tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.
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Dikketruiendag
De jaarlijkse Dikketruiendag in februari richt zich op
het onderwijs, bedrijven, organisaties en gemeenten.
En natuurlijk kan je ook thuis meedoen.

BRENG
LEVEN
IN JE
TUIN

DIKKE
TRUIEN
DAG

11 FEBRUARI 2020

MEER BIODIVERSITEIT
HELPT HET KLIMAAT!

Als je een dikke trui of thermische onderkleding draagt, kan
je de thermostaat lager zetten. Eén graad minder betekent
gemiddeld 7 % minder stookkosten en broeikasgassen.

Koning Albert II laan 20,

bus 8, 1000 Brussel

Ook door lichten te doven bij het verlaten van een ruimte,
toestellen uit te schakelen na gebruik, de verwarming
correct af te stellen ... kan je energie besparen en de
CO2-uitstoot verminderen.

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-gen
eraal Departement Omgeving

Doe mee op dinsdag 11 februari 2020. Trek je
mooiste dikke trui aan en zet de verwarming
een graadje lager.
WWW.DIKKETRUIENDA
G.BE

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 negende groepsaankoop voor groene stroom en
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 4 februari 2020 in via www.oostvlaanderen.be/groenestroom
Inschrijven 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 5 april 2020. De
Provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.
Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie
Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar
groene en scherp geprijsde energie. Door een grote
groep geïnteresseerden samen te brengen, kan
de Provincie een lage prijs bedingen voor groene
elektriciteit en gas. De leverancier die tijdens de
energieveiling op 4 februari de beste prijs kan bieden,
is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter de
korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met
een beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan
32 000 Vlaamse gezinnen en meer dan 1 000 bedrijven
respectievelijk gemiddeld 367 en 485 euro besparen op
hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zoveel
mogelijk Oost-Vlamingen groene, goedkope energie aan
te bieden.
De Pinte werkt mee
Ook het lokaal bestuur De Pinte ondersteunt dit initiatief.
Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij de
milieudienst op dinsdagvoormiddag. Neem zeker je
laatste jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle
gegevens die we nodig hebben om jouw inschrijving in
orde te brengen.
Meer info
Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
Milieudienst De Pinte, Koning Albertlaan 1,
tel. 09 280 80 24
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Milieu & Duurzaamheid

Mag jouw wagen
de lage-emissiezone in?

Hulp van een
BENOvatiecoach

Op 1 januari 2020 krijgt Gent een lage-emissiezone (LEZ):
de meest vervuilende wagens mogen dan niet langer binnen
de stadsring (R40) rijden. Zo genieten we met z’n allen van meer
propere lucht in de binnenstad.

Wil je renoveren, maar schrikt het technisch
aspect van een verbouwing je af? Ben je niet
thuis in de wereld van renovatiewerken?
Dan is het gratis advies van de BENOvatiecoach
iets voor jou! Samen met minstens negen
anderen uit je regio pak je een renovatie aan
onder begeleiding van een professionele
BENOvatiecoach. Hij geeft je persoonlijk
advies en neemt je heel wat technische en
administratieve taken uit handen. Zo spaar jij
tijd en ben je zeker van een juiste aanpak.

Voor heel wat autobestuurders met een propere wagen
verandert er niets, die mogen de zone vrij in- en uitrijden.
Heb je een wagen die niet automatisch toegelaten is?
Dan kan je - in sommige gevallen - een betalende of gratis
toegang aanvragen.
Maar hoe zit dat nu juist? Hoe weet je of jouw wagen
binnen mag of niet? Je leest er alles over op:
stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

Meer informatie op
www.fluvius.be/nl/thema/benoveren

Autodelen in De Pinte
In De Pinte kan particulier autodelen geregeld worden
via twee systemen: Cozycar en Dégage. Hierna een
getuigenis van een inwoner die haar wagen deelt via
Cozycar. Woon je in de buurt, dan kan je haar gerust
contacteren voor meer info. Wil je meer info over
autodelen in het algemeen, neem contact op met de
milieudienst (milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24).
In een volgend infoblad een getuigenis van iemand die
zijn wagen aanbiedt via Dégage.
Linde:
“In november 2018 kwamen we in de Bommelhoek
wonen. We verhuisden vanuit de autodeelstad Gent
en vertelden in onze nieuwe buurt over autodelen.
We kregen heel wat reacties van buren die in nood
toch graag over een tweede auto willen beschikken.
We moesten dus niet lang nadenken om Put, een
Dacia Lodgy ter beschikking te stellen op Cozycar.
Zo houden we onze wijk wat autoluw en veiliger

voor de kinderen die er spelen en fietsen. Zelf gebruiken
we Put voornamelijk ‘s avonds (elke donderdagavond) of
sporadisch in het weekend voor een uitje.”
Details over Put
Dacia Lodgy uit 2015
Benzinewagen
Vijf zitplaatsen met grote kofferruimte of zeven
zitplaatsen met kleinere kofferruimte
Hond mag mee, maar liefst in de bench
GPS in de wagen, geen trekhaak
Kostprijs
Momenteel is de kilometerprijs 40 cent per kilometer*
Vanaf een reservatie voor 8 uur of langer vragen we
2 euro per uur extra
In de kostprijs zitten alle kosten inbegrepen inclusief
pechverhelping
*deze kilometerprijs omvat alle kosten, dus ook de
benzinekosten. De prijs wordt jaarlijks herbekeken en wordt
goed-koper naarmate het gebruik stijgt.
Interesse om Put te delen? Neem contact op met
Linde Camps via linde@autodelen.net.
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Slechte lucht,
niet stoken
Paddenactie
In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun
winterslaap en trekken ze massaal naar beken en
poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken
en lopen de padden en kikkers een groot risico om
overreden te worden.
In De Pinte is er een paddenoverzetactie aan de
Scheldeveldestraat. Tussen 20 februari en 20 maart
2020 helpen vrijwilligers elke ochtend en avond de
amfibieën hun geboortepoel veilig te bereiken.
Heb je zin om mee te helpen?
Contacteer de milieudienst via 09 280 80 24 of
milieudienst@depinte.be.

Als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te veel fijn stof in
lucht zit, dan is het aangeraden om maatregelen te nemen
om het fijn stof te beperken. Een van die maatregelen is
het beperken van houtverbrandingen (kachel, open haard,
sfeerverwarming ...). Houtverbranding is verantwoordelijk
voor 35 % van de totale uitstoot van fijn stof. Het beperken
van houtverbranding bij slechte luchtkwaliteit kan daarom
het fijn stof verminderen en dat heeft een positieve impact
op de gezondheid.
Naast 35 % van de totale fijnstofuitstoot is houtverbranding
ook verantwoordelijk voor 40 % van de totale dioxineuitstoot en 87 % van de totale PAK-uitstoot. PAK zijn
polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ze veroorzaken
DNA-schade en zijn kankerverwekkend.
Hout stoken als bijverwarming kan gezellig zijn, maar er
bestaan al goede alternatieven. Overweeg je keuze daarom
en als je toch met hout stookt, stook dan slim.
Meer info daarover op stookslim.be.

Hondenlosloopzone
Parkbos
Elke hond moet zich eens kunnen uitleven. Honden zijn
ook sociaal en willen graag met andere honden samen
spelen. Daarom heeft Natuur en Bos in het Parkbos een
hondenzone aangelegd in Mieregoed. Daar kunnen
honden, onder het waakzame oog van hun baasjes,
veilig vrij rondlopen en ravotten.
De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’
dienen meegenomen te worden of gedeponeerd in
de voorziene vuilbak aan de ingang aan Mieregoed.
Wil je nadien nog wandelen in het bosgebied,
dan mogen honden enkel aangelijnd mee.
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Milieu & Duurzaamheid

Repair Café op zaterdag 7 maart
Als je het altijd al lastig vond om te bepalen wat jouw
bijdrage aan een beter milieu zou kunnen zijn, dan is
niet weggooien en laten repareren een eerste goede
reden. Kom langs op het Repair Café Schelde-Leie en
laat je inspireren. Ook actief meedoen is een bijdrage
aan een beter milieu en een mooiere leefomgeving.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gemotiveerde
vrijwilligers!

Repair Cafés 2020
Elke eerste zaterdag van maart, juni, september en
december:
7 maart 2020:
Nazareth
6 juni 2020:
Sint-Martens-Latem
5 september 2020: De Pinte
5 december 2020: Nazareth

Op zaterdag 7 maart van 9.30 tot 13 uur in het
CC De Zwaan in Nazareth zit het Repair Café voor je
klaar om naar allerlei defecten te kijken en ze samen met
jou te repareren. Gereedschap is ter plekke aanwezig.
Breng eventueel het te vervangen onderdeel mee.
Kom langs en ervaar dat repareren leuk en gezellig kan
zijn, al helemaal omdat je een hoop geld kunt besparen,
want je hoeft géén nieuwe aankoop te doen.

Welzijn & Sociale zaken

Vrijwilligers gezocht voor onthaal Kind & Gezin
Wil je graag meewerken aan het onthaal van het
consultatiebureau Kind & Gezin, waar je de ouders en
hun kinderen kan verwelkomen, en helpen waar nodig?
De consultaties vinden plaats in Huis van het Kind
‘ t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22 in De Pinte.
Ze worden geleid door een arts samen met verpleegkundige. Als vrijwilliger help je bij het aan- en uitkleden
van de kindjes, wegen en meten. Kortom, samen met
de arts en verpleegkundige zorg je voor het vlot verloop
van het consult.
Je werkt telkens in team van twee vrijwilligers per
consult.
De consultaties vinden plaats:
- iedere woensdag van 8.30 tot 12 uur
- iedere donderdag van 16.45 tot 20 uur
Ben je vrij op één van bovenstaande dagen
en wens je het team te versterken?
Vraag dan vrijblijvend informatie bij
Marleen Schelstraete, secretariaat OCMW,
marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be of
tel. 09 280 72 97.
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Themareeks
Duurzaam en sociaal

8 gouden tips voor toffe
feesten, zonder kater

In deze themareeks gaan Davidsfonds
De Pinte en de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) op zoek naar
alternatieven om onze planeet op lange termijn
leefbaar te houden. De themareeks focust op
burgers die delen met elkaar, boeren die op een
duurzame manier in voedsel voorzien en op sociale
tewerkstelling die een nieuw sociaal en duurzaam
economisch model nastreven.
• Dinsdag 4 februari 2020: Tine Hens, journalist
Delen als het nieuwe hebben. Wat is een sociaal
klimaatbeleid?
• Dinsdag 11 februari 2020: Suzy Serneels,
beleidsmedewerkster Broederlijk Delen
Hoe duurzaam is ons voedsel?
• Dinsdag 18 februari 2020: Eva Verraes,
Directeur Herwin
Is sociaal circulair ondernemen ook duurzaam
ondernemen?
Telkens van 20 tot 22 uur in de raadzaal
(gemeentehuis De Pinte, ingang Baron de Gieylaan)
Toegangsprijs per voordracht: € 10, € 8 met
DF-Cultuurkaart en voor jongeren
Toegangsprijs voor de themareeks € 24, € 18 met
DF-Cultuurkaart en voor jongeren

Tijdens deze korte dagen en met de temperatuur rond het
vriespunt kijken we uit naar de sfeervolle eindejaarsfeesten.
Een tijd van ontspanning met vrienden en familie, samen
genieten van lekker eten en drinken. Traditioneel neemt
alcohol een centrale plaats in deze periode van festiviteiten
en samenzijn, voor de gezelligheid, maar soms ook uit
verdriet of eenzaamheid.
Draag zorg voor jezelf en de mensen rondom jou, zo
vermijd je ongelukken, overlast en andere onaangename
momenten die de feesten een wrange nasmaak kunnen
geven.
Hieronder enkele tips voor een evenwichtige omgang met
alcohol tijdens de feestperiode:
1. Wissel een glas alcohol af met minstens één alcoholvrij
drankje.
2. Drink niet als je met de wagen bent.
3. Voorzie geen te grote voorraden alcohol in huis.
4. Plaats alcohol niet te centraal in het feest. Zorg dat het
niet enkel draait om die speciale cocktail bij het aperitief,
de dure wijn bij het eten, de exclusieve whiskey als
degustief …
5. Zorg voor een lekker aanbod non-alcoholische drankjes in
huis.
6. Experimenteer. Ga op zoek naar receptjes en maak een
lekkere limonade of mocktail (alcoholvrije cocktail).
7. Drink je liever geen alcohol? Vertel je gezelschap dat je
dat doet voor je gezondheid. Én dring zelf niet aan als je
gezelschap ook liever geen alcohol wil drinken.
8. Doe mee aan Tournée Minérale in februari en drink één
maand geen alcohol. In 2019 gingen maar liefst een op
de vijf volwassenen in België de uitdaging aan om een
maand lang te breken met de routines en alcoholgebruik.
Registreer je gratis op www.tourneeminerale.be en wordt
gesteund door duizenden anderen.
Geniet ervan!
In samenwerking met Logo Gezond+ vzw
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Welzijn & Sociale zaken

Bewegen Op Verwijzing: nu ook in De Pinte
Heel makkelijk meer bewegen
Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet
niet hoe? Laat je begeleiden door een Bewegen Op
Verwijzing-coach.
Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Als je niet
genoeg beweegt of te lang stilzit.
Een Bewegen Op Verwijzing-coach stimuleert
mensen om meer te bewegen – met een persoonlijk
beweegplan en consultaties.
78 % behaalde de doelstellingen uit het beweegplan
Verwijsbrief van de huisarts
Je huisarts kan je doorverwijzen naar zo’n coach, geen
personal trainer, in jouw buurt tegen een erg lage prijs.
Die coach zal samen met jou een beweegplan op maat
opstellen zodat jij meer kan bewegen, op jouw eigen
tempo. Resultaat? Een actiever leven en je voelt je beter
in je vel.
Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een
gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe?
Met professionele coaching en een beweegplan op
maat.
Hoe begin je eraan? Vraag je huisarts om een
verwijsbrief en neem contact op met een Bewegen
Op Verwijzing-coach uit de regio. Dat is de allereerste
stap. De coach maakt samen met jou een persoonlijk
beweegplan op. Eentje dat 100 % past in jouw dagelijkse
leven. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt. Zo kan
je fietsen naar je werk en meer tuinieren, een wekelijkse
wandeling maken met je kinderen of gaan zwemmen.
Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden.
Zo wordt sporten leuk!

Je coach helpt je op weg en motiveert jou. Daarna is
het aan jou om te gaan bewegen. Je coach weet welke
activiteiten en sporten je gemeente en verenigingen
aanbieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen Op
Verwijzing.
Erkende coaches voor De Pinte - Zevergem:
Veerle Vandendriessche
0479 76 85 58
DePinte.Veerle@bewegenopverwijzing.be
Wouter Verstockt
0478 64 06 68
DePinte.Wouter@bewegenopverwijzing.be
De coachingsessies vinden plaats in het OCP,
Polderbos 20, De Pinte.
Meer info:
www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing

Campagneweekend
Damiaanactie 24-26 januari 2020
Damiaanactie strijdt …
.. voor een wereld zonder lepra, tuberculose en andere
armoedeziektes zoals leishmaniasis.
Ze sporen getroffen personen op, behandelen hen, en
zorgen ervoor dat zij hun plaats in de maatschappij
terugvinden.
En dat gevecht geven ze nooit op.
Schrijf leprapatiënten niet af, maar geef ze een toekomst.
Koop of verkoop het laatste weekend van januari de
gekende Damiaanactiestiften.
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Of doe een gift! Je vindt de stiftenverkopers dat weekend
aan veel supermarkten en op andere openbare plaatsen in
België.

Veiligheid

Let op voor CO-vergiftiging!
Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte
verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, stookolie,
kolen en petroleum. Het is een gas zonder reuk, zonder
kleur en zonder smaak. Het gas kan zich onopgemerkt
in de woning opstapelen tot levensbedreigende
concentraties.
Hoe herkennen?
Een CO-vergiftiging kunt u herkennen aan de
onderstaande alarmsignalen:
• Verschillende personen hebben gelijktijdig klachten,
zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid,
duizeligheid, concentratiestoornissen, braakneigingen.
• De klachten doen zich altijd voor op een bepaald
tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van
een bad of douche, bij het verwarmen met een
petroleumkacheltje ...
• Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of het
plafond.
• Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie
in huis.
• Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien,
bijvoorbeeld bij de gasgeiser.
• De klachten verminderen als er verlucht wordt of als u
naar buiten gaat.
Wat doen?
Als u CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het volgende:
gebruik geen schakelaars (bijvoorbeeld lichtschakelaar
of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de
CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing
veroorzaken.

• Stap 1: Open ramen, deuren of de garagepoort. Zorg
voor voldoende ventilatie.
• Stap 2: Schakel de vermoedelijke bron uit als dat
mogelijk is, bijvoorbeeld de gasgeiser in de badkamer
of de draaiende motor van de auto.
• Stap 3: Iemand bewusteloos? Bel 112. Vermeld dat het
om een CO-vergiftiging kan gaan.
• Stap 4: Evacueer iedereen naar de frisse lucht. Ook als
er niemand bewusteloos is, kan je het best contact
opnemen met de huisarts.
Controle van installatie of toestel
Als je vermoedt dat er een CO-probleem in jouw woning
is, laat dan jouw verwarmingstoestel controleren door
een vakman. CO komt vrij bij een slechte verbranding
van brandstoffen.
Doe voor een cv-installatie (centrale verwarming) een
beroep op een erkende technicus. Op de website van
het Departement Omgeving kan je in de overzichtslijst
van ‘technici gasvormige brandstof’ en ‘technici
vloeibare brandstof’ (stookolie) zoeken en downloaden.
Met vragen over afzonderlijke stooktoestellen kan je
terecht bij de fabrikant of de installateur. Op energiesparen.be staan links naar zoekmachines om de juiste
vaklui te vinden.
Meer info over CO-vergiftiging:
www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/
geef-co-geen-kans
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Vrije tijd

Cultuur-, jeugd- en sportverdienste
Vrijwilligersfeest 2019
Het mag ondertussen een traditie heten; ook dit najaar wil het lokaal bestuur de Pintse vrijwilligers in de bloemetjes zetten.
En ook nu weer organiseren we daarvoor een heus feest!
Alle leuke en fijne activiteiten die dit jaar in onze gemeente werden georganiseerd worden gedragen door vele, soms
onzichtbare, helpende handen. En die verdienen een dikke merci! Tijdens dit vrijwilligersfeest willen we een paar mensen
extra in de schijnwerpers zetten.

Cultuurverdienste 2019:
Hilde Claeys en Jonas Lampens met het boek
‘Geen Belet’
Een bijzonder boek van Hilde Claeys over het recente
verleden van De Pinte en Zevergem op basis van
gesprekken met kleine en grote mensen die elk op hun
manier geschiedenis geschreven hebben in onze beide
dorpen.
Naar aanleiding van dit 150 jaar bestaan van haar
geboortedorp schreef ze het boek ‘Geen Belet?
Vertellingen uit De Pinte en Zevergem’. In het boek laat
ze 35 personen aan het woord over de geschiedenis,
de tradities en de cultuur van De Pinte.
Een boek dat verrast door datgene wat mensen
betekenen en betekend hebben voor hun familie
en de gemeenschap waarin ze leven, met prachtige
foto’s van Jonas Lampens.

Jeugdverdienste 2019:
Stijn Brysbaert
Wie vertrouwt is met
de geëngageerde
jeugd van De Pinte,
kent waarschijnlijk
Stijn Brysbaert. Een
enthousiaste twintiger
die terug te vinden is
op zowat elk (jeugdig)
evenement in de Pinte.
Naast zijn jarenlange
inzet bij FOS De Havik,
zowel als leider en
als eenheidsleider,
is hij ook al enkele
jaren een vaste
waarde binnen
de jeugdraad.
Hij zetelde zelfs
een tijdje in het
bestuur van de jeugdraad. Met zijn enthousiasme
motiveert hij iedereen rond zich. Als spring-in-hetveld is Stijn immers betrokken bij vele projecten
voor jeugd in De Pinte zoals de Dag van de
jeugdbeweging, de zwerfvuilactie en de speelstraat.
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Sportverdienste 2019:
Jente Hauttekeete
Jente Hauttekeete,
zeventien,
behaalde dit
seizoen vijf
Belgische, vijf
Vlaamse en zes
provinciale titels
op verschillende
nummers en kreeg
het voor mekaar om
zes beste Belgische
jaarprestaties op zijn
naam te schrijven.
Het grootste succes
haalde op
de tienkamp op de
Jeugdolympiade in
Baku (Azerbeidzjan)
waar hij zijn eerder
gehaald Belgisch
record verpulverde en
een zilveren medaille
pakte.

Pintenaars schrijven:
Poëzie raakt je. Poëzie is er voor elk moment.
Om iets te vieren of iemand te troosten. Om jezelf
te verwonderen of een ander te verblijden. Op
Gedichtendag op donderdag 30 januari 2020
geeft de bibliotheek poëziekaarten cadeau.

Bibliotheek
terug toegankelijk
Door een waterlek was de bib van De Pinte enkele
weken in november niet toegankelijk. De volledige
benedenverdieping stond onder water, samen met
de elektriciteitsvoorzieningen en de serverkast.
Na tussenkomst van de verzekering werd het
waterlek hersteld, de laagspanningskast vervangen
en het nodige gedaan om de bibliotheek weer
toegankelijk te maken voor het publiek. Voorheen
kon dit niet omdat het gebouw niet veilig gebruikt
kon worden door het publiek. De brandcentrale en
sprinklerinstallatie werkten immers niet.
Onze excuses voor het ongemak.
De terugbrengdata van de materialen werden
verlengd, ook de boetes werden uiteraard niet
aangerekend gedurende deze sluitingsperiode.
Wie vragen heeft, kan terecht in de BIB, bibliotheek@
depinte.be, tel. 09 282 25 32.

Heemkring Scheldeveld
bestaat 50 jaar (1969-2019)!
Het 48e Jaarboek van deze
vereniging werd op 26 oktober 2019
gepresenteerd in het OCP van De
Pinte. De leden van de vereniging
werden vergast met een optreden
van Jo Decaluwe. Harpist Jacques
Vandevelde zorgde voor heerlijke
muzikale tonen.

In het jubileumboek neemt Pintenaar Johan Van
Twembeke zes artikels voor zijn rekening. Twee ervan
zijn overzichten van 50 jaar werking. De auteur gaat in
een derde artikel uitvoerig in op de oorlogsschade na
de Eerste Wereldoorlog en geeft in een vierde bijdrage
aandacht aan de verslagen van de pastoors over de
oorlogsgebeurtenissen van dezelfde oorlog.
Personen en gebeurtenissen van De Pinte en Zevergem
komen ruim aan bod. Ook wijdt hij een artikel aan de
vredesfeesten in Zevergem. In Nazareth gaat hij op
zoek naar de cafés in de Stropstraat, Leegzakstraat,
Roombaardstraat en Bosstraat.
Zevergemnaar Carlos Vermeiren verhaalt de ervaringen van
zijn moeder Elisa Quintyn over een busreis naar Lourdes
vanuit Nazareth in 1958. De gegevens komen uit haar
dagboek. Ten slotte geeft Alexandra De Schryver een kort
overzicht van de levenswandel van haar vader Jacques die
in 2018 overleed.
Andere bijdragen in het jaarboek zijn: ‘Pallieter in
Deurle’, waarbij Eddy Vaernewyck een boeiend stukje
wielergeschiedenis tot leven brengt. De wielercarrière van
bakkerszoon Piet Van der Plaetsen wordt gedetailleerd
beschreven. Met de titel ‘Verdwenen, niet te vergeten’
schetst Piet Dhanens alle stappen in de luchtvaartevolutie
die het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem meemaakte.
Het jaarboek is te krijgen bij Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42.
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Vrije tijd

Wil jij het infoblad mee vorm geven?
In het infoblad worden er teksten verwerkt van
de diensten van het Lokaal bestuur (gemeente
en OCMW), de verenigingen uit De Pinte Zevergem, andere overheidsinstanties, goede
doelen …
De samenstelling gebeurt door de
communicatieambtenaar in samenspraak met de
redactieraad en het college. Wil je hier ook aan
meewerken? Ideeën aanbrengen voor artikels,
het infoblad nalezen op fouten, onduidelijkheden
of aanvullingen … Misschien zelfs een interview
verzorgen of foto’s nemen?
Laat het weten via communicatie@depinte.be of
bel 09 280 80 89 (Isabel Coppens).

Foto: Gauthier Van

denbossche

Heb jij mooie foto’s van
De Pinte - Zevergem?
Op Instagram kan je aan de hand van de
#depinteinbeeld al een heel aantal prachtige foto’s
van De Pinte vinden, gedeeld door inwoners en
sympathisanten.
Je vindt er ook enkele van in dit infoblad (zie hierna en
bij De Pinte in beeld op pagina 31).
Om het infoblad en andere communicatie kleur te
geven, zijn we als gemeente steeds op zoek naar
mooie beelden van onze gemeente. We zijn vooral op
zoek naar beelden gemaakt tijdens activiteiten in de
gemeente, maar ook natuurfoto’s en andere zijn van
harte welkom.

Foto: Sien Vanboven

Ook in dit infoblad doen we opnieuw een oproep, deze
keer met ‘winterpret in De Pinte - Zevergem’ als
thema.
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Foto’s kan je doormailen naar communicatie@
depinte.be of delen via Instagram of Facebook met de
vermelding #depinteinbeeld.
Bedankt aan alle fotografen!
P.S.: Denk eraan om enkel foto’s te delen die je zelf
gemaakt hebt. Staan er mensen op de voorgrond
herkenbaar in beeld, dan heb je toestemming nodig
voor publicatie.

Leven(s)lang Sportelen?
Lessenreeks rugschool (10 lessen):
een aanrader voor mensen met en zonder rugpijn (18+)
Tijdens deze lessen train je op een evenwichtige manier
je rug- en buikspieren. Je krijgt sterkere spieren die je
wervelkolom beter ondersteunen. Het zijn oefeningen
om je natuurlijk spierkorset van buik en rug terug sterk
en stevig te maken en zo de belasting op te vangen.
Bij de oefeningen wordt vooral aandacht
besteed aan de kleine stabilisatiespieren en de
bekkenbodemspieren. Je leert deze opnieuw
gebruiken en controleren. De lessen worden gegeven
door een gekwalificeerde lesgever (kinesitherapeut)
De lessen vinden plaats op maandagavond
van 20 januari tot 30 maart 2020.
Groep 1 van 19 tot 20 uur
Groep 2 van 20 tot 21 uur
Locatie:
Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1, De Pinte
Kostprijs:
€ 40 voor inwoners, € 60 voor niet-inwoners

Inschrijven en betalen
voor deze Sportelactiviteiten
Inschrijven via 09 280 98 40 of sport@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je een overschrijving
om de betaling te regelen.

STAY FIT: lessenreeks 55+’ers (18 lessen)
Gevarieerd bewegingsaanbod waarbij elke
maandagochtend een andere sport op het programma
staat. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde
lesgevers. Wil je graag deel uitmaken van deze enthousiaste
groep sportende senioren? Schrijf je dan snel in! De
plaatsen zijn beperkt.
De lessen vinden plaats op maandagvoormiddag
van 20 januari tot 8 juni 2020
Van 10 tot 11 uur
Kostprijs: € 63 inwoners, € 81 niet-inwoners

Curve bowl
Dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur
Elke dinsdagmiddag kan je
komen curve-bowlen in het OCP
(spiegelzaal). Curve bowl is een
Engels bolspel dat lijkt op krulbollen
en dat wordt gespeeld op een
mat van ongeveer 14 m lengte. In
ploegen van twee, drie of vier tracht
men het eerst vijftien punten te
scoren door zo dicht mogelijk bij
een doel (de jack) te bollen. Ook
voor beginnelingen!
Kom eens langs en probeer het
gewoon eens! Iedereen welkom!
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Vrije tijd

Kriebeltuin
Van 25 januari - 16 mei 2019 (11 lessen)
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks
voor kleuters van instap- tot derde kleuterklas
op zaterdagnamiddag in de turnzaal van GO!
Atheneum Erasmus. Ervaren lesgevers zorgen
voor toffe activiteiten om hen op een leuke en
verantwoorde manier in contact te brengen met
sport en beweging.
Groep 1
2de en 3de kleuterklas
14 - 14.50 uur

Groep 2
1ste kleuterklas
15 -15.50 uur

Groep 3
Instapklas en starters 1ste kleuterklas
16 - 16.50 uur

Prijs: 38,5 euro voor inwoners, 49,5 euro voor niet-inwoners

Inschrijven Kriebeltuin,lessenreeks skate en sportkampen krokusvakantie via depinte.ticketgang.eu
• inwoners: dinsdag 14 januari 2020 vanaf 20 uur
• niet-inwoners: woensdag 15 januari 2020 vanaf 20 uur
Inschrijven sportkampen paas- en zomervakantie
• inwoners: dinsdag 3 maart 2020 vanaf 20 uur
• niet-inwoners: woensdag 4 maart 2020 vanaf 20 uur

Sportkampen 2020
Krokus 2020:
maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020
Kleuters: mini speurders
Lager: Safari
Pasen 2020:
dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april 2020
Kleuters: Loeiende Sirenes
Lager: Tokio 2020
Zomer 2020:
woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli 2020
Kleuters: Bezige bijtjes
Lager: thema nog te bepalen
maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2020
Kleuters: Circus Casper
Lager: attractieweek
maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2020
Kleuters: Sprookjesbos
Lager: Circus acrobaten
maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020
Kleuters: Op de boerderij
Lager: Start 2 skate 4 fun
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Polderbos 20,
9840 De Pinte
09 280 98 40
Meer info over de activiteiten en de
inschrijvingsprocedure is te vinden in de
Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.

NIEUW: Start 2 skate 4 funk
Ben je helemaal into skateboarden? Wil je het graag leren of wil je
jouw skills uitbreiden? Dan is dit je kans! De eerste les gaan we na
of je al enige ervaring hebt of niet. Op basis hiervan zal de les verder
op maat uitgewerkt worden. Je leert gecontroleerd skaten, maar ook
verschillende tricks (ollie, grinden, flips …). Let op, het aantal plaatsen is
beperkt!
Op zaterdagvoormiddag van 21 maart tot 30
mei 2020 (10 lessen)
Groep beginners van 10 tot 11 uur
Groep gevorderden van 11.15 tot 12.15 uur
Skatepark Moerkensheide, Parkwegel 1, De
Pinte
Kostprijs: 50 euro voor inwoners, 70 euro voor
niet-inwoners

Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2020
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor hun kinderen tijdens
de vakantieperiodes, willen we je alvast volgende data meegeven van
Speelpleinwerking Amigos.
Jouw kind kan in 2020 terecht op het speelplein op de volgende
momenten:
• Tijdens de eerste week van de paasvakantie:
- van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 2020
• Tijdens de zomervakantie:
- van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020
- van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020 (niet op 21 juli)
- van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020
- van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2020
- van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2020
Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen aan activiteiten
van de sportdienst, de cultuurdienst en de kinderopvang Stekelbees.
Voor meer informatie over de werking van speelpleinwerking
Amigos, de prijzen en andere praktische zaken, kan je terecht op
www.depinte.be/amigos en bij de jeugddienst van De Pinte
(tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).
INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2020 | 23

Voor de jeugd

Laat je vormen
en krijg (een deel)
terugbetaald
Wat is kadervorming?
Kadervorming is de samenhangende opleiding en
begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het
animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven,
en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de
jeugdwerkbegeleiding. Met ander woorden, de
leiding/medewerkers (of jongeren die leiding willen
geven) volgen cursussen die verband houden met
de werking.

Oproep animatoren 2020
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal,
creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren
van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke paas- en/
of zomervakantie te bezorgen.
Meer info: www.depinte.be/animatoren

Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig
verantwoordelijken, die in De Pinte of Zevergem
wonen.
Voorwaarden voor terugbetaling?
• De aanvraag moet betrekking hebben op
opleidingen gevolgd tussen 1 september 2019 en
31 augustus 2020 (uitbetaling in februari 2021)
• Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde
bedrag
• Maximum 100 euro per persoon
Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen
2. Daarna breng je het deelname attest, het
betalingsbewijs en jouw rekeningnummer binnen
bij de jeugddienst.
Meer info?
Contacteer de jeugddienst, tel. 09 280 98 43, e-mail:
jeugddienst@depinte.be

Vacature hoofdanimator
Speelplein Amigos
2020-2021
Het gemeentebestuur van De Pinte is op zoek naar
een hoofdanimator voor de speelpleinweken in 2020
en 2021.
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief met cv naar het college
van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan
1, 9840 De Pinte of via mail naar jeugddienst@
depinte.be tot. Doe dit ten laatste op vrijdag 24
januari 2020.
Algemene informatie over deze vacature kan
je krijgen bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be of op www.depinte.be.

Maak van jouw straat een speelstraat in 2020
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw
aangevraagd worden.
Dus als je jouw straat of wijk voor een dag of een
bepaalde periode in de paas- of zomervakantie wil
omtoveren tot een speelterrein voor kinderen, dien
dan tijdig een aanvraag in bij de jeugddienst van de
gemeente.
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Ten laatste indienen op:
- 6 maart 2020 voor een speelstraat in de paasvakantie
- 1 juni 2020 voor een speelstraat in de zomervakantie
Het reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden
op: www.depinte.be/speelstraten

Kindergemeenteraad
Op zaterdag 30 november 2019 werd een nieuwe
kindergemeenteraad geïnstalleerd. De groep bestaat uit
veertien enthousiaste jongens en meisjes die hun best
willen doen voor alle kinderen in De Pinte. Zij kunnen
de kindergemeenteraadsleden aanspreken om hun
bezorgdheden en/of voorstellen door te geven.
De Leden van de kindergemeenteraad:
Laurens Agache, Nathan De
Baene, Pauline De Wilde, Élise
Hauman, Amber Lenaerts, Ylena
Maes, Alessandra Marroyen,
Alice Morel, Jade Philips, Chloé
Schepens, Julia Sonneville, Dina
Tabet Benslimane, Lars Van
Renterghem, Janne Vanbiervliet,
Alicia Vandewalle.
Chloé Schepens en Janne
Vanbiervliet zullen de gedeelde
burgemeestersrol op zich nemen.

-d

m=n

-p

-d

b=k

-s

- sp

-r
Oplossing:

INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2020 | 25

Agenda JANUARI - FEBRUARI 2020
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.
Vrijdag 3 januari

Vanaf donderdag 9 januari

JV De Pinte A - Petegem-a/dSchelde (reserven)

Workshopreeks:
Creatief met handwerk

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

Is leren handwerken (haken, breien,
borduren …) iets wat altijd op jouw
verlangenlijstje stond? Dat kan vanaf nu
bij de Gezinsbond van De Pinte om de
2 weken.
ook op 23/1, 6/2, 20/2 - van 10 tot
15 uur - Bondslokaal, Sportwegel €20 per jaar (leden) / € 30 - meebrengen: draad, naald en patroon inschrijven bij Hilde Milh-Baekelandt,
tel. 09 282 85 78, jan.milh@pandora.be
Gezinsbond DP

4 januari en 1 februari

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, ieder
een 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

Vrijdag 10 januari

Zondag 12 januari

Snoeiles druif, kiwi en vijg
Bij druiven en kiwi’s, zoals bij veel andere
bomen en struiken, wordt er zowel in
de winter (wintersnoei) als in de zomer
(zomersnoei) gesnoeid. Lesgever Ivan
De Clercq vertelt en geeft een demo.
Voor het snoeien van vijgen is het nu
niet het gepaste moment, maar Ivan
geeft er ons wel een woordje uitleg over.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
van 9.30 tot 11.30 uur - Tuin Ivan De
Clercq, Bijlokestraat 1 / Destelbergen
- gratis (leden) / € 5 - inschrijven tot
8/1 - maximum 20 deelnemers carpoolen op aanvraag
Velt Scheldevallei en Velt Damvallei
Guido Duprez: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Zondag 12 januari

Zondag 5 januari

Nieuwjaarsreceptie
om 20 uur - OCP
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zaterdag 11 januari

JV-Nieuwjaarsreceptie
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
van 11 tot 13 uur - Gemeenteplein
(Baron de Gieylaan) - gratis
Gemeente De Pinte: 09 280 80 80
Maandag 6 en dinsdag 14 januari

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
www.rodekruisdepinte.be
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Sportpark Moerkensheide - meer info
op website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 11 januari

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

Nieuwjaarsreceptie
We drinken een glas op het nieuwe jaar
en genieten na van de mooie avonturen
die 2019 ons bracht. Iedereen welkom!
vanaf 11 uur - Nieuwstraat 78b
Scouts en Gidsen
grl@scoutsengidsendepinte.be
Vanaf dinsdag 14 januari

Leesgroep Geloofsgesprekken
Bij het boek van H. Stufkens ‘De grondwet voor geluk’ over de universele wijsheid van de Bergrede.
ook op 28/1 en 11/2 - 14 tot 16
uur - Kerk De Pinte - inschrijven via
geloofsgesprekken@gmail.com
Parochie Edith Stein

5/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
20/1: Start lessenreeks Stay Fit

Vrijdag 17 januari

Dinsdag 21 januari

Donderdag 23 januari

GOSA (55+):
Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsreceptie
met muzikaal optreden
om 20 uur - Salons van het kasteel
Borluut / Sint-Denijs-Westrem inschrijven via debrabanderelieve@
skynet.be of 09 221 93 39
Markant DP-SDW
Vrijdag 17 januari

JV De Pinte B - Sint-Denijs
(reserven)

We starten als welkom met een glaasje
bubbels om te klinken op een gezond
2020 en elkaar nog veel andere nieuwjaarswensen toe te wensen.
Ook dit jaar zal Hugo De Bruycker ons
opnieuw laten genieten van een mooie
natuurfilm.
Tenslotte bieden we een gezellige koffienamiddag aan met boterkoeken.
om 14 uur - bondslokaal, Sportwegel
- gratis (leden) / € 3 - inschrijven
vóór 19/1 bij Frans Naessens,
tel. 09 282 58 37, frans.naessens@
skynet.be - Gezinsbond DP
Woensdag 22 januari

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

Open Repetitie Harmonieorkest
De Pinte
Zie je hen graag eens bezig op een
doordeweekse repetitie of speel je een
blaasinstrument en heb je er altijd al van
gedroomd om mee te spelen met een
voltallig orkest? Kom dan langs tijdens
de open repetitie! Er wordt gerepeteerd
voor het Lenteconcert. Ze zetten graag
hun deuren open om met jou kennis te
maken.
om 20 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50
Harmonieorkest DP
www.harmonieorkest.be
Vrijdag 24 januari

Zaterdag 18 januari

Opluisteren mis

Nieuwjaarsdrink met de wijk

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

Voor alle bewoners van de Eekbulk en
sympathisanten.
vanaf 17 uur - pijpekop Eekbulk
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 0486 08 36 55
evelyne.gomes@skynet.be

Vrijdag 24 januari

Vanaf 20 januari

Leven(s)lang Sportelen:
start lessenreeks STAY FIT
| zie pag. 21
Gevarieerd bewegingsaanbod voor
55+’ers (18 lessen) waarbij elke
maandagochtend een andere sport
op het programma staat.
tot 8/6 - van 10 tot 11 uur Sportpark Moerkensheide € 63 (inwoners) / € 81 euro inschrijven via 09 280 98 40 of
sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte
Vanaf 20 januari

Leven(s)lang Sportelen:
start lessenreeks rugschool
|zie pag. 21
Een aanrader voor mensen met en
zonder rugpijn (18+, 10 lessen)
tot 30/3 - Groep 1 van 19 tot 20 uur,
Groep 2 van 20 uur tot 21 uur Sportpark Moerkensheide - € 40
(inwoners) / € 60 - inschrijven via
09 280 98 40 of sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte

Start lessenreeks Achter Glas:
Groenten telen in serre of kas
Auteur Jos Van Hoecke van het boek
‘Achter glas’, licht in drie avonden de
inhoud van zijn boek toe.
Les 1: de prille lente en het voorjaar
(welke groenten zaaien, opkweken en
oogsten; onderhoud, gewasbescherming, watergift, zaaigrond maken,
verspenen ... ).
Les 2: de zomermaanden (opkweken
van zomerse vruchten, snoeien, gewasbescherming, temperatuurbeheersing).
Les 3: de herfst- en wintermaanden
(welke groenten nu zaaien en oogsten,
bewaren van groenten onder bescherming, groenbemesters, teeltplan …).
ook op 29/4 en 16/9 - telkens om 20
uur - CC De Brouwerij, Stationsstraat
3B / Eke - reeks: € 14 (leden) / € 19,
avond: € 7 (leden) / € 11 - inschrijven
en betalen uiterlijk op 16/1
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

‘Hedendaagse en culinaire
etiquette. Hoe hoort het nu?’
Tijdens deze voordracht neemt Franky
Malbrancke ons mee door de hedendaagse gebruiken rond voorrang
(bijvoorbeeld wie gaat als eerste ergens
binnen?), wie aan wie voorstellen,
culinaire etiquette (bijvoorbeeld hoe
ontvang ik mijn gasten, hoe gebruik ik
een servet?), maar evengoed de regels
rond gsm-gebruik en de kledingetiquette. We sluiten af met een gezellige nieuwjaarsdrink.
om 20 uur - Borluutkasteel / SintDenijs-Westrem - € 20 (leden) / € 30
Jong Markant DP-SDW
www.markantvzw.be/jong-markantde-pinte-SDW
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Vanaf vrijdag 24 januari

Wijnen leren proeven
Chardonay druif; champagne tegenover
schuimwijn, nieuwe tendensen; verrassende waanzinnig lekkere wijnen uit de
Balkan; Duitse wijnen in de lift.
ook op 31/1, 7/2, 14/2 - telkens om
20 uur - Bondslokaal, Sportwegel € 64 (leden) / € 76 - inschrijven bij
Frans Naessens, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be
Gezinsbond DP

Sportdienst DP: 09 280 98 40
sport@depinte.be
Zaterdag 25 januari

JEVGUENI - 20°20°20° - ‘Morgen
Verse Sneeuw’
“Ligt er morgen verse sneeuw?” Verwijzend naar deze belangrijke zin uit de titelsong van hun laatste album ‘Tijd is Alles’, trekt Yevgueni deze winter met een
heel bijzondere tournee langs 30 kerken
doorheen Vlaanderen. Ook de kerk van
De Pinte staat op het programma!
In 2020 viert de band zijn twintigjarig
bestaan. En de aanloop daarnaartoe
leek meteen ook het goeie moment
voor iets anders. Iets speciaals. Drums
en elektrische gitaren worden even
achterwege gelaten, een paar maanden
congé voor Stef en Patrick dus. Een cello
(Seraphine Stragier) en een viool (Jeroen
Baert) vervoegen de rangen, aangevuld
met toetsen, akoestische gitaren en hier
en daar een streepje bas. (Klaas, Geert &
Maarten)
Yevgueni toont zich van zijn meest ingetogen kant. Op unieke manier loodst
Yevgueni je door zijn twintigjarige
bestaan. Met nooit eerder vertelde verhalen, met nog meer ontroering, maar
daarom niet met minder humor.
om 20 uur - kerk De Pinte - € 22
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Vanaf 25 januari

Start lessenreeks Kriebeltuin
|zie pag. x
Sport en beweging voor kleuters op
zaterdag (11 lessen)
tot 16/5 om 14, 15 of 16 uur Erasmus - € 38,5 (inwoners) / € 49,5
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om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Opera in de Cinema:
Porgy en Bess

JV De Pinte A - Zevergem
(reserven)

Vrijdag 24 januari

JV De Pinte B - Knesselare
(reserven)

Zaterdag 1 februari

Vrijdag 24 januari

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

Vrijdag 31 januari

Tribute to Fats Domino
(Bobby Setter Band)
Bobby Setter en zijn big band brengen
een hulde aan Fats Domino met hits
als Blueberry Hill en Ain’t That a Shame
en met persoonlijke herinneringen van
Bobby Setter aan deze Rhythm-andBlues legende. Het voorprogramma
wordt verzorgd door Youth Band De
Pinte.
om 20 uur - OCP - UITVERKOCHT
Davidsfonds i.s.m. Youth Band
bobbysetter.be/kalender
Bart Laureys: 09 282 68 43
Zaterdag 25 januari

JV De Pinte - Heusden (1ste elftal)

Ook dit seizoen brengt Kinepolis
enkele spraakmakende opera’s op
groot scherm terwijl ze live worden
uitgevoerd in de New York Metropolitan
Opera. Voor het eerst sinds 1990 voert
de MET weer Gerschwins’ Porgy en Bess
op in een nieuwe productie onder leiding van James Robinson. De ‘folkopera’
van Amerika vertelt het verhaal van de
gehandicapte Porgy en zijn liefde voor
de aan drugs verslaafde Bess en bevat
verschillende tijdloze melodieën zoals
‘Summertime’, ‘Bess, you is my woman
now’ ...
om 18.30 uur - Kinepolis Gent € 23,30 (cava vooraf inbegrepen) inschrijven via debrabanderelieve@
skynet.be of 09 221 93 39
Markant DP-SDW
Zondag 2 februari

om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vanaf dinsdag 28 januari

Lessenreeks Italiaans
Voor beginners en voor wie nood heeft
aan een herhaling.
ook op 4/2, 11/2, 3/3, 10/3, 17/3,
24/3 en 31/3 - van 19.30 tot 21.15
uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 25
(leden) / € 30 - inschrijven en betalen
vóór 31/1 bij Frans Naessens, tel. 09
282 58 37, frans.naessens@skynet.be
Gezinsbond DP
Vrijdag 31 januari en 28 februari

Spelcafé
Welkom op deze avond met veel ambiance en kwalitatieve bordspelen.
Drank en versnaperingen aan democratische prijzen.
van 20 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé

Gezinsviering: kinderzegen
n.a.v. Maria Lichtmis
Met jeugdkoor. Aansluitend pannenkoeken voor iedereen.
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Dinsdag 4 februari

Tine Hens: Delen als het nieuwe
hebben. Wat is een sociaal
klimaatbeleid? |zie pag. 15
van 20 tot 22 uur - raadzaal € 10 / € 8 (leden)
Davidsfonds en GROS
Bart Laureys: 09 282 68 43

25/1: Start lessenreeks Kriebeltuin
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MEER BIODIVERSITEIT
HELPT HET KLIMAAT!

‘Achter de schermen van het
Ziekenhuis Maria Middelares’
Rondleiding in het AZ Maria Middelares
met aandacht voor de verschillende
afdelingen. We zien ook de werking van
een groot ziekenhuis achter de schermen met onder andere een bezoek aan
de apotheek, de catering, de onderhoudsafdeling en werking ervan ... Daar
we slechts met een kleinere groep mogen aanwezig zijn, richten we dit bezoek
tweemaal in.
om 13.30 uur - Maria Middelares inschrijven via debrabanderelieve@
skynet.be of 09 221 93 39
Markant DP-SDW
Donderdag 6 februari

Zaterdag 8 februari

Vrijdag 14 februari

JV De Pinte - Melsen (1 elftal)
ste

om 19 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Castle B big band - On The Road
Again
Niet enkel jazz standards, maar ook
poppy nummers en moderne big-bandmuziek passeren de revue. De enthousiaste bende van Castle B big band wordt
onder controle gehouden door dirigent
Manuel Herrebaut.
van 15 tot 17 uur - OCP - € 10 (VVK) /
€ 12 (ADK) / € 8 (-25), kaarten: leden
of castleBbigband@gmail.com
i.s.m. Scouts & Gidsen DP-Z

Hoe duurzaam is ons voedsel?
|zie pag. 15
van 20 tot 22 uur - raadzaal
€ 10 / € 8 (leden)
Davidsfonds en GROS
Bart Laureys: 09 282 68 43
Donderdag 13 februari

JV De Pinte A - Eine (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Valentijnsconcert
Traditioneel wordt Valentijn gevierd op
14 februari. Op Valentijnsdag geeft het
Vocaal Ensemble Seicento een concert
waarbij de liefde in al haar vormen centraal staat: de ware liefde, liefdesverdriet,
maar ook jaloezie en spot. Seicento zal
hierbij putten uit chansons uit de renaissanceperiode van hoofdzakelijk componisten uit onze contreien.
Na het concert wordt u uitgenodigd op
een drankje.
om 20 uur - kerk De Pinte - € 15
(VVK) / € 18 (ADK) / gratis (schoolkinderen), kaarten bij de koorleden
van Seicento of bestellen bij Magda
Van Steenberghe, tel. 0474 53 02 09,
info@seicento.be
Vocaal Ensemble Seicento
Zaterdag 15 en zondag 16 februari

Infoavond spraak- en
taalontwikkeling, de evolutie
van jouw kind door een
logopedische bril

Vrijdag 7 februari

WWW.DIKKETRUIENDAG.BE

Zondag 9 februari

Dinsdag 11 februari

Paulien Aneca en Sara Thienpont,
laatstejaarsstudenten logopedie aan de
Arteveldehogeschool, gaan dieper in
op de spraak- en taalontwikkeling van
baby’s, peuters en kleuters tot vijf jaar.
Ze reiken technieken aan om de taal van
je kind op een speelse manier te stimuleren en te ondersteunen, geven tips
die je kan gebruiken bij het voorlezen
en communiceren met je kind en geven
preventief advies ...
van 20 tot 21.30 uur - VBS De Pinte,
Baron de Gieylaan 25 - gratis
inschrijven via
forms.gle/yyGFqe8PejkjiFuh8
Huis van het Kind
paulien.aneca@student.arteveldhs.be

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Dinsdag 4 en donderdag 6 februari

Charlie en de chocoladefabriek,
een totaalspektakel

Hobbyles: initiatie sportief
drummen
Sportief drummen of drums alive is
een workout waarbij met drumstokken
duchtig op een zitbal wordt geslagen.
De bedoeling is het ritme van de muziek
te volgen terwijl je pasjes zet. Het is een
ideale vorm van ontspanning want het
bevordert zowel het ritme en de coördinatie tussen ogen, handen en benen.
Plezier verzekerd.
van 19.30 tot ca. 22 uur - OCP (Spiegelzaal) - € 5 (leden) / € 8 - inschrijven
via debrabanderelieve@skynet.be of
09 221 93 39
Markant DP-SDW

We maken kennis met de
zonderlinge maar geniale Willy Wonka,
een chocoladefabrikant. Er heerst een
groot mysterie rond zijn fabriek waar het
heerlijkste snoepgoed van de hele wereld wordt gemaakt. Al jarenlang wordt
er niemand in zijn heiligdom toegelaten.
Tot er op een dag een bericht verschijnt
dat vijf kinderen een bezoek mogen
brengen aan Willy Wonka’s chocoladefabriek.
Iedereen gaat op zoek naar de vijf
unieke gouden toegangskaarten …
Charlie en de chocoladefabriek, is een
toneelbewerking van het gelijknamige
boek van Roald Dahl. Alle kinderen van
De Blije School werken mee aan dit
‘verrukkelijk’ spektakel. Kom en beleef
samen met hen dit schouwspel van
toneel, muziek en dans.
telkens om 14 en 17 uur - OCP - € 5
(vanaf 12 jaar) / € 2 (kleuters en lagere school) - kaarten via de school
De Blije School
www.gemeenteschooldepinte.be

INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2020 | 29

Zondag 16 februari

Dinsdag 18 februari

Is sociaal circulair ondernemen
ook duurzaam ondernemen?
|zie pag. 15
van 20 tot 22 uur - raadzaal
€ 10 / € 8 (leden)
Davidsfonds en GROS
Bart Laureys: 09 282 68 43

Allerliefdeviering
Met koor Arabesk. We vieren dan alle
nuances van graag zien.
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Dinsdag 18 februari

De Exodus ontrafeld.
Bijbelverhalen in hun context.
Lessenreeks door Marleen Reynders
ook op 3, 10, 31/3 - van 13.30 tot
16 uur - OCP - inschrijven bij Katleen
Vandermeersch: 092829669
katleenvandermeersch@telenet.be
Davidsfonds Academie
Dinsdag 18 februari

Woensdag 19 februari

GOSA (55+): kookdemonstratie:
Eén groente, veel mogelijkheden
In deze kookles zetten we twee groenten van het seizoen centraal en verwerken we deze in verschillende gerechtjes.
om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 3 (leden) / € 5 - inschrijven bij
Frans Naessens, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be
Gezinsbond DP
Donderdag 20 februari

‘De bewogen geschiedenis van
het schilderij Het Lam Gods’
Door Kanunnik Ludo Collin, naar aanleiding van het Van Eyckjaar in Gent.
Met op vrijdag 13 maart een geleid
bezoek aan de grote Van Eyck-tentoonstelling in Gent.
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW i.s.m. Davidsfonds
SDW
Vrijdag 21 februari

Vrouwenpraatcafé: Polyamorie
Door Peter Lenaerts, gezondheidspsycholoog en psychotherapeut. Hij heeft
langdurige ervaring in relatieproblemen
en mensen die zoeken naar nieuwe uitdagingen. Bovendien is hij ook romanen novelleschrijver.
Het woord ‘polyamorie’ kent ondertussen iedereen. Het openstaan voor meer
dan één intieme band tegelijkertijd,
op een ethische manier met toestemming van alle betrokkenen vindt in onze
huidige samenleving steeds meer haar
plek. Toch blijven vele misverstanden
en vooroordelen bestaan en vraagt
eenieder zich af of een polyamoureuze
relatie kans op slagen heeft op lange
termijn …
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
30 | www.depinte.be

4de Valentijnkaarting voor
worsten
om 19 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 52 - gratis
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
antvn@telenet.be
Dinsdag 25 februari

avond in ere met een gezellige avond
vol samenzang. Ze zingen, samen met
de aanwezigen zeer uiteenlopende
liederen rond het thema ‘Bloemkracht’
(vrij vertaald: flower power). Toegegeven, niet helemaal origineel, maar
toch … Wat die titel ook inhoudt, het
wordt weer een plezante, bonte avond
vol zang, pannenkoeken en genoeg
vocht aan de bar.
Het gaat dus niet om een concert,
alleen dit, eenvoudig en pretentieloos:
wie komt, komt om te zingen. En voor
wie geboren is in (of voor) 1970: we laten heel wat hits van vijftig jaar geleden
weerklinken. Ambiance verzekerd.
om 19.30 uur (deuren en bar open),
start om 20 uur - De Veldblomme € 7 / € 5 (VVK) via daniel.vanr@
outlook.be - Wie iets flower-powerachtigs aan heeft krijgt een euro
afslag!
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
Woensdag 26 februari

Opluisteren mis Aswoensdag
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde /
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 28 februari

JV De Pinte A - Volkegem
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 29 februari

JV-Eetfestijn
Sportpark Moerkensheide - meer info
later op website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 29 februari

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

Vastenavond = zangavond in
Zevergem!
Voor de 21ste maal houden Piet Bogaert
en Daniel Vanrysselberghe (P&D) vasten-

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

De Pinte in beeld

Geniet mee van enkele sfeerfoto’s!

denbossche

Foto: Christine

Rigolle

De Pinte in beeld
Zelf foto’s van De Pinte - Zevergem delen, kan via
Instagram met #depinteinbeeld, of mail ze door naar
communicatie@depinte.be voor opname in het infoblad.

Sporteldag
Op 19 november 2019 konden
een 80-tal 55+ers genieten
van een ruim aanbod aan
bewegingsmogelijkheden.

Foto: Gauthier Van

Kijk ik fiets!
Op 7 december 2019 leerden twintig kinderen
in drie uur tijd fietsen.
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De burgemeester, de schepenen,
de gemeenteraadsleden,
de algemeen directeur,
het gemeentepersoneel,
het OCMW-bestuur
en het personeel van het OCMW
bieden je hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2020!
en nodigen alle inwoners uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE IN OPENLUCHT
op zondag 5 januari 2020 van 11 tot 13 uur
Gemeenteplein (Baron de Gieylaan)
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.

Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik te maken van vluchtige organische stoffen (VOS).

