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Volgende INFOblad
(mei - juni 2020)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 22 maart 2020
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be

Ons dorp geeft
Vandaag telt ons dorp 3,92 % donoren. Dat is mooi, maar
het kan altijd beter. Help jij mee om van ons dorp het
vrijgevigste dorp te maken? Kom bloed geven op dinsdag
31 maart en maandag 6 april 2020 tussen 17 en 19.30 uur
in het OCP.
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Openingsuren gemeentehuis
in maart - april
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
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 (tot 18 uur)*
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
donderdag
zaterdag
9 tot 17 uur
* zomeruurregeling van 1 maart tot 31 oktober 2020
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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Autodelen in de lift
Nieuwe gebruikers in De Pinte - Zevergem
via het autodeelsysteem Dégage.

10

Ophaalkalender

Nieuw: Start 2 Skate

Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2020

Wil je leren skateboarden of jouw skills uitbreiden?
Dan kan je vanaf zaterdag 21 maart 2020 terecht in
sportpark Moerkensheide!

19

❏ 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. Meer info: milieudienst@depinte.be,
www.depinte.be/recyclagepark
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 20 maart 2020: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 21 maart 2020 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling aan huis:
dinsdag 31 maart 2020
❏ Recyclage herbruikbare goederen:
gratis ophaling door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga
langs: Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in
Nazareth
❏ Repair Café:
zaterdag 7 maart 2020 van 9.30 tot 13 uur
in CC De Zwaan in Nazareth
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Maandag 13 april 2020 (paasmaandag)
Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)

Charter Werftransport
Met het Charter Werftransport slaat De Pinte de handen
in elkaar met de bouwsector om bij te dragen aan een
bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens
werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse
overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie
Bouw en FEMA. Met het charter engageren zij zich om
werftransport in schoolomgevingen tijdens de beginen einduren van scholen te vermijden. Verder wordt
ook het werftransport met tractoren in de bebouwde
kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk
vermeden. Hierover zal het lokaal bestuur actief met de
bouwheren, aannemers en handelaars communiceren.
Wie tijdens de begin- of einduren van een school toch
werfverkeer ziet, kan contact opnemen met de dienst
Grondzaken (grondzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 20).
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Ruimtelijke ordening

Doe de woontest

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even
duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen
met lokale besturen ‘Thuis in de Toekomst’. Via
deze online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe
je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst
maken. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Foto: Stijn Bollaert

Hoe we leven, verandert razendsnel. Hoe we
wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor
meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen
aan? Wordt het contact met onze buren beter?
Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?

Nieuwsgierig? Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be.

Openbare werken & Mobiliteit

Fietspunt
Vanaf 1 maart 2020
wordt de werking van
het Fietspunt aangepast.
De reparatiedienst wordt
stopgezet maar Fietspunt
zal de acties rond
weesfietsen verderzetten
en ook verder instaan
voor de netheid in de
stationsomgeving.

Nieuwe software voor aanvragen
inname openbaar domein
Wil je het openbaar domein gebruiken (zoals een deel van het voet- of fietspad, een
parkeervak of een deel van de rijbaan)? Dat kan voortaan via het online platform op
www.depinte.be/inname.
Op die manier kan je controleren of er geen overlappingen zijn en krijg je informatie
en een vergunning voor het plaatsen van de nodige verkeersborden. Een inname
is bovendien gratis mits deze tijdig (meer dan veertien dagen vooraf ) wordt
aangevraagd en niet langer duurt dan vijf dagen.
De dienst Grondzaken weet op haar beurt waar er werken gebeuren en kan zo
vermijden dat andere werken in de buurt gepland worden. Bovendien kunnen wij de
nodige signalisatie en omleidingen voorzien en de bijhorende hinder aankondigen via
onze communicatiekanalen.
Tip!
wetenis?
waar
hinder is? Via www.hinderinkaart.be
vind jevan
alle
Snel weten waarSnel
er hinder
Via er
www.hinderinkaart.be
vind je alle aanvragen
aanvragen
van
medeburgers,
evenementen
en
(nuts)werken
terug.
medeburgers, evenementen en (nuts)werken terug.

TIP

Evenementen
Ook evenementen maken wel eens gebruik van de openbare weg.
Ook hier dient de organisator de inname aan te vragen via bovenstaande link.
De overige informatie en aanvragen in verband met het evenement dienen aangevraagd
te worden via het evenementenformulier op www.depinte.be/evenementen.
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Parkeren in een blauwe zone:
hoe gebruik je de parkeerschijf correct?
In een aantal straten en pleinen in het centrum van
De Pinte is de parkeertijd beperkt omdat ze in de blauwe
zone liggen. In deze zone is het verplicht de parkeerschijf
duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te
leggen. De locaties waar het gebruik van een parkeerschijf
verplicht is, herken je aan de blauwe verkeersborden met
de witte P en het symbool van een parkeerschijf.

Leg de parkeerschijf tot
slot duidelijk zichtbaar
achter de voorruit van
de wagen.

Op vraag van de handelaars aan het Europaplein werden
er drie parkeerplaatsen op het Europaplein opgenomen
in de blauwe zone. Deze werden goedgekeurd in de
gemeenteraad van 27 januari 2020 en worden binnenkort
ingevoerd.
Wanneer de parkeerschijf gebruiken?
In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf
verplicht van 9 uur tot 18 uur, behalve op zondag en
feestdagen, of als er andere voorwaarden zijn aangebracht
op de signalisatie.
Met een geldige parkeerschijf kan je twee uur parkeren,
te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.
Een onderbord geeft eventuele uitzonderingen aan.
Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd
moet men de parkeerplaats verlaten hebben.
Hoe gebruik je de parkeerschijf?
De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van
een half uur. Plaats de pijl van de parkeerschijf op het
streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Komt men
bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuift men de pijl op
12.30 uur.

Blijf op de hoogte van
omleidingen op jouw lijn
De bussen van De Lijn moeten vaak een omleiding
volgen door wegenwerken of evenementen. Wil jij hier
graag op voorhand van op de hoogte zijn? Schrijf je in
op de nieuwsbrieven van De Lijn.
Hoe schrijf je je in?
• Surf naar www.delijn.be en meld je aan.
• Selecteer de bus- of tramlijnen
waarover je info wilt ontvangen.
• Klik op ‘ontvang e-mailmeldingen’.
Bekijk de korte instructiefilm op
www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief.
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Leven & Wonen

Meerjarenplan
Samen Vooruit!
Samen vooruit! Dat is de titel van het meerjarenplan dat
eind vorig jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad
en de OCMW-raad. Dankzij de input van velen: inwoners,
medewerkers, adviesraden … is dit een ambitieus en realistisch
plan geworden dat we de komende legislatuur willen uitrollen.
Het meerjarenplan vind je binnenkort in jouw bus,
in brochurevorm. We zorgen ook voor een dynamische
voorstelling via de campagnewebsite www.team9840.be
(vanaf maart online). Je scrolt er door alle plannen die we de
komende jaren willen realiseren. Uiteraard blijven we ook veel
aandacht hebben voor onze vaste werking.
Participatie en interactie zijn en blijven een rode draad bij de
uitwerking, dus hou onze communicatiekanalen in de gaten,
wees welkom tijdens activiteiten en waar mogelijk komen we
ook graag naar je toe!
De uitvoering van dit ambitieuze plan zal tijd en energie
vragen. Maar met veel enthousiasme en overtuiging
slaan we de handen in elkaar en maken we werk van
een bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig en zorgzaam
De Pinte-Zevergem!

9840-bon
met succes gelanceerd
De 9840-bon werd half december 2019 gelanceerd en
heeft als doel een extra stimulans te geven aan onze lokale
middenstand. De bon is ondertussen een succes. Ook het
lokaal bestuur gebruikt de bonnen als relatiegeschenk
bij gouden bruiloften en andere feestelijke gelegenheden.
Met de bon kan je ondertussen al terecht bij 31 handelaars.
Wil je de 9840-bon zelf graag aankopen als geschenk?
Dan kan je steeds terecht bij de dienst Burgerzaken in het
gemeentehuis (inkom onder de rode luifel).
Meer info over de bonnen kan je terugvinden op
www.depinte.be/9840bon of via internezaken@depinte.be.
Ook handelaars
die willen
instappen in het
systeem kunnen
hier alle nuttige
info terugvinden.
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#TEAM9840
Samen vooruit!

Met de 9840-bonnen kan je terecht bij volgende
handelaars:
• 3DPrinthings, Nieuwstraat 8
• Apotheek Vermassen, Baron de Gieylaan 42
• Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1
• Bakkerij Olivier, Langevelddreef 67
• Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20
• Bookshop Marian, Baron de Gieylaan 63
• Boeket De Pinte, Pintestraat 20
• Café Hubert, Kerkplein 8
• Click productions Rent & Shop, Langevelddreef 8
• Coiffure De Schinckel, Groenpark 44
• Day Spa julie, Guido Gezellelaan 16
• Deauville Sports & Classics, Europaplein 4 bus 4
• Edelgedacht, Kerkplein 7
• Fietsen Koen De Pinte, Baron de Gieylaan 105A
• Fraai, Pintestraat 57
• Hair Affair, Baron de Gieylaan 5/1
• Itality, Pintestraat 37
• Kidsonline, Europaplein 4 bus 2
• Klooster, Baron de Gieylaan 25A
• Lise Jewellery Design, Jubileumlaan 6
• Luminello, Koningin Fabiolalaan 47
• MariMile fashion store, Pintestraat 6
• Midi, Polderdreef 3
• Optiek Het Oog, Baron de Gieylaan 5
• Oxfam Wereldwinkel, Polderbos 2A
• Select Air 4Disa Travel, Baron de Gieylaan 4
• Slagerij De Clercq, Hemelrijkstraat 2
• Tuincentrum Thienpont, Langevelddreef 8
• Uniek!, Begoniapark 1
• Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65
• Wines out of the boxxx, Bosstraat 5

Akten beschikbaar via
Mijn Dossier
Het elektronisch
loket maakt het
mogelijk om akten
van de burgerlijke
stand, zoals een
geboorteakte of
een huwelijksakte,
gratis te verkrijgen
24 uur op 24 en
7 dagen op 7.

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.

Mijn DOSSIER is de toepassing waarmee je jouw persoonlijk
dossier in het Rijksregister kan raadplegen. Met de
toepassing Mijn DOSSIER bespaar je tijd en geld!
Je kan met je identiteitskaart via het elektronische loket van
Mijn DOSSIER toegang krijgen tot je akten van de burgerlijke
stand. De akten die digitaal beschikbaar zijn werden
opgemaakt sinds 31 maart 2019*. Akten die daarvoor
werden opgemaakt, kun je krijgen via de gemeente van
woonplaats of de gemeente van het feit.
* Dit is de lanceringsdatum van de DABS, Databank voor de
Akten van Burgerlijke Stand.
Dankzij Mijn DOSSIER kan je:
• jouw in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken
• fouten signaleren
• jouw contactgegevens meedelen
• controleren welke instanties jouw persoonlijke gegevens
geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden
• elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar je
je ook bevindt
Hoe werkt de toepassing?
Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER surf
je naar https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Je moet eerst een
kaartlezer installeren met de gepaste software (https://eid.
belgium.be/nl). Daarna krijg je toegang tot Mijn DOSSIER
door middel van jouw eID en pincode. Om jouw identiteit te
controleren, wordt jouw pincode gevraagd.
Voor meer informatie over de toepassing Mijn DOSSIER
kan je terecht bij de Helpdesk van de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking via helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.
Aanvragen via laptop infopunt
gemeentehuis
Je kunt ook gebruik maken van
de laptop in het gemeentehuis ter
hoogte van het infopunt (inkom) om
deze aanvragen te doen en te printen.
De instructies vind je ter plaatse.

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.
De inschrijvingen van de toegewezen leerlingen
zal op donderdag 7 mei 2020 plaatsvinden. Indien
dit voor ouders niet mogelijk is op deze dag, kan er
een afspraak gemaakt worden (in de periode van
4 tot 26 mei). Contacteer de toegewezen school
voor meer info of om een afspraak te maken. Indien
je je kind niet hebt aangemeld in de periode van
2 maart tot 31 maart, moet je wachten tot de vrije
inschrijvingen. Die starten op vrijdag 29 mei 2020.
In december werd hierover een brochure met alle
informatie verdeeld. De scholen zullen de nodige
info ook op hun website plaatsen.

Aanmelden voor
een school in Gent
Zet je kind volgend schooljaar de stap naar
een secundaire school in Gent? Dan kan
je je kind van 23 maart (12 uur ’s middags)
tot 22 april 2020 (12 uur ’s middags)
online aanmelden. Op welke dag of uur
je aanmeldt, is niet van belang zolang
het binnen die periode gebeurt. Je kan
meerdere voorkeurscholen aanduiden.
Alle info op:
www.aanmeldensecundairescholen.gent
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaling
snoeihout aan huis
Sinds begin dit jaar kan je een beroep doen op IVM
voor de ophaling van snoeihout aan huis. Dit tijdens
verschillende periodes: de eerstvolgende periode
is van 20 tot 24 april 2020, reserveren voor
1 april 2020.

IVM geeft subsidie
voor aankoop
wasbare luiers

Voor reservatie en info over kostprijs, bel 0800 13 580.
Hoe aanbieden?
• Snoeihout samenbinden met touw (los materiaal
wordt niet meegenomen).
• Bundels: maximum lengte: 1,5 m / maximum
gewicht: 20 kg.
Enkel takken van bomen of struiken met
maximum 10 cm doorsnede.
• Het snoeihout enkel op de afgesproken
ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.
Raadpleeg de Ophaalkalender voor meer informatie.

IVM heeft beslist om vanaf 1 januari 2020 een
subsidie toe te kennen aan inwoners van de IVMsteden en -gemeenten (dus ook voor De Pinte) die
voor hun kinderen geboren na 31 december 2019
van nul tot drie jaar herbruikbare luiers gebruiken.
De subsidie bedraagt 50 % van de aankoopkosten
van de herbruikbare luiers (totaalsom op factuur, btw
inbegrepen), met een maximum subsidiebedrag van
100 euro per kind.
Het reglement en aanvraagformulier vind je op
www.ivmmilieubeheer.be.
Zo verminderen we samen de afvalberg.

IVM zet subsidies
voor hakselaars stop
Stopzetting extra
ophaling restafval
tijdens de zomermaanden
De voorbije jaren ging er in juli en augustus een wekelijkse
inzameling door van de restafvalzakken. Gezien er sinds
de invoering van de P+MD fractie, heel wat minder
restafval aan huis wordt meegegeven, werd beslist om
de extra ophaling van restafvalzakken niet meer te laten
plaatsvinden. Raadpleeg de Ophaalkalender voor meer
informatie.
8 | www.depinte.be

De raad van bestuur van IVM heeft beslist om vanaf
2020 de subsidiëring van de aankoop van nieuwe
hakselaars stop te zetten.
De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor
deze subsidie substantieel verminderd (in 2010
noteerden we 122 aanvragen, in 2015 96 aanvragen,
in 2018 39, in 2019 tot eind november amper 16).
Over de tien jaren waarin
het reglement van
kracht was, werden
821 dossiers goedgekeurd, wat resulteerde in een totaal
subsidiebedrag van
(afgerond) 31 000 euro.

Wat als je uitzonderlijk grote hoeveelheden
Klein Gevaarlijk Afval meebrengt naar
een wijkinzameling
We stellen vast dat de laatste tijd af en toe grote
hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval (KGA) worden
aangeboden bij de wijkinzamelingen van KGA. Hierdoor
geraakt de KGA-wagen sneller vol waardoor sommige
inwoners hun KGA-afval niet meer kunnen meegeven. Een
vervelende situatie voor de ophaler én voor de getroffen
inwoner.
Daarom herinneren we nog eens aan de acceptatiecriteria
die gelden bij de ophaling van het KGA:
1. Er kan enkel KGA van huishoudelijke oorsprong
aangeboden worden.
Normaal gezien is de inhoud van de KGA-box (de groene
milieubox) voldoende om het KGA van een gezin te
stockeren in de periode tussen de inzamelingen.
Grote hoeveelheden KGA van bedrijfsmatige oorsprong
zijn niet welkom bij de wijkinzamelingen!
2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die KGA
hebben bevat, maar niet in de KGA-box kunnen, mogen
apart aangeboden worden.
3. Mocht iemand bij een inzameling een grote hoeveelheid
KGA willen aanbieden, dan moet de milieudienst van de
gemeente hiervan op voorhand op de hoogte worden
gebracht.
De milieudienst kan dan de ophaaldienst laten
verwittigen zodat ze meer ruimte voorzien bij de
ophaling. De inwoner zal een acceptatiebonnetje moeten
invullen bij afgifte van de grote hoeveelheid KGA.
4. Als door omstandigheden de KGA-wagen toch vol
zit en je het KGA niet kan afgeven, verwittig dan de
milieudienst. Laat in geen geval het KGA achter op de
plaats van inzameling, want dat is sluikstorten en kan
geverbaliseerd worden. Het is op de koop toe gevaarlijk
en milieuonvriendelijk.
Milieudienst: miliedienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24

Earth hour

Internationale
vrouwendag
op 8 maart
Het doel van deze dag is aandacht te geven aan
vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid,
maar ook huiselijk geweld en andere
aandachtspunten op het gebied van emancipatie
en participatie.
Thema 2020: Vrijheid
Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking,
individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen
dient niet onderhandelbaar te zijn.
Vrijheid moet vanzelfsprekend zijn. Wat betekent
vrijheid voor jou?
Info: onder andere op www.internationalevrouwendag.nl/thema-vrouwendag-2020/

‘Earth Hour’ is een internationaal evenement dat
huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting
en andere elektrische apparaten voor een uur te doven.
Het evenement heeft vooral een symbolische functie
om energiebesparing te promoten.

!

Doof je lichten op zaterdag 28 maart 2020
van 20.30 tot 21.30 uur.
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Milieu & Duurzaamheid

Autodelen
in De Pinte
In De Pinte
kan particulier
autodelen
geregeld worden
via twee systemen:
Cozycar en
Dégage. Drie
eigenaars uit onze
gemeente kozen
om hun auto via
Dégage! te delen.
Dégage! telt actueel 277 deelauto’s, 48 deelfietsen, 2 745 leden. Dat betekent: 2 211
auto’s van de baan.
Dégage! is een particuliere vorm van autodelen of fietsdelen wat betekent dat
eigenaars hun auto of fiets door anderen
laten gebruiken. Dégage! streeft geen
winst na en werkt kostendelend. Auto’s
worden binnen Dégage gedeeld tegen een
kilometervergoeding.
Momenteel kan je, eens je lid bent, een auto
ontlenen in de Kasteellaan, in de Koning
Boudewijnlaan of in Het Wijngaardeke.
Sanne Vermeeren
uit Zevergem,
die ervoor koos
om haar auto als
eigenaar te delen,
kan het in ieder
geval aanraden!
“De meeste van
mijn verplaatsingen
kan ik met de fiets
doen. Ik zag geen
enkele reden om
mijn wagen niet te
delen. Tenslotte wordt ook delen het nieuwe
geven. Deelauto’s zijn een kleine schakel
in die zoveel grotere deelcultuur die de
toekomst is.”, zo zegt ze.
Meer info omtrent lid worden (als eigenaar of
ontlener) via www.degage.be of
bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be).
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Repair Café

Kaduuk speelgoed, sputterende laptop, dierbaar sieraad,
dienstweigerende klok, verlepte kamerplant, wankele
stoel, knarsende fiets … Wat heb jij nog liggen om ooit te
herstellen?
Kom ermee langs! We bekijken het en herstellen samen,
omdat er al genoeg wordt weggegooid. We doen er zo
samen alles aan om de afvalberg te verkleinen.
Nu bijna alles bij fabricage wordt ‘dichtgeklikt’ in plaats
van geschroefd, is het telkens weer een puzzel om iets te
openen. Tijdens het Repair Café sleutelen ervaren vrijwillige
herstellers aan allerlei spullen onder aanmoediging van
de eigenaars. We herstellen samen met jou heel gewone
en alledaagse dingen en maken ook van een flink gat in je
mouw best iets leuks!
Of kom gewoon een kijkje nemen en geniet samen met
vele anderen van een lekkere kop koffie of een smakelijk
drankje.
Welkom op zaterdag 7 maart van 9.30 tot 12 uur in
CC De Zwaan, Dorp 1, Nazareth.
Velt redt jouw planten op het Repair Café
Voor de tweede maal slaan Velt Scheldevallei en Repair
Café Schelde-Leie de werkershanden in elkaar. Rep je
op deze vroege lentedag met je zieke of verloederde
planten naar het Repair Café. Moestuinplanten,
bloemen uit perkjes of kamerplanten die de donkere
winterdagen amper hebben overleefd: we bekijken
ze één voor één en geven advies over standplaats,
verzorging en helpen je ze te verpotten.

Welzijn & Sociale zaken

Ons dorp geeft
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor
veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. Met
dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook in onze
gemeente.
Omdat jij of je buurman het misschien ooit nodig
heeft
Wist je dat er 70 % kans is dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft? Dat geldt dus ook voor jou of je buurman. Op dit moment geeft maar 3 % van alle Vlamingen
bloed-, plasma- of bloedplaatjes. En daar wil Rode KruisVlaanderen verandering in brengen. Als in 2020 4 % van
de bevolking doneert, dan zijn er meer donoren om de
bloedvoorraad op peil te houden.
Hoeveel geven wij?
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er
samen voor te zorgen dat we dat extra procent halen.
Vandaag telt ons dorp 3,92 % donoren. Dat is mooi, maar
het kan altijd beter. Help jij mee om van ons dorp het
vrijgevigste dorp te maken? Kom dit jaar minstens één
keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie
of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1 %
meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze
gemeente.

Waar doneren?
Waar je gaat doneren, is niet belangrijk voor de statistieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen kijkt
immers naar je woonplaats en niet naar waar je je goede
daad hebt gedaan. Je kan dus met een gerust hart in
een buurgemeente of in een van de donorcentra van
Rode Kruis-Vlaanderen gaan doneren.
Kijk op www.rodekruis.be/bloed waar en wanneer je kan
gaan doneren.
Data bloedcollectes in De Pinte:
dinsdag 31 maart en maandag 6 april 2020
van 17 tot 19.30 uur in het OCP
Wil je als vereniging of bedrijf in groep bloed komen
geven? Van harte welkom! Voor grote groepen komt
het Rode Kruis met plezier ook op een andere dag langs.
Neem contact op met Wim Vandermeersch,
voorzitter@rodekruisgent.be of via tel. 09 244 56 56.

Op www.rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een
interactieve kaart waarop je kan zien hoeveel donoren
er al zijn in onze gemeente. Ga je mee de uitdaging aan
om daar tegen eind dit jaar 1 % bij te doen?
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Maart 2020: maand van het bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker
Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft
mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar de kans
om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Vroegtijdige
opsporing van dikkedarmkanker verhoogt de kans op
genezing. De behandeling is minder zwaar en je herstelt
ook sneller.
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep
behoort en het twee jaar geleden is dat je
een stoelgangstaal liet onderzoeken.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging
in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel
met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch
dossier en medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische
identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’
gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160 tussen 9 en 12 uur of 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar:
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts.

Een artikel in samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Vrije tijd

Subsidie cultureel
erfgoedprojecten
Wist je dat …
je tot 2 000 euro ondersteuning kan krijgen
voor een project rond cultureel erfgoed?

Krulbollen met Gust De Smet, foto uit collectie Museum Gust De Smet

Woon je in De Pinte en ben je actief binnen een heemkring, school, socioculturele omgeving, jeugdhuis,
woonzorgcentrum, vrijwilligerswerking …? Wil je aan de slag met cultureel erfgoed (bijvoorbeeld de geschiedenis
van je vereniging, volksspelen, een familiearchief …) maar mis je dat extra duwtje?
Erfgoedcel Leie Schelde helpt je graag op weg! Je kan de subsidie aanvragen tot 15 mei 2020 voor projecten (zoals
(foto)tentoonstellingen, publicaties, voordrachten …) die van start gaan vanaf 1 juni 2020.
Meer info en aanvraagformulieren zijn te krijgen via info@egcleieschelde.be of 09 386 78 86.
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Impulsieve nachten
Een tentoonstelling over 35 jaar jeugdhuis
in De Pinte
Wie ‘nacht’ zegt, zegt ook dikwijls uitgaan, plezier maken,
gezellig samen zijn ... en wat is dan beter dan een eigen
plek, in jouw dorp waar iedereen je kent, en waar je je
steeds welkom voelt: het jeugdhuis!
Naar aanleiding van de erfgoeddag, dit jaar met als
thema ‘De Nacht’ blikken de cultuurraad en cultuurdienst
van De Pinte terug op 35 jaar ‘JH Impuls’: wie stond aan
de wieg van het jeugdhuis? Welke Vlaamse bands wisten
de weg te vinden naar De Pinte? Hoe zat dat weer met
die 60-uren? ...
Het jeugdhuis werd in 1984 opgericht in de lokalen
van het voormalige schoolgebouw. In die 35 jaar
beklommen heel wat groepjes, medewerkers,
bezoekers … wel eens de centrale trap in Polderbos 2,
viel er wel eens een grappig of sappig verhaal te rapen,
en werd bij velen de kiem gelegd voor vriendschappen
en relaties die tot op vandaag doorlopen.

Cultuurregio
Leie Schelde
Een nieuw cultureel
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
In december keurde Vlaams
minister-president de cultuurnota
van het nieuwe intergemeentelijk
samenwerkingsverband (IGS)
‘Cultuurregio Leie Schelde’ goed.
Acht regionale gemeenten
gaan de komende zes jaar
samenwerken rond ‘cultuur’.
Het samenwerkingsverband zal
voor een divers, complementair
en rijk cultuurlandschap in de
regio zorgen. Binnen de regio
werd al samengewerkt door
ZOVLA (bibliotheken) en POLS
(cultuurcommunicatie en erfgoed),
die rol neemt het IGS Cultuurregio
nu over.
Naast De Pinte maken ook Deinze,
Gavere, Kruisem, Nazareth, SintMartens-Latem, Zulte en Zwalm deel
uit van de ‘cultuurregio’.

Wie heeft materiaal?
We willen het liefst overdonderd worden met materiaal
(foto’s, affiches, T-shirts …) én anekdotes en verhalen.
Daarom deze oproep: heb je materiaal of ken je
iemand bij wie we ons licht moeten opsteken?
Laat het ons weten via het formulier op
www.depinte.be/impulsievenachten,
via een berichtje op de sociale media of mail naar
cultuurbeleid@depinte.be.
Tentoonstelling
Iedereen is welkom om deze tentoonstelling te
bezoeken op zaterdag 25 en zondag 26 april 2020.
Hou onze sociale media (Facebook.com/cultuurdepinte
en Instagram.com/cultuurdepinte) of de vrijetijdsfolder
in de gaten voor meer info.

OPENBÆR
Sinds eind januari 2020 is het opnieuw mogelijk om het lokaal van het
jeugdhuis te gebruiken om iets leuks te organiseren. Zoals een optreden,
café-avond, filmvoorstelling, quiz, open podium, spelletjesnamiddag,
feestje … . In OPENBÆR kan alles!
De activiteiten kunnen zowel privé, als voor iedereen toegankelijk zijn.
Wie mag een evenement organiseren?
• Erkende jeugdverenigingen van De Pinte-Zevergem
• Jeugdafdelingen van erkende verenigingen van De Pinte-Zevergem
• Jongeren tussen zestien en 25 jaar uit De Pinte-Zevergem
Door het lokaal voor alle jongeren open te zetten, hopen we dat jullie snel
de weg naar het jeugdhuis terug vinden!
Klaar om er een belevenis
van te maken?
Neem dan contact op
met de jeugddienst
(jeugddienst@depinte.be,
tel. 09 280 98 51) of
neem een kijkje op de
facebookpagina van
Openbær.
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Meander Festival
Klassieke muziek binnen handbereik
Op 17, 24 en 29 mei 2020 worden er in het kader van het
Meander Festival drie concerten op drie verschillende
locaties in drie verschillende gemeenten georganiseerd:
respectievelijk een familievoorstelling in Nazareth, een
feestelijk aperitiefconcert in De Pinte en een unieke cello
solo nocturne in Sint-Martens-Latem.
Het Meander Festival wil inwoners (ook jongeren) van
deze gemeenten de goesting bijbrengen om dicht
bij huis te genieten van klassieke muziek van hoog
niveau. De uitvoerders zijn aanstormende, jonge, maar
professionele talenten.

Met deze familieconcerten mikt het Meander Festival
bovendien ook op een jeugdig publiek dat de
akoestische instrumenten van dichterbij wil leren
kennen.
Het tweede concert in deze nieuwe concertreeks is een
aperitiefconcert waarbij de artistieke leiders van het
Meander Festival zelf het podium betreden. De Pintse
broers Florestan Bataillie (piano) en Ludovic Bataillie
(viool) brengen een feestelijk en zeer toegankelijk
programma van enkele klassiekers aangevuld met eigen
composities en improvisaties. Klassiek met een twist.
Dit nieuw initiatief rond klassieke muziek wordt
georganiseerd in een intergemeentelijk kader en krijgt
de steun van de lokale overheden van Sint-MartensLatem, Nazareth en De Pinte. De praktische organisatie is
in handen van de plaatselijke Davidsfondsafdelingen.

Is ons onderwijs gebuisd?
Een lezing op dinsdag 28 april om 20 uur in het OCP door Hans Schmidt
Organisatie: Gezinsraad De Pinte in samenwerking met Gezinsbond, Okra,
Plussers Impuls, Atheneum Erasmus en de basisscholen van
Meer info: zie UiTagenda pagina 31
De vele mediatieke geruchten die de laatste maanden ons onderwijs in een
negatief daglicht plaatsen hebben een grote invloed op het moreel van de
leerkrachten en maken ook heel veel ouders, grootouders en zij die geboeid zijn
door onderwijs onrustig. Is het dan echt wel zo dat ons onderwijs bergaf glijdt ?
Of zijn deze statements te kort door de bocht?
Schmidt zal in de uiteenzetting duidelijk omschrijven hoe ons onderwijs vandaag
eruit ziet, wat er op school, vergeleken met vroeger, wezenlijk gebeurt, wat de
eindtermen, de leerplannen en de moderne werkvormen inhouden en welke
de richting is die de hedendaagse pedagogie inslaat. Dat doet hij door aan te
geven op welke grote, onomkeerbare pedagogische inzichten en bevindingen de
vernieuwing is gebaseerd.
In de lezing beschrijft hij ook welke de reële moeilijkheden zijn waarmee onderwijsmensen vandaag kampen en schetst hij
een beeld van het onderwijs van de toekomst.
Hans Schmidt was onderwijzer en directeur in De Pinte, pedagogisch begeleider bij OVSG en stichtte in Gent de eerste
muziekbasisschool ‘De Wonderfluit’. Hij schreef talloze artikels over onderwijs en publiceerde in 2014 het boek ‘School,
leerKazerne of leerThuis?’. In 2019 verzamelde hij rond zich een reeks eminente pedagogen en publiceerde met hen het
boek ‘Is ons onderwijs gebuisd?’.
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College van burgemeester en schepenen / Vast Bureau
Burgemeester
Vincent Van Peteghem
Groenstraat 6
vincent.vanpeteghem@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en brandweer), bevolking en
burgerlijke stand, erediensten, dorps- en wijkversterking, lokale economie en middenstand

Schepencollege / Vast bureau

Willem Rombaut
Ginstbulken 5
tel. 0473 93 31 20
willem.rombaut@depinte.be
Bevoegdheden: openbare werken en
gemeentelijk patrimonium, cultuur
en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: verkeer en
mobiliteit, personeel, onderwijs en
levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Kristof Agache
Stijn Streuvelslaan 13
tel. 09 321 08 65
kristof.agache@depinte.be
Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica

Lieve Van Lancker
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn en gezondheid, zorg
voor jong en oud (gezin,
kinderopvang en seniorenbeleid),
ontwikkelingssamenwerking en
gelijke kansen, voorzitter BCSD

Laure Reyntjens
Pintestraat 16
tel. 0479 42 45 39
laure.reyntjens@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, milieu en
duurzaamheid, communicatie en
participatie
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Voorzitter gemeenteraad /
OCMW-raad
Kathleen Ghyselinck
Veldstraat 54
tel. 0478 20 67 73
kathleen.ghyselinck@depinte.be

Algemeen directeur
Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
algemeendirecteur@depinte.be

Gemeenteraad / OCMW-raad
Gezien de integratie van gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan dezelfde personen. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op die van de gemeenteraad.
Samenstelling (op alfabetische volgorde)
Naast de leden van het college van burgemeester en schepenen zijn ook volgende personen lid van de gemeente- en
OCMW- raad.
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Hilde Claeys
Berkenlaan 4 A
0473 88 42 42
hilde.claeys@depinte.be

Liselotte Thienpont
Frans De Potterstraat 27
0499 41 92 65
liselotte.thienpont@depinte.be

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
09 282 93 65
trudo.dejonghe@depinte.be

Erik Van de Velde
Reevijver 61
0492 74 51 78
erik.vandevelde@depinte.be

Evelyne Gomes
Eekbulk 36
0486 08 36 55
evelyne.gomes@depinte.be

Marthe Van Den Abbeele
Aan de Bocht 3
0497 70 71 37
marthe.vandenabbeele@depinte.be

Leen Gryffroy
Blijpoel 17
0471 78 17 32
leen.gryffroy@depinte.be

Antoine Van Nieuwenhuyze
Bosstraat 20
09 385 49 36
antoine.vannieuwenhuyze@
depinte.be

Ina Quintyn
Baron de Gieylaan 121
0486 28 67 44
ina.quintyn@depinte.be

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
0496 20 01 02
wim.vanbiervliet@depinte.be

Ann Vandenbussche
Eeuwfeestlaan 50
0478 75 17 28
ann.vandenbussche@depinte.be

Lutgard Vermeyen
Reevijver 67
0472 36 33 10
lutgard.vermeyen@depinte.be

Christel Verleyen
Breughellaan 65
0497 32 09 95
christel.verleyen@depinte.be

Hannes Eechaute
Klein Nazareth 3,
0474 51 99 03,
hannes.eechaute@depinte.be

Komende data zittingen gemeenteraad en OCMW-raad
Maandag 30 maart 2020
Maandag 27 april 2020
Maandag 25 mei 2020
Maandag 29 juni 2020
Maandag 31 augustus 2020
Maandag 28 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 30 november 2020
Maandag 14 december 2020
Dinsdag 15 of woensdag 16 december 2020 (onder voorbehoud)
Je bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen om 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.

* Sinds 27 januari 2020 wordt Guy Blomme (hier nog op de foto) vervangen door Hannes Eechaute.
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BCSD
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) is bevoegd om beslissingen te nemen over individuele maatschappelijke
dienstverlening en integratie.

Voorzitter BCSD
Lieve Van Lancker
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be

Samenstelling (op alfabetische volgorde)
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Guy Blomme
Heirweg 39
09 385 58 29
guy.blomme@depinte.be

Inge Temmerman
Oude Gentweg 40
0477 62 60 59
inge.temmerman@depinte.be

Lieven Lekens
Koning Albertlaan 15
0475 51 70 43
lieven.lekens@depinte.be

Jan Turf
Borluutlaan 4
0478 80 98 09
jan.turf@depinte.be

An Stroobandt
Cyriel Buysselaan 42
0499 69 35 55
an.stroobandt@depinte.be

Greet VanDen Berghe
Moerkensheide 53
0496 50 06 24
greet.vandenberghe@depinte.be

Jeugdboekenmaand
In maart vieren we traditioneel de jeugdboekenmaand, dit keer onder het
thema ‘kunst’.
Tijdens deze hoogtijmaand in jeugdboekenland komen opnieuw zes
jeugdauteurs lezingen geven voor alle klassen van de lagere school. De kinderen
zullen kunnen kennismaken met Veerle Derave, Ingrid Vandekerckhove,
Mathilda Masters, Marieke van Hooff, Reina Ollivier en Danny De Vos.
Bovendien krijgt elk kind dat tijdens de jeugdboekenmaand naar de bib komt
een tattoo mee onder het motto ‘Overal kunst, ook op je lijf!’.

Sportkampen
Pasen
Van dinsdag 14 tot en met
vrijdag 17 april 2020
Lagere school: Tokio 2020
Kleuters: Loeiende sirenes
Zomer 1
Van woensdag 1 tot en
met vrijdag 3 juli 2020
Lagere school: Dans/
omnisport of Tennis/
padel/omnisport
Kleuters: Bezige bijtjes
Zomer 2
Van maandag 6 tot en
met vrijdag 10 juli 2020
Lagere school: Attractieweek
Kleuters: Circus Casper
Zomer 3
Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2020
Lagere school: Circus acrobaten
Kleuters: Sprookjesbos

Lessenreeks
Start 2 Skate
Zaterdag 21 maart tot en met
zaterdag 30 mei 2020
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, plaatsen zijn beperkt!
Prijs:

€ 50 voor inwoners,
€ 70 euro voor niet-inwoners
Leeftijd: 7 tot 15 jaar
Uur:
10 tot 11 uur, 11.15 tot 12.15 uur
Waar: Skatepark Moerkensheide, 		
Parkwegel 1, 9840 De Pinte
Maximum acht deelnemers per groepje

Zomer 4
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020
Lagere school: Start 2 Skate 4 Fun/omnisport
Kleuters: Op de boerderij
Prijs: € 15 per dag voor inwoners,
€ 18 per dag voor niet-inwoners
Inschrijven voor de sportkampen en Start 2 Skate kan enkel vooraf en online
via TicketGang (depinte.ticketgang.eu):
• Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 3 maart om 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 4 maart om 20 uur
Alle informatie over deze sportactiviteiten en de inschrijvingsprocedure is te
vinden in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.
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SportKompas
Elk jaar organiseert de sportdienst sportklassen voor alle
leerlingen van het vierde leerjaar van de Pintse scholen.
Het thema van deze sportklassen is ‘Olympische
Spelen’. Vanaf 2020 zullen we tijdens deze sportklassen
‘SportKompas’ inplannen in het programma.
SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde
test met als doel kinderen van acht tot tien jaar te
helpen bij de keuze van de juiste sport. Bovendien is
het een tool om de kinderen aan te zetten tot sport
en bewegen. Op basis van wat een kind leuk vindt en
aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren
welke sport het best bij hem of haar past.

Via vijftien beweegoefeningen peilen we naar de
motorische basisvaardigheden. Het resultaat toont
welke sporten het dichts aansluiten bij zijn/haar
vaardigheden. Ook wordt er nagegaan via een online
applicatie welke bewegingen het kind leuk vindt. Al
deze informatie wordt gebundeld in een rapport dat
men meekrijgt naar huis. Daarin kan men zien welke
sporten best bij hem of haar passen.
Op lange termijn wil de
sportdienst inspelen op
deze resultaten om
het bestaande
sportaanbod uit
te breiden en aan
te passen.

Deze activiteiten
worden georganiseerd
in samenwerking met
EVA Sportbeheer vzw.

Op zoek naar een hobby?

Petanqueclub
De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De
Pinte, die dit jaar 34 jaar bestaat, speelt van mei tot
eind september, op een prachtige locatie, voorzien van
platanen en zitbanken net zoals in Frankrijk. Dit doen
ze op vijf terreinen in het Sijsjespark, een zijstraat van
de Geelgorslaan, in De Pinte. Bij slecht weer en vanaf
oktober speelt men op vijf binnenterreinen in Zevergem
(en ook op zondag). Ze spelen dus het hele jaar door.

De speeldagen:
• woensdag van 15 tot 18 uur
• zaterdag van 15 tot 18 uur
• zondag van 10 tot 13 uur (Zevergem)
Voor nieuwe leden geeft men de voorkeur aan
inwoners van De Pinte of Zevergem die geen officiële
petanquecompetitie met andere clubs beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 15 euro voor volwassenen, 8
euro voor jongeren van twaalf tot achttien jaar of gratis
via elk ziekenfonds.

Voor alle info:
Secretariaat: Marie-Louise Wittesaele, tel. 09 385 51 57, e-mail: beatseg@skynet.be
of bij de voorzitter Julien Matthys, 0472 01 35 47, e-mail: julien.matthys@telenet.be
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Start to Run 0 - 5 km
Atletiek De Pinte afdeling KAAG organiseert ook dit jaar
een nieuwe sessie ‘Start to Run 0 - 5 km’.
Denk je al langer dat het tijd is voor meer beweging
maar kom je er niet aan toe? Dan is Start to Run absoluut
iets voor jou! Onder begeleiding van een ervaren
lesgever kan iedereen naar eigen vermogen trainen en
aan de hand van een vast loopschema het gewenste
resultaat bereiken. Op het einde van de lessenreeks
moet je in staat zijn om 5 km te lopen.

Je conditie zal
sterk verbeteren
wanneer je
begint met lopen. Die conditie gaat gepaard met het
uithoudingsvermogen waardoor je langer actief kan
bezig blijven met iets. Dit is niet alleen het geval op het
gebied van sport, maar je zal merken dat dit ook effect
heeft op het werk, bij de dagdagelijkse huishoudelijke
taken … Kortom: lopen is gezond, zowel lichamelijk als
geestelijk.

Infosessie op maandag 30 maart 2020 om 20 uur in Sportpark Moerkensheide
Zie Agenda pagina 28 en 29 voor meer info

Yogamine
Yogamine staat voor het zorgzaam begeleiden in yoga aan kinderen, tieners en
volwassenen.
Met empathie én enthousiasme als richtingaanwijzers biedt Yogamine een klimaat
van vertrouwen aan, waardoor mensen jong én oud zich veiliger kunnen voelen bij
zichzelf en de wereld.
Yogamine gelooft in de kracht én groeimogelijkheden van ieder mens.
Ontmoet jezelf in zachtheid bij Yogamine.
Yoga-activiteiten voor jong én oud(er) van maart tot juni
2020 in De Veldblomme (niet in vakantieperiodes):
Sparkle Yoga
Yoga voor kinderen (zes tot twaalf jaar)
-> zaterdag: 10.30 tot 11.30 uur
Let your Light Shine
Yoga voor tieners (dertien tot zeventien jaar)
-> zaterdag: 9.15 tot 10.15 uur
Sparkle & Shine Yoga
Yoga voor volwassenen
-> woensdag: 19.45 tot 21 uur
* Gratis proefles *
Wees welkom, Let’s Shine Together
Namasté
www.yogamine.be
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Voor de jeugd

Buitenspeeldag op
woensdag 22 april
Op woensdag 22 april 2020 slaan de jeugddienst
en de sportdienst opnieuw de handen in elkaar
voor de organisatie van de Buitenspeeldag. Alle
kinderen vanaf zes jaar kunnen buiten spelen
tussen 13 en 17 uur op het grasplein naast het OCP.
Welke activiteiten er precies op het programma staan,
zullen we later via www.depinte.be communiceren.
Het belooft opnieuw een leuke, creatieve en actieve
namiddag te worden.
De buitenspeeldag is geen opvanginitiatief, het is fijn
als ouders samen met hun kind(eren) komen spelen. Er
zullen medewerkers ter plaatse zijn om de verschillende

attracties te
begeleiden, maar
de kinderen zelf
zijn vrij om te
spelen. We willen
dan ook een warme
oproep doen om er
een leuk gezinsuitje
van te maken.

Speelpleinwerking paasvakantie
Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen alle
kinderen van drie tot twaalf jaar opnieuw terecht bij
Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum
van de kleuters telt én ze moeten zindelijk zijn!
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april 2020 zorgen
de animatoren voor een week vol spel, avontuur en
plezier.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te laten verlopen, vragen
we aan de ouders om de kinderen op tijd naar het
speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te halen.
Er is opvang voor, tijdens en na de werking van 7.30 tot
9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur.
Waar?
Zowel voor de kleuters als de lagere schoolkinderen
vindt de speelpleinwerking plaats in de Gemeentelijke
basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven betalen de ouders
onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro
• niet-inwoners: 6,50 euro
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betalen
de ouders volgende tarieven per halve dag:
• inwoners: 4 euro
• niet-inwoners: 8 euro
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Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en
verzekering.
Inschrijven?
Vooraf en online via depinte.ticketgang.eu
De volledige inschrijvingsprocedure is te vinden op
www.depinte.be.
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag 2
maart 2020 om 20 uur.
Indien je nog niet weet wanneer jouw kind naar Amigos
komt, dan kan je tot de dag zelf ‘s morgens thuis online
inschrijven en betalen tot 8.30 uur.

Tienerwerking: PAARS!
Op dinsdag 7 april 2020 en donderdag 9 april 2020 kunnen de tieners
van het eerste, tweede en derde middelbaar een volledige dag terecht
bij PAARS, de tienerwerking van Speelpleinwerking Amigos.
Vergeet ook niet vooraf in te schrijven via
depinte.ticketgang.eu en te kiezen voor de
activiteit Tienerwerking Paars - paasvakantie.

Zoek de zeven verschillen
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Agenda maart - april 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.
Zondag 1 maart

Snoeien van heesters
In de tuin van Chris en Nicole staan er
heel wat heesters. De snoeispecialist
Rino De Wilde zal ons heel wat vertellen
en demonstreren.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
van 9.30 tot 12 uur - Ten Edestraat 10,
Eke - € 3 (leden) / € 5 - inschrijven
tot 26/2 met vermelding ‘snoeien
heesters’, aantal personen, telefoon
en e-mailadres
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 0470 93 58 39
guido.duprez@skynet.be
Zondag 1 maart

JV-Eetfestijn
Cafetaria Sportpark Moerkensheide
meer info op website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 2 maart

Kookles: Wok on the wild side!
Door: Claudine Struyvelt
Fijne gerechten leren maken met de wok
is een kunst. We zullen verschillende soorten wokgerechten aanleren met diverse
vlees- en vissoorten met zowel klassieke
als meer exotische elementen en kruiden
en daarna kunnen we alles proeven.
om 10 of 19 uur - lokaal Gezinsbond,
Sportwegel 1 - € 30 (leden) / € 40,
etentje en dranken inbegrepen - inschrijven via patricia.denys@skynet.be
Markant DP-SDW
Vanaf 2 maart

Ouder-baby yoga
Een reeks van vier workshops voor
ouder en baby van acht weken tot
ongeveer kruipleeftijd (9 à 12 maanden) voor maximum zes mama-baby
duo’s. Elke sessie wordt gehouden op
het ritme van de baby’s. Is er eventjes
een kleine onderbreking nodig om te
voeden, troosten, verluieren … Dat kan.
Het is altijd beter als de baby’s even
van tevoren gegeten hebben. Voorzie
een handdoek en gemakkelijk zittende kledij voor ouder en baby.
ook op 9/3, 16/3 en 23/3
van 14 tot 15 uur - Huis van het
Kind ‘t Bommeltje - consultatie
bureau Kind en Gezin (eerste
verdieping) - gratis - inschrijven
via huisvanhetkind@depinte.be
Huis van het Kind
Dinsdag 3 maart

Voordracht ‘Dementie’
Door: dr. Luc Algoed, neuroloog
in AZ Maria Middelares
om 14 uur - onthaal met koffie/thee
vanaf 13.30 uur + De Veldblomme € 3 (leden) / € 5, pauze met koffie en
koek inbegrepen (dieetwensen kunnen
meegedeeld worden) - betalen/inschrijven tot uiterlijk 28/2 bij de bestuurs
leden of dewilde.agnes@telenet.be,
0499 21 89 73
Okra Zevergem
Dinsdag 3 maart

Geloofsgesprekken met Gerard
Bodifée : ‘Water en wijn, wat is
het wonder?’
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Vanaf 4 maart

Popakkoorden op gitaar
In deze workshop bouw je op vijf lessen
een basis op aan akkoordbegeleiding
op gitaar. Je leert de akkoorden wisselen en enkele slagtechnieken voor de
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rechterhand beheersen. Uiteraard gaan
we ook enkele popnummers inoefenen
en leren we je meer over akkoord
progressies en hoe je die beheerst.
Zo krijg je toegang tot het spelen van
een eindeloos groot poprepertoire.
Voor iedereen vanaf dertien jaar,
vanaf een à twee jaar speelervaring op
de klassieke gitaar.
tot 1/4 - Polderdreef 42 - € 60
Muziekschool De Pinte
www.muziekschooldepinte.be
Donderdag 5 maart

Voordracht ‘Voeding voor de
toekomst‘
Door: Peter Bauwens
Wat gaan we morgen eten? Ruim 30 jaar
werkt ‘De Nieuwe tuin’ aan een nieuwe
visie rond eten en telen: noordelijke
selecties, nieuwe boeiende en bruikbare
gewassen, nieuwe kweekmethodes en
een andere visie op plantenvoeding.
Kun je zelf granen telen en helemaal
zelfvoorzienend leven? Maar vooral,
hoe kun je jezelf in je eigen kleine moestuintje voorbereiden op een wereld vol
verandering, op een eetbare revolutie?
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
van 19.30 tot 22 uur - OCMW WZC
Scheldevelde (kelder), Kasteellaan 41
€ 10 (leden) / € 14 - inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Vrijdag 6 maart

Start reeks Koken voor mannen
(only for men)
Koken doorheen de seizoenen onder
leiding van een chef in opleiding
aan Spermalie.
Toegankelijk voor zowel beginnende
als gevorderde aspirant-koks.
De volgende vier sessies zijn gespreid
over het hele jaar
om 19 uur - Bondslokaal, Sportwegel
€ 100 (leden) / € 120
inschrijven bij Geert Verhenne

7/3: Repair Café
21/3: Start 2 skate 4 fun
18/4: Celtic Fever

(verhenne.geert@gmail.com of
via sms 0475 75 66 46)
Gezinsbond DP

Vrijdag 13 maart

Havikse Feesten
Jaarlijks eetfestijn, met thema Western.
Het lokaal van FOS De Havik wordt
speciaal voor dit evenement omgetoverd tot Saloon waar ze je een portie
beenham of een vegetarisch alternatief
serveren. Met de opbrengst van deze
avond wordt de werking gefinancierd
en het onderhoud van het kampmateriaal. Enkel zo kan jouw kind blijven
genieten van een optimale scoutswerking. Er is ook een babysitdienst.
vanaf 18 uur - Sportwegel
€ 15 / € 10 (t.e.m. 5de leerjaar)
inschrijven via www.dehavik.be/
haviksefeesten
FOS De Havik

Vrijdag 6 maart

JV De Pinte B - Nazareth/Eke
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 maart

Repair Café
|zie pag. 10
Wat heb jij nog liggen om ooit te herstellen? Kom ermee langs! We bekijken
het en herstellen samen, omdat er al
genoeg wordt weggegooid.
van 9.30 tot 12 uur - CC De Zwaan,
Dorp 1, Nazareth - gratis
Repair Café Schelde-Leie
Milieudienst De Pinte: 09 280 80 24
7 maart en 4 april

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
Zaterdag 7 maart

Pastafestijn
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er verschillende pastagerechten à volonté.
vanaf 18 uur - refter gemeentelijke
basisschool, Polderbos 1
kaarten: www.tkodepinte.be
Turnkring Olympia
Donderdag 12 maart

Workshop Koken: Bakken
om 19 uur - Boldershof, Dorp Zevergem
€ 8 (leden) / € 12
Ferm / KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Zaterdag 14 maart

Geleid bezoek tentoonstelling
‘Van Eyck. Een optische revolutie’
Van Jan van Eyck zijn er slechts een
twintigtal werken bewaard over de hele
wereld en daarvan brengt het MSK zeker
de helft weer samen, naast meerdere
werken uit Van Eycks atelier en vele
topstukken van zijn tijdgenoten.
De acht gerestaureerde buitenluiken
van het ‘Lam Gods’ vormen het centrum
van deze tentoonstelling. Om ten volle
te kunnen genieten van dit evenement
hebben we tickets met mondelinge
uitleg door gespecialiseerde gidsen.
om 10.30 of 15 uur - Museum voor
Schone Kunsten, F. Scribedreef 1,
Gent - € 27 - inschrijven nodig via
vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be,
tel. 09 222 56 47
Markant DP-SDW
Vrijdag 13 maart

Kookworkshop Ottolenghi
Door: Babitha Degroote
Tijdens de workshop belichten we zijn
unieke manier van koken, krijg je uitleg
over elk kookboek, de diversiteit aan
ingrediënten en bereiden en proeven
we uit elk kookboek een gerecht.
om 18.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel - € 55 (leden) / € 60,
inclusief passende dranken
inschrijven via elkederas@yahoo.com
Gezinsbond DP
Vrijdag 13 maart

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

Zaterdag 14 maart

JV De Pinte - VSV Gent (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 15 maart

Langs trage wegen
door Pintse wijken
Voor nieuwe inwoners een kennismaking
met De Pinte of voor de gevestigde
Pintenaren een ontdekking van de
nieuwe verkavelingen die de jongste
jaren rond de dorpskern groeiden? Deze
rustige wandeling via ‘trage wegen’ zorgt
voor de meeste deelnemers ongetwijfeld
voor een verrassende kijk op de mobiliteit in de gemeente. We nemen je mee
via het web van paden en paadjes voor
voetgangers en fietsers dat de wijken
met elkaar en de dorpskern verbindt.
om 14 uur - Kerkplein - gratis
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Zondag 15 maart

Tweedehandsbeurs
kinderkledij en speelgoed
Wil je graag een verkoopstandje?
Bezorg je gegevens (naam, adres en
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eventueel lidnummer) aan Hilde
Milh-Baekelandt, Serafien de Rijckelaan 21,
tel. 09 282 85 78, jan.milh@pandora.be.
Standgeld: € 10 (leden Gezinsbond) /
€ 20, te betalen vóór 28/2.
Per stand beschik je over twee tafels van
elk 1,2 op 0,8 m en een stoel.
van 9 tot 13 uur - refter Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - gratis inkom
Gezinsbond DP
Zondag 15 maart

Mosselfeest
vanaf 11.30 uur - Vrije Basisschool
Zevergem - inschrijven via
www.vbszevergem.be
Dinsdag 17 maart

GOSA (55+): Bezoek bibliotheek
‘De Krook’ in Gent
De rondleiding met focus op architectuur omvat zowel een binnen- als een
buitenbezoek, zoomt enerzijds in op de
ingenieuze architectuur, de visie van de
architecten, leuke speelse details. Anderzijds komt ook de innovatie op vlak van
bibliotheekwezen aan bod (het systeem
van beacons, het ingenieuze boekentransportsysteem achter de schermen) en het
kunstwerk van Michael Borremans op
het Myriam Makebaplein. We wandelen in, rond en onder het gebouw dat
geconcipieerd is als een stad in de stad
en betrekken hierbij ook de inplanting
ervan langs de Schelde en de omgeving. Vanop de hogere verdiepingen
en terrassen genieten we tot slot van
prachtige uitzichten over Gent.
om 14 uur - De Krook - € 7 (leden) /
€ 14 - inschrijven bij Frans Naessens,
Florastraat 3, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be
Gezinsbond DP

conflicten, ruzies ... te vermijden.
Noël De Rycke en Els Laureys geven
achtergronden mee en willen je vooral
concrete handvatten aanreiken om
zelf in je eigen leven mee aan de slag
te gaan. Beiden zijn werkzaam in het
ortho-agogisch centrum Broeder
Ebergiste. De opbrengsten van de
avond gaan naar het sociaal project
van het woonerf Zevenhuizen in Gent.
om 19.30 uur - CC De Brouwerij,
Stationsstraat 3, Nazareth)
€ 5 (leden) / € 10
Jong Markant DP-SDW
www.markantvzw.be/jong-markantde-pinte-SDW
20 maart en 12 april

Opluisteren mis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde / Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 20 maart

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

Zaterdag 21 maart

Bezoek oesterzwam- en
shitakekwekerij
Naast het voormalige Karmelietenklooster in Bottelare startte Ignace Schram op
zijn groene boerderij de organische oesterzwamkweek op gepasteuriseerd stro
op. De shitakes worden op eikenhouten
stammen gekweekt. Ignace vertelt ons
het hele verhaal terwijl hij ons wegwijs
maakt in de kwekerij. Organische kweek
en het korte keten principe is volgens
Ignace een evidente samenhang. Parkeren doen we aan de kerk van Bottelare.
We maken een kleine wandeling naar
de kwekerij. Op terugweg sluiten we
voor de liefhebbers af in het supergezellige ‘t Ketske, vlakbij het kerkplein.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
van 14.30 tot 17 uur - parking SintAnnakerk, Lindestraat, Bottelare
€ 3 (leden) / € 5, verzekering inbegrepen - inschrijven tot 16/3 met
vermelding aantal personen,
telefoon en e-mailadres
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 0470 93 58 39
guido.duprez@skynet.be
Zaterdag 21 maart

Vanaf 21 maart

Dinsdag 17 maart

Eetfestijn: It’s a pasta party!

JV De Pinte A - Melsen (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Woensdag 18 maart

Voordracht ‘Geweldloze
communicatie: een authentieke
communicatie die mensen
verbindt’
Bewust zijn van je eigen communicatie
en van de kloof tussen wat je zegt en
niet bedoelt of wat je bedoelt én niet
zegt, kan helpen om misverstanden,
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NIEUW: Start 2 skate 4 fun
|zie ook pag. 19
Ben je helemaal into skateboarden?
Wil je het graag leren of wil je jouw
skills uitbreiden? Kom naar deze tien
lessen op zaterdag.
tot 30/5 - om 10 uur (beginners) en
11.15 uur (gevorderden)
Skatepark Moerkensheide
€ 50 (inwoners) / € 70
Sportdienst: 09 280 98 40
sport@depinte.be

Een avond om andere ouders te leren
kennen in een Italiaanse sfeer. Klinkt het
goed? Kom dan naar de eerste editie
van het eetfestijn, met nadien een
streepje muziek met dj vanaf 22.30 uur
om de calorieën te verbranden. Om
2 uur sluiten we af. Geen honger, maar
wel zin om te dansen? Sluit aan vanaf
22.30 uur.
vanaf 19 uur - Polderbos 1
€ 18 (pastabuffet en aperitief
inschrijven nodig via
oudervereniging.ovgbs@gmail.com
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte

22/4 Buitenspeeldag
24/4 Quiz Blije School

Zaterdag 21 en zondag 22 maart

37ste Boekenfeest
Vrije Basisschool De Pinte
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenmaand.
Naar jaarlijkse gewoonte vind je er een
ruim aanbod lees- en prentboeken
voor kleuters en kinderen uit de lagere
school, maar ook tieners en volwassenen zullen er hun gading vinden.
Verder zijn er verschillende leuke nevenactiviteiten zoals poppenkast op zaterdagnamiddag en toneel door de leerlingen van het zesde leerjaar op zondag.
Doorlopend kan je het werk van illustratrice Astrid Verplancke ontdekken.
Het gezellige praatcafé (op zondag zelfs
een schaakcafé) met drankjes en hapjes
is doorlopend open.
op za. van 12 tot 18 uur, op zo. van 10
tot 13 uur - in en rond de sportzaal
(ingang Polderdreef) - gratis inkom
Ouderraad van de Vrije Basisschool
i.s.m. De Slegte
boekenfeestvbsdp@gmail.com

Start reeks: De moestuin,
een avontuurlijke speelplek
voor kinderen
Met boeiende uitleg, leuke spelletjes,
fijn knutselen, lekker koken en veel doeactiviteiten! Voor kinderen van zes tot en
met negen jaar. In deze driedelige reeks
neemt Velt-lesgeefster Fanny Mestdagh
je kind mee op ontdekking doorheen de
moestuin. Ouders kunnen telkens aansluiten het laatste half uur van de les om
mee te proeven en te zien wat je kind
allemaal heeft gedaan. Al spelenderwijs
leert je kind op drie zondagvoormiddagen de basis van moestuinieren kennen.
Je kind gaat telkens naar huis met eigen
creaties zoals een vogelvetbol, zaadbommetjes, een zelfgemaakt tuinkersmannetje, gezaaide plantjes en vooral met een
schat aan leuke ideeën voor thuis!
ook op 26/4 en 14/6 - van 10 tot
12.30 uur - Klossestraat 39, De Pint
€ 30 (leden) / € 40 / € 60 (reeks inclusief 1 jaar lidmaatschap), verzekering
inbegrepen - inschrijven en betalen
tegen 15/3 - maximum 12 deelnemers
aantrekken: kledij die vuil mag
worden, regenkledij
Velt Scheldevallei i.s.m. Velt Gent
Marieke Van Hyfte: 0485 14 26 51
mariekevanhyfte@hotmail.com
Zondag 22 maart

Vanaf 22 maart

Dinsdag 24 maart

Vrouwenpraatcafé: Veerkracht,
hoe het sterke uit mensen halen?
Door: Anke Thoen
Hoe kunnen we bevlogen blijven? Wat
te doen na burn-out, depressie?
Anke Thoen, huisarts, ontwikkelde
diverse leermodules omtrent psychosociale problemen. Door de jaren heen is
ze gefascineerd geraakt in het coachen
van mensen.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Vrijdag 27 maart

Daguitstap: onbekende plaatsen
in Mechelen
De laatste jaren zijn er in Mechelen verschillende boeiende musea en locaties
opengegaan, al dan niet in prachtig gerenoveerde historische gebouwen. We
gaan er drie zeer verschillende bekijken:
geleid bezoek aan de Dossinkazerne
waarin het aangrijpend verhaal van het
leven en de vervolging van de Joden
voor en tijdens de oorlog verteld wordt,
bezoek aan het totaal gerestaureerde
Hof van Busleyden, een vroeger stadspaleis waarin nu de historische en folkloristische schatten van de stad worden
uitgestald. Tenslotte wandelen we door
de nieuwe bibliotheek ‘Predikheren’ gevestigd in een voormalig gerestaureerd
‘Predikherenklooster’.
8.15 uur - OCP (+ tweede opstappunt
in Sint-Denijs-Westrem) - terugkeer
rond 19.30 uur - € 72 (partners kunnen inschrijven wanneer er plaatsen
open blijven) - inschrijven nodig via
vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be
Markant DP-SDW
Vrijdag 27 maart

Workshop vlechten
Solidair maal ten voordele van
Broederlijk Delen
om 12 uur - kerk De Pinte - inschrijven via
broederlijkdelen.edithstein@outlook.be of
bij Ann Vandenbussche, tel. 0478 75 17 28
Parochie Edith Stein i.s.m. GROS

Vlechten is hipper dan ooit. In het straatbeeld, op modeshows of Instagram en
Facebook: je ziet overal vrouwen met
mooi gevlochten haar. Maar om zo’n
prachtig resultaat te bekomen, is het
belangrijk om de juiste methodes te gebruiken zodat het haar comfortabel zit
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en vooral niet beschadigd raakt. Tijdens
deze les krijg je dit alles snel onder de
knie. De haarband-, waterval- of bohemian vlecht: jij kan het binnenkort allemaal vakkundig tevoorschijn toveren,
zowel bij jezelf als bij anderen.
om 20 uur - kelderzaal Scheldevelde,
Kasteellaan 42 - € 25 (leden) / € 30
inschrijven via funky.femma@gmail.com
Funky Femma

31 maart en 6 april

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Dinsdag 31 maart

Vrijdag 27 maart

JV De Pinte A - Zingem (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
27 maart en 24 april

Crea: een sjaal of eigen werk
om 15 uur - op 27/3 in ’t Boldershof,
op 24/4 in De Ponthoeve - gratis
Okra Zevergem: 0472 79 67 25
chrisyvergneaux@gmail.com

Donderdag 2 april

Extra-voordrachtavond rond
het Van Eyckjaar ‘Licht in en
op het Lam Gods‘
Door: Ir. Roland Wissaert
Na een algemene beschrijving van het
meesterwerk, waarbij de nadruk ligt op
de weergave van het licht en de ruimtelijke voorstelling, volgt een overzicht van
de onderzoeksmethoden die ontwikkeld en toegepast werden ter ondersteuning van het restauratieteam.
Ze maakten het mogelijk om terug te
keren tot op de oorspronkelijke picturale laag, die na bijna vijf eeuwen zich
nu terug in weergaloze schoonheid aan
ons openbaart.
om 20 uur - Open Huis (vroeger het
Clubhuis) Pastorijstraat 6, Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW i.s.m.
het Davidsfonds SDW/Afsnee
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

27 maart en 24 april

Spelcafé
Iedereen welkom voor een avond met
veel ambiance en kwalitatieve board
games.
Drank en versnaperingen te krijgen aan
democratische prijzen.
van 20 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - gratis
Curieus DP
Facebook: Spelcafé
curieusdepinte@gmail.com

Zondag 5 april

Start recreatief krulbollen
Krulbollen ter beschikking.
iedere dinsdagavond tot en met 29/9 om 18.30 uur - overdekte bolbaan in
Het Wijngaardeke - gratis
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Eddy Merlaen: 0479 87 38 75
eddy.merlaen@skynet.be

Palmzondagviering
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Donderdag 9 april

Woensdag 1 april

Zaterdag 28 maart

C-DUCTION in concert
ten voordele van 1 000 km
Kom Op Tegen Kanker
C-Duction brengt hits van vroeger en nu
met een aanstekelijk enthousiasme.
Als opwarmer zet De Pinte Leeft! talent
van ‘Pintse bodem’ in de spotlight!
‘Oblivious’ trakteert op een leuke mix van
aanstekelijke popcovers waarmee je de
dansbenen al even kan gaan opwarmen!
om 19.30 uur - OCP - € 15 / € 10 (- 21 j.)
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Maandag 30 maart

Infosessie Start to Run
|zie pag. 21
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
Atletiek De Pinte afdeling KAAG
info@atletiekdepinte.be
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Crea: Zentangle (tekenen)
Verzoeningsviering
In het licht van de komende Goede Week
om 19 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Woensdag 1 en 29 april

Crea Naaiatelier
om 19 uur - Boldershof, Dorp Zevergem € 10 per avond (leden) / € 14 + materiaal
(nog te bepalen)
Ferm / KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

om 14 en 19 uur - Koozerie / Zwijnaarde
€ 20 + materiaal nog te bepalen
Ferm / KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 10 april

Goede Vrijdagviering
om 19 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Zaterdag 11 april

Stille Zaterdagviering
om 21 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86

Zondag 12 april

softshoesdansen als de spectaculaire
hardshoesdansen komen aan bod. Een
aangename en ontspannende vertoning met nieuwe dansen, muziek en
ambiance in de Keltische sfeer wordt
alweer verzekerd. De show duurt ongeveer 2,5 uren, pauze inbegrepen. Voorafgaand aan de show kan je de smaakpapillen strelen bij een dinch van 18 tot
19.45 uur. Voor details en toegangsprijs
van de dinch zie www.celticfever.be
om 20 uur (start show),
deuren: 19.30 uur - OCP (Cultuurzaal)
€ 15 / € 10 (7-12 j.) / gratis (tot 6 j.),
genummerde plaatsen - reserveren
via celticspiritdancers@gmail.com,
tel. 0496 13 16 09
Celtic Spirit Dancers
www.celticspiritdancers.be
Zondag 19 april

Aperitiefconcert
Gezinsviering Pasen
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Maandag 13 april

Fietstocht ten voordele van
Broederlijk Delen
Langs de vier kerken van onze parochie
in de namiddag, verdere info op
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Vrijdag 17 april

JV De Pinte B - Lotenhulle (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 april

De leden van de Harmonie van Zevergem
geven opnieuw het beste van zichzelf
– en van hun instrument – om je te verblijden met een muzikale noot tijdens het
aperitiefuurtje. Dirigent Tom Vercruysse wil
hierbij het publiek interactief laten deelnemen door doorheen het programma
een aantal quizvragen op je af te vuren
die verband houden met de werken die
de harmonie brengt. Het nog gezelliger
maken is volgens ons moeilijk denkbaar
en wie weet val je wel in de prijzen …
om 11 uur - zaal ‘de Nieuwe Melac’
in Zwijnaarde - € 10 (concert) / € 20
(concert & eetfestijn) - lagereschoolkinderen: gratis (concert) / € 10
kaarten: vanaf maart in Café
Boldershof’ en bij de leden
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 0476 56 24 83
info@harmoniezevergem.be
Zondag 19 april

JV De Pinte - Houtem (1ste elftal)
om 15 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 20 april

Start to Run 0 - 5 km
Start nieuwe reeks (30 sessies).
Denk je al langer dat het tijd is voor meer
beweging maar kom je er niet aan toe?
Dan is Start to Run absoluut iets voor
jou! Onder begeleiding van een ervaren
lesgever kan iedereen naar eigen vermogen trainen en aan de hand van een vast
loopschema het gewenste resultaat bereiken. Op het einde van de lessenreeks
moet je in staat zijn om 5 km te lopen.
Op maandag- en donderdagavond van
18.30 tot 19.30 uur en zaterdagochtend
van 8.45 tot 9.45 uur.
Einde op zondag 28 juni 2020.
om 18.30 uur
Sportpark Moerkensheide
€ 45 / € 40 (55+), voor 10 weken
inclusief loopshirt - inschrijven via
www.atletiekdepinte.be
Atletiek De Pinte afdeling KAAG
info@atletiekdepinte.be
Dinsdag 21 april

GOSA (55+): kookdag
om 12 uur - Bondslokaal, Sportwegel
€ 25 (leden) / € 30 - inschrijven bij Frans
Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be
Gezinsbond DP
Dinsdag 21 april

Levensreddend handelen –
module 2
De opleiding ‘EHBO bij Kids module
2’ is het vervolg van de opleiding
‘Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar’. Aan de hand van
een theoretisch luik dat aangevuld
wordt met praktijkvoorbeelden door
de lesgevers, verdiep je je verder in
een aantal boeiende thema’s: diabetes, epilepsie, braken en uitdroging,
zonneslag en hitteslag, flauwvallen,
hersenschudding, hyperventileren,
adem inhouden, allergie en astma,
kortademigheid …
van 19 tot 22 uur - Huis van het Kind
’t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22
gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be
(maximum 15 deelnemers)
Huis van het Kind

Celtic Fever
Show met Ierse dansen en Schotse
highlanddansen. Zowel de gracieuze
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Dinsdag 21 april

Woensdag 22 april

Vrouwenpraatcafé: Bepaalt
DNA mijn leven? To DNA or not
to DNA … Hoeveel mogen we
sleutelen aan een mens?
Door: Els Van Mechelen, docente
biochemie Hogent
Sleutelen aan het menselijk DNA: of het
nu is om ziektes te bannen of om 1 000
jaar oud te worden. Misschien kan het
binnenkort allemaal. Nieuwe technieken
roepen de vraag op die iedereen associeert met ethiek: móet alles wat kan? Waar
enerzijds een groot optimisme heerst
over de ongekende mogelijkheden van
de technologie, moet er anderzijds ook
aandacht zijn voor de keerzijde ervan. Els
Van Mechelen staat niet alleen stil bij de
vooruitgang en de mogelijkheden van
DNA-technologie, maar wil het ook hebben over de ethische aspecten ervan.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Dinsdag 21 april

Jef Neve - try out nieuw album
‘Mysterium’
Jef: “Voor de instrumentatie heb ik me
laten inspireren door de massieve klank
van drie tenorsaxen, die zowel agressief
als zalvend, ongedwongen improviserend als obligaat klassiek kunnen klinken.
Ik vul ze aan met de trompet en bastrombone, twee uitersten in de tessituur
van de kopers. De klank van piano en
contrabas zijn me sinds het begin vertrouwd, en vormen de structuur waarop
ik de composities heb gebouwd.
Ik nodig u uit om u mee te laten slepen
in deze fantasiewereld waar verrassingen nooit ver weg zijn.”
om 19.30 uur - OCP - € 20
De Pinte Leeft!
www.depinte.be
30 | www.depinte.be

Vrijdag 24 april

Quiz Blije School

Buitenspeeldag
Voor kinderen vanaf zes jaar samen
met hun (groot)ouders.
tussen 13 en 17 uur grasplein naast het OCP - gratis
Jeugddienst en sportdienst De Pinte
www.depinte.be
Woensdag 22 april

Kookworkshop: Klassiek gezonder
om 19 uur - Boldershof, Dorp Zevergem
€ 8 (leden) / € 12
Ferm / KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Het wordt stilaan een traditie. De eerste
vrijdag na de paasvakantie organiseert
de oudervereniging van de Blije School
opnieuw een ‘blije’ quiz. Wens je in goed
gezelschap en voorzien van de nodige
pot en pint eens na te gaan hoe het gesteld is met jouw algemene kennis, dan
ben je hier aan het juiste adres! Deelnemen kan in ploegen van maximum vier
personen. Maximum 40 ploegen.
om 19.30 uur (deuren), start om 20 uur
Polderbos 1 - € 20 per ploeg
inschrijven via www.gemeenteschooldepinte.be/oudervereniging/
oudervereniging.ovgbs@gmail.com
Zaterdag 25 april

Donderdag 23 april

Voordrachtavond ‘Mijn darmflora:
sleutel tot gezondheid’
Door: prof. dr. Martine De Vos
Onze darmflora, of breder ons ‘microbioom’, bevat meer dan 100 triljoen cellen
afkomstig van microben en bevolkt
onze darm. Waar komen deze cellen
vandaan? Wat beïnvloedt hun samenstelling? Welke rol spelen ze?
Hoe kunnen we met hen leven zonder
ziek te worden? Welke rol spelen ze bij
darmziekten? Kunnen we gezonder
worden door ons dieet aan te passen,
door onze stoelgang te transplanteren?
om 20 uur - OCP (Spiegelzaal)
€ 5 (leden) / € 10
Markant DP-SDW i.s.m.
Jong- Markant en Markant Nazareth
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

Garageverkoop
Iedereen heeft op zijn zolder, in de kelder, garage … wel wat dingen staan die
nog mooi genoeg zijn, maar niet meer
gebruikt worden. Wat kan je met die
dingen doen? Verkopen voor een prikje!
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin
en wacht op eventuele kopers. Opgelet:
het is op politiebevel verboden om op
de openbare weg te staan.
De deelnemerslijst zal te krijgen zijn bij
de organisatoren thuis (Lieve Deneef,
Van Eycklaan 28 en Anke De Neve,
Koning Albertlaan 32) of via

lieve.deneef@telenet.be.
Evenement ten voordele van SBM
Childrens’ s Home, weeshuis in Kenia
van 10 tot 17 uur - De Pinte
bijdrage standhouders: € 5 (liefst
tijdens de namiddag of ’ s avonds te
bezorgen aan Lieve Deneef)
inschrijven tot 9/4 ( gelieve naam, adres,
tel. en/of e-mailadres te vermelden
als u uw bijdrage in de bus steekt)
Lieve Deneef: 09 282 91 79

25 en 26 april

Impulsieve nachten
|zie pag. 13
Een tentoonstelling over 35 jaar
jeugdhuis in De Pinte naar aanleiding
van de erfgoeddag.
Cultuurraad en cultuurdienst De Pinte
Facebook.com/cultuurdepinte
Instagram.com/cultuurdepinte
25 en 26 april

Turnshow
Zaterdag 25 april

Start workshop ‘Luistergids:
het pianoconcerto’
Door: Tobias Hermans
Op 4 mei 2020 begint de 63ste editie
van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Het is dan opnieuw aan de pianisten
om zich van hun allerbeste kant te laten
zien. Dat willen we in muziekschool
De Pinte natuurlijk in de kijker zetten!
Het derde pianoconcerto van Sergei
Rachmaninov zal onvermijdelijk weer
het meest gespeelde concerto zijn.
De winnaars van de laatste twee edities
zetten er het publiek alvast telkens mee
in vuur en vlam. Tijdens deze LuisterGids
willen we daarom van naderbij bekijken
wat dit werk zo iconisch maakt.
We banen ons een weg doorheen de
vele mythes die rond het concerto hangen en we gebruiken het werk om meer
te weten te komen over de geschiedenis
van het genre.
tot 30/5 - van 10 tot 11.30 uur
Polderdreef 42 - € 65
Muziekschool De Pinte
www.muziekschooldepinte.be
Zaterdag 25 april

Viering Eerste Communie

Het wordt een bijzondere editie want
de turnkring slaat de handen in elkaar
met het Harmonieorkest van De Pinte.
De gymnasten zullen het beste van
zichzelf geven onder live begeleiding
van 50 muzikanten. Dat belooft een
unieke avond vol spektakel, turnplezier
en muziek te worden!
op za. om 18 uur, zo. om 11 en 15.30 uur
tickets en info via www.tkodepinte.be
TK Olympia i.s.m. Harmonieorkest
De Pinte
Zondag 26 april

Vieringen Eerste Communie
om 9 en 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86

Zondag 26 april

Op stap in Bourgondisch Gent
De overlevering wil dat Keizer Karel V op
24 februari 1500 in het Gentse Prinsenhof
geboren werd, als telg uit het machtige
geslacht van de Bourgondiërs. De keizer
maakte van de Gentenaars stroppendragers en in de stad zijn overal herinneringen aan Karel en zijn familie te vinden.
Waarom de Bourgondiërs blijven fascineren en er bestsellers over hen geschreven
worden? Stadsgids en historisch verteller
Noël Callebaut neemt ons mee door het
centrum van Gent en vertelt over hoe de
Bourgondische hertogen floreerden en
de stad deden floreren.
om 10 uur - Sint-Veerleplein, Gent
€ 5 (leden) / € 6 - inschrijven vóór 20/4
via ericdedapper@skynet.be
(max. 25 deelnemers)
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
Dinsdag 28 april

Is ons onderwijs gebuisd?
| zie pag. 14
Door: Hans Schmidt
In deze geruststellende lezing worden de vele polariserende slogans die
ons onderwijs in een negatief daglicht plaatsen gekaderd, gerelativeerd
en waar het moet ernstig weerlegd.
Een hart onder de riem voor leerkrachten, ouders en grootouders.
om 20 uur - OCP (Cultuurzaal) - gratis
Gezinsraad i.s.m. Gezinsbond, Okra,
Plussers Impuls, Atheneum Erasmus
en de basisscholen van DP-Z
0473 81 33 44
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

om 16 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
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De Pinte in beeld

Geniet mee van
enkele sfeerfoto’s!

Foto: Jan Ge

rmonpré

Foto: Bjorn Semeese

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2020

7 februari 2020
Officiële opening vernieuwd centrale deel
gemeentehuis in aanwezigheid van waarnemend
gouverneur Didier Detollenaere, met inhuldiging
beeld ‘Samen’ van Gerard Thienpondt.

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

