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Volgende INFOblad
(november - december 2020)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
20 september 2020 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in september - oktober
Zie www.depinte.be (Openingsuren) voor de laatste
stand van zaken. Voor verschillende diensten is het
nodig om eerst een afspraak te maken.
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
Er gelden aangepaste openingsuren. Voor de laatste
stand van zaken, zie: depinte.bibliotheek.be.

Volg de maatregelen voor jezelf en #voorelkaar
Alle info op info-coronavirus.be

Samen vooruit na corona
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona

Openingsuren recyclagepark
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
maandag
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur (tot 18 uur)*
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: enkel na reservatie via www.depinte.be/
reserveren of tel. 09 280 80 24 (maandag tot en met
vrijdag, van 9 tot 12 uur)

Alle info van de hogere overheden is terug
te vinden via www.info-coronavirus.be.
Stop de verspreiding van Covid-19
·
·
·
·
·

Blijf thuis als je ziek bent
Was je handen vaak met water en zeep
Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
Beperk je fysieke contacten en hou een logboek bij
Draag een mondneusmasker in de plaatsen waar het
verplicht is en op drukke openbare plaatsen.

* zomeruurregeling van 1 maart tot 31 oktober 2020,
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.

Opgelet: er geldt nog altijd een aangepaste dienstverlening in het kader van de coronamaatregelen
(bepaalde diensten zijn enkel bereikbaar na afspraak).
Zie www.depinte.be voor de laatste stand van zaken.

Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact

De evenementen in dit infoblad zijn steeds
afhankelijk van de corona-evolutie.
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Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2020
❏ Toegang recyclagepark:
enkel na afspraak. Reserveren via www.depinte.be/
reserveren of telefonisch (iedere werkdag van 9
tot 12 uur via 09 280 80 24). Meer info: depinte.be/
inforecyclagepark. Je kunt je saldo opladen door te
storten op het rekeningnummer BE51 0910 1787 0762.
Bij de mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 18 september en vrijdag 30 oktober
van 9 tot 12 uur (Dorp Zevergem - achterzijde kerk parking Chiro) en van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 19 september en zaterdag 31 oktober
van 10 tot 16 uur (achterzijde gemeentehuis)

Verdeling medisch materiaal
aan hulp- en zorgverleners
Vanuit de federale overheid zijn pakketten met medisch
materiaal geleverd aan het lokaal bestuur De Pinte,
de zogenaamde strategische stock. Op basis van de
bijgeleverde lijsten verdelen we het materiaal. Daarvoor
werd er een e-mail gestuurd naar de betrokkenen. We
merken echter dat er nog maar weinigen het materiaal
kwamen ophalen. Hierbij een oproep om dit niet langer
uit te stellen. Je kunt hiervoor een afspraak maken tijdens
de kantooruren via telefoon 09 280 72 97 of e-mail
marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be.

❏ Textielinzameling aan huis:
dinsdag 13 oktober 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

Kermisprogramma
aangepast

We namen ook contact op met de wijken om kleinschalige
activiteiten op poten te zetten. We ondersteunen deze
onder andere via het aanbieden van wijkfeestpakketten
(zie pagina 18). De kermis zelf vindt plaats, maar de braderie
en alle randanimatie gaat jammer genoeg niet door.

18

Foto: Jan Germonpré

Traditioneel kent de maand september enkele lokale
mijlpalen zoals Pintefeest met de braderie tijdens het
kermisweekend en de Speelstraat in het weekend ervoor.
Gezien de huidige veiligheidsbeperkingen kozen we ervoor
om deze activiteiten om te vormen naar een corona-veilige
variant.
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Ruimtelijke ordening

Publieke inspraakronde
RUP Zevergem Scheldedorp
Het lokaal bestuur De Pinte heeft
de start- en procesnota klaar voor
het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
‘Zevergem Scheldedorp’. Er is een
eerste publieke raadpleging en
adviesronde van 15 september
tot en met 13 november 2020.
Tijdens deze publieke inspraakronde
wordt er een infomarkt gehouden
op woensdag 23 september
2020, doorlopend van 19 tot
21 uur in de Vrije Basisschool
Zevergem (Dorp 32). Op basis van
verschillende infopanelen zal je op
eigen tempo kennis kunnen nemen van
deze documenten. Je krijgt er ook de
gelegenheid om feedback te formuleren.
Simultaan zal er een (online-) presentatie
beschikbaar zijn op de officiële website
én facebookpagina van de gemeente.
Hou hiervoor zeker de link:
www.depinte.be/rupzevergem in het oog!
De start- en procesnota kunnen, na afspraak, ook
fysiek worden geraadpleegd vanaf 15 september
tot en met 13 november bij de dienst Bouwen in
het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De
Pinte. Omwille van de coronamaatregelen vragen we
hiervoor op voorhand een afspraak te maken. Dit kan
door te bellen naar 09 280 80 22 of te mailen naar
stedenbouw@depinte.be.

Ze zal gedurende deze periode ook digitaal te
raadplegen zijn op: www.depinte.be/rupzevergem
Reacties indienen
Wie op de startnota en procesnota van het ruimtelijk
uitvoeringsplan wil reageren, kan dit als volgt doen:
• Stuur je brief aangetekend naar het college van
burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte
• Of geef je brief af tegen ontvangstbewijs aan het loket
van ‘Bouwen’ in het gemeentehuis.
• Of stuur een e-mail naar stedenbouw@depinte.be

Gezien de aanhoudende onzekerheid inzake de evoluties betreffende Covid-19 met mogelijks
gevolgen voor de programmatie, vragen we ook om kort voor dit infomoment de webpagina
www.depinte.be/rupzevergem even te checken.

Ontwikkeling nieuw bedrijventerrein
Eind vorig jaar verkocht het OCMW Gent de te
ontwikkelen bedrijfsterreinen tussen de Heirweg en de
E17 in De Pinte aan projectontwikkelaar Volus uit Aalter.
In samenwerking met het gemeentebestuur heeft Volus
het afgelopen half jaar haar project vorm gegeven en
maakt ze zich op om dit najaar de plannen toe te lichten.
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Uiteraard krijgen lokale bedrijven en KMO’s ook de
mogelijkheid om zich te vestigen in dit bedrijventerrein.
Bij de opmaak van het uiteindelijke plan zal dan ook
rekening gehouden worden met de behoeftes van
de lokale ondernemers. Wie hieromtrent vragen heeft
of informatie wenst, kan contact opnemen met de
ontwikkelaar, zie www.volus.be.

Openbare werken & Mobiliteit

Onderhoudswerken N60
Het Agentschap Wegen en Verkeer start met
onderhoudswerken op de N60 op 31 augustus 2020. De
toplaag asfalt tussen kruispunt De Klosse en kruispunt
Den Beer (in de richting van Oudenaarde) wordt volledig
vernieuwd.

De werken duren, onder voorbehoud van de
weersomstandigheden, tien werkdagen. Het verlengde
van de N60 richting Nazareth wordt aangepakt in de
loop van september - oktober 2020.
Alle info: www.wegenenverkeer.be.

Wat houden de werken in?
De aannemer start met de structurele onderhoudswerken op de N60 tussen het kruispunt ‘De Klosse’
in Zwijnaarde en kruispunt ‘Den Beer’ in De Pinte
richting Oudenaarde. Er komt geluidsarm asfalt dat de
geluidsoverlast langs de N60 zal doen verminderen.
Verkeerssituatie
Vanaf maandag 31 augustus 2020 rijdt het verkeer op
de N60 langs de werfzone over één rijstrook richting
Oudenaarde. Alle kruispunten blijven open. De werken
worden opgesplitst in drie fases:
• Fase 1: traag rijvak en pechstrook. Er wordt een
omleiding voorzien voor fietsers via Mieregoed.
Gedurende deze periode is er geen in- en uitgaand
verkeer naar het Mieregoed of aangelanden op de
N60 mogelijk.
• Fase 2: snel rijvak. In deze fase is er geen doorgang
van de N60 naar de Grote Steenweg. De bus bedient
dan halte Den Beer niet, maar zal een tijdelijke halte
aandoen op de Polderdreef in beide richtingen.
• Fase 3: in de tweede helft van de week wordt het
asfalt tussen de rotonde van het afrittencomplex en
het kruispunt Den Beer vernieuwd. De Pinte is dan
niet bereikbaar als je komt van het afrittencomplex. Er
wordt een omleiding voorzien via de Savaanstraat.

Aanpassing lijn 76
De Pinte Groenpark niet meer bediend
Het draaimanoeuvre tussen Groenstraat en
Pintestraat zorgt regelmatig voor problemen
(aanrijdingen, schade aan openbaar domein
en vastlopend verkeer). Hierdoor werd door
De Lijn beslist omwille van eenduidigheid,
verkeersveiligheid en doorstroming dat de halte
De Pinte Groenpark met lijn 76 niet meer bediend
wordt sinds 29 juni 2020. Als gemeentebestuur
betreuren wij deze beslissing maar erkennen de
noodzaak ervan. Reizigers worden verwezen
naar de halte De Pinte Dorp op 250 m, nabij de
kerk. De bus rijdt dus niet meer de route via
Polderbos maar volgt de route Polderdreef Kerkplein - Pintestraat in beide richtingen.
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Openbare werken & Mobiliteit

Vernieuwing en uitbreiding
fietsenstallingen NMBS
Begin september start de NMBS met het vernieuwen
van de fietsenstallingen aan het station van De
Pinte. Momenteel beschikt het station van De Pinte
over 426 fietsparkeerplaatsen. Gelet op de huidige
bezettingsgraad en de verwachte groei in aantal
treinreizigers, voorziet dit project in de uitbreiding van
het aantal fietsplaatsen met 135 door de bouw van
enkele nieuwe overkapte fietsenstallingen.
• Langs de Stationsstraat wordt de bestaande
fietsenstalling vervangen door een nieuwe
fietsenstalling van zeven etagefietsenrekken en
een zone voor twintig buitenformaatfietsen en
brommers. De zone voor buitenformaatfietsen
komt ter hoogte van de huidige belbushalte
in de Stationsstraat, waar momenteel de
kledingcontainers staan. De belbushalte
zal opgeschoven worden richting het
stationsgebouw.
• Langs de Florastraat wordt een nieuwe
fietsenstalling opgericht met twee modules
etagerekken op de parking ter hoogte van de
Varentschoot. Er komt een directe toegang tot
perron 4.
• Ter hoogte van de middenluifel (voorzijde
station) worden er in november ook bijkomende
fietsstallingen voorzien, ook met module voor
toekomstige deelfietsen.
• De NMBS heeft in de loop van 2018 een nieuw
standaardtype van overdekte fietsenstallingen
ontworpen, dat voortaan bij vernieuwings- en
uitbreidingswerken in treinstations geplaatst
wordt. Dit standaardtype – geoptimaliseerd na
klantenbevraging – zal bijdragen tot een uniform
beeldmerk.

Voorbeeld

module fie

tsenrek

• Aan alle fietsenstallingen wordt voorzien in een
nieuwe verharding om op een comfortabele manier
gebruik te kunnen maken van de nieuwe stallingen.
Alle overdekte fietsenstallingen zullen voorzien
worden van de nodige verlichting en uitgerust
worden met diefstalveilige fietsrekken (er zal geen
ruimte zijn achter de rekken, alle fietsen zullen ook
zichtbaar zijn vanaf de straatzijde, er kunnen fietsen in
de hoogte opgeborgen worden …).

STRAPdag op vrijdag 18 september
Op de Strapdag gaan alle leerlingen samen met (groot)ouders
en leerkrachten met stevige tred naar school. Ook de scholen
van De Pinte - Zevergem doen mee.
De Strapdag heeft tot doel om scholen, ouders en kinderen aan
te moedigen om op een duurzame en veilige manier naar school
te komen. Wie zich te voet of met de fiets naar school verplaatst,
slaat veel vliegen in één klap. Het is niet alleen goed voor het
milieu en de gezondheid, het maakt ook de onmiddellijke
omgeving van de schoolpoort veel leuker en veiliger.
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Veilig naar school
Naar aanleiding van de sociale afstandsmaatregelen
werd er ter hoogte van de scholen een autoluwe
schoolomgeving gecreëerd bij begin- en einduur van de
school. Op die manier konden de ouders op voldoende
afstand van elkaar hun kinderen afzetten en oppikken
van de school.
Na evaluatie met de scholen werd er beslist om de
autoluwe schoolomgeving ter hoogte van de Vrije
Basisscholen van De Pinte en Zevergem te behouden.
Deze hebben immers ook op vlak van veiligheid een
meerwaarde voor de schoolgaande jeugd.
Vanaf 1 september 2020 worden daarom volgende
autoloze zones ingevoerd:
• Ter hoogte van de Vrije Basisschool De Pinte, tussen
het gemeenteplein en de Koning Leopoldlaan: elke
ochtend van 8 tot 8.30 uur, elke avond van 15.45 tot
16.30 uur. Op woensdag van 11 tot 11.30 uur
• Ter hoogte van de Vrije Basisschool Zevergem, ter
hoogte van de ingang van de school: elke ochtend van
8.15 tot 8.45 uur, elke avond van 15.20 tot 15.50 uur.
Op woensdag van 11.30 tot 12.15 uur

Oude Gentweg = fietsstraat
Hoe een fietsstraat 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 (ook als fietser ).
• Fietsers mogen in een
eenrichtingsstraat de hele breedte
van de rijweg gebruiken,
en in een tweerichtingsstraat de
helft. Ze hebben 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.
De fietssnelweg F7 werd gerealiseerd door de Provincie
Oost-Vlaanderen. Lokaal bestuur De Pinte staat in voor
het beheer ervan. Dit beheer omvat het onkruid- en
sneeuwvrij houden van de fietssnelweg. Voor dit
onderhoud ontvangt de gemeente een subsidie
van de provincie.
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Leven & Wonen

Aanpassing opcentiemen op de onroerende
voorheffing
De gemeenteraad van eind december 2019 heeft
beslist om de onroerende voorheffing aan te passen
naar 875 opcentiemen. De afgelopen weken kregen
we van verschillende inwoners hierover vragen.
Wat is de onroerende voorheffing?
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse
belasting op onroerende goederen die in het Vlaams
Gewest liggen. Ze wordt berekend op basis van het
kadastraal inkomen. Onroerende goederen zijn gronden,
gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting. Een
gedeelte van de onroerende voorheffing is bestemd voor
het Vlaams Gewest, het andere gedeelte, de opcentiemen,
is bestemd voor de provincie en ook de gemeente. Voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft de gemeente
De Pinte 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Waarom werd de onroerende voorheffing aangepast?
Bij de opmaak van het meerjarenplan voor onze gemeente
(daarin is opgenomen wat het gemeentebestuur deze
legislatuur wil realiseren), werd als uitgangspunt genomen
dat het bestuur onze gemeente moet voorbereiden op
de toekomst. Dit betekent ook dat we verstandig en
toekomstgericht moeten omgaan met onze financiën.
Al snel bleek echter dat de financiële situatie van onze
gemeente niet zo rooskleurig was als door velen werd
aangenomen. Wie naar de evolutie van onze financiële
parameters keek, kon niet anders dan vaststellen dat er
aanzienlijke inspanningen nodig waren.
Wat was de oorzaak van deze financiële situatie?
De financiën van onze gemeente komen de komende jaren
sterk onder druk door de lokale impact van de federale
taxshift en door de exponentieel stijgende pensioenkost
voor ons gemeentebestuur. Dat, gecombineerd met de
onevenwichtige evolutie tussen ontvangsten en uitgaven,
zorgde er voor dat er aanpassingen nodig waren, zeker als
we als gemeentebestuur verder willen blijven investeren
in onze gemeente en onze dienstverlening op punt willen
houden.
Waarom werd gekozen voor deze aanpassing?
De aanpassing die doorgevoerd is, is gebeurd binnen
een algemeen aanvaard fiscaal kader, waarbij er een
verschuiving is van belastingen op arbeid naar belastingen
op eigendom. Op deze manier worden we minder
afhankelijk van de evolutie van onze demografie (waarbij
een steeds kleiner wordende groep actieve werkenden voor
de inkomsten moet zorgen) en van het grillige verloop van
de inkomsten uit de personenbelasting. De aanvullende
personenbelasting werd daarom verlaagd naar 6,9%,
terwijl de onroerende voorheffing verhoogd werd tot
875 opcentiemen.
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Wat zijn de gevolgen hiervan?
Hetgeen u dit jaar meer dient te betalen, hangt af van de
hoogte van uw kadastraal inkomen. Hoe hoger uw KI (die
dikwijls een indicatie is van de grootte van uw woning), hoe
hoger ook de bijdrage die u zal moeten betalen. Dit zorgt
voor een rechtvaardige spreiding van de lasten. Ter info:
deze belasting dient ook betaald te worden door bedrijven
en vennootschappen. Ook zij dragen dus hun deel bij,
wat bij bijvoorbeeld een verhoging van de aanvullende
personenbelasting niet het geval zou geweest zijn.
Moeten er de komende jaren nog aanpassingen
verwacht worden?
Neen! De fiscaliteit in onze gemeente blijft (minstens)
de komende 5 jaren stabiel. Dat wil onder andere zeggen
dat het bedrag dat u voor de (gemeentelijke) onroerende
voorheffing moet betalen de komende vijf jaar ook stabiel
zal blijven (afgezien van een eventuele indexatie die van
hogerhand bepaald wordt).
Wat gebeurt er met deze extra middelen?
Deze middelen worden gebruikt om onze dienstverlening
te blijven garanderen, maar ook om te kunnen blijven
investeren, zoals onder meer in het veiliger maken van
onze wegen en de (her)aanleg van voet- en fietspaden, de
realisatie van een nieuw recyclagepark, de verledding van
de openbare verlichting, en nog veel meer. Een overzicht
van alle plannen voor de komende legislatuur kan u
trouwens terugvinden op www.team9840.be.
Nog meer vragen?
Op onze website www.depinte.be/onroerendevoorheffing
kan u nog extra info en antwoorden terugvinden.

Steun aan ondernemers en zelfstandigen
De voorbije periode was bijzonder vreemd. De impact
van de coronacrisis was groot. Ondernemers moesten
hun winkel of bedrijf sluiten, of hadden door het
openblijven van hun winkel net een extra drukke
periode.

Oost-Vlaanderen, waardoor we vanaf begin september
ondersteuning krijgen van een expert lokale economie.
Deze zal starten met een quick scan waarna een actieplan wordt opgemaakt voor onze lokale middenstand
en ondernemers.

Het lokaal bestuur wil in ieder geval de lokale economie
en ondernemers mee ondersteunen. Daartoe hebben
we - in samenspraak met de lokale economie- en
middenstandsraad (LEM-raad) - een aantal maatregelen
genomen en zullen we ook in de komende periode
verdere ondersteuning bieden. Een kort overzicht van
de initiatieven.
Ondersteuning voor aankoop
beschermingsmateriaal
Het bestuur wil ondernemers ondersteunen door
de onvoorziene bijkomende kosten ten gevolge van
de coronacrisis (deels) te vergoeden. Daarom werd
op de gemeenteraad een reglement goedgekeurd
waarmee tot 250 euro van de gemaakte kosten voor
beschermingsmateriaal (plexischermen, handgel,
mondmaskers …) teruggevorderd kan worden.
Het volledige reglement en een invulformulier
kan je terugvinden via www.depinte.be/
coronapremiehandelaars.
Ondersteuning door expert lokale economie
Om de lokale dienstverlening voor onze middenstanders en ondernemers te verbeteren, heeft het
bestuur ingetekend op een project van de provincie

‘Koop lokaal’-actie in najaar
Lokaal kopen is altijd een goed idee! Daarom ondersteunen we vanaf midden september onze lokale
handelaars met een ‘koop lokaal’-actie. Bij elke aankoop
maak je kans om 1 of meerdere 9840-bonnen te winnen.
Meer info op de achterzijde van dit infoblad, via
www.depinte.be, de Facebookpagina van Lokaal bestuur
De Pinte …

Coronapremie verenigingen
Het lokaal bestuur wil verenigingen ondersteunen door deels de onvoorziene bijkomende
kosten ten gevolge van de coronacrisis terug te
betalen. Hiervoor is momenteel een bevraging
bezig bij de verenigingen. Daarnaast heeft elke
vereniging ook recht op een premie voor de
aankoop van beschermingsmateriaal. De premie
bedraagt maximum 500 euro voor verenigingen
die op regelmatige basis (twee of meer activiteiten
per maand) organiseren of maximum 250 euro
voor verenigingen die slechts sporadisch een
activiteit organiseren (minder dan twee per
maand).
Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier
kan je terecht op www.depinte.be/
coronapremieverenigingen.
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Milieu & Duurzaamheid

Infoavond groepsacties
stookolietanksanering
Veneco organiseert samen met de deelnemende
gemeenten twee infoavonden over de groepsactie
stookolietanksanering. Deze groepsactie biedt je de kans
om jouw oude stookolietank tegen gunstige voorwaarden
buiten gebruik te stellen. Tijdens de infoavond kom je alles
te weten over de groepsactie en hoe je je kunt inschrijven.
Ben je nu al geïnteresseerd dan kan je je inschrijven voor
een vrijblijvende offerte via:
• www.veneco.be/tanksanering
• tanksanering@veneco.be
• het gratis nummer 0800 11 124
• het energieloket van de gemeente (maak een afspraak
via www.depinte.be/woonloket, tel. 09 210 71 50,
info@wonenleieschelde.be)
De infoavonden starten telkens om 19.30 uur en vinden
plaats op:
• 14 oktober 2020 in het gemeentehuis van Merelbeke
• 12 november 2020 in het auditorium van het
gemeentehuis van Aalter

Het aantal toegangsplaatsen voor de infoavonden is
beperkt. Schijf je daarom snel in via info@veneco.be of
via 09 251 22 22.
Kan je niet aanwezig zijn op de infoavond, maar wens je
toch bijkomende informatie? Geen probleem. Wij voorzien
een live-uitzending van de infoavond en een chatbox
om je vragen van thuis uit te stellen.
De groepsactie wordt aangeboden aan particulieren en
landbouwbedrijven.

Groepsaankoop spouwmuurisolatie!
Spouwmuurisolatie doet het comfort in je woning
gevoelig stijgen en je energiefactuur dalen. Heeft je
woning spouwmuren, maar twijfel je of je die kan
isoleren? Vrees je problemen met doorslaand vocht?
Geen nood, kom naar de infoavond of meld je geheel
vrijblijvend aan voor de groepsaankoop en ontvang
een gratis en betrouwbare expertise. Je krijgt gratis
begeleiding door benovatiecoach Energent.
Spouwmuurisolatie – alle voordelen op een rijtje
• Gratis en vrijblijvende expertise van je spouwmuren.
Indien de spouwen niet voldoen of je bedenkt je, stap
dan zonder verplichtingen uit de actie.
• Fris in de zomer, warm in de winter:
spouwmuurisolatie verhoogt het comfortgevoel in
alle seizoenen door het bekomen van een stabielere
binnenmuurtemperatuur.
• Uit onderzoek (in opdracht van het Vlaams
Energieagentschap) blijkt dat er een zeer hoge
klanttevredenheid is over het na-isoleren van
spouwmuren door gecertificeerde aannemers.
• Zekerheid over kwalitatieve uitvoering door een
gecertificeerde aannemer.
• De werken duren slechts één tot twee dagen en
kunnen zonder bouwvergunning uitgevoerd worden.
• Voordelige prijs door de groepsaankoop.
• Relatief goedkope maatregel die zichzelf snel
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terugverdient (< 5 jaar), mede dankzij de premie van
Fluvius, die nog steeds 5 euro per m2 bedraagt.
• Door kwalitatieve isolatie stijgt de waarde van jouw
woning.
Infoavond
Wens je bijkomende informatie, kom dan zeker naar
de infoavond op 7 oktober 2020 om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte (Koning
Albertlaan 1, De Pinte.)
Het aantal toegangsplaatsen voor de infoavonden is
beperkt. Schijf je daarom snel in via info@veneco.be of
via 09 251 22 22.
Kan je niet aanwezig zijn op de infoavond, maar wens
je toch bijkomende informatie? Geen probleem. Wij
voorzien een live-uitzending van de infoavond en
een chatbox om je vragen van thuis uit te stellen.
Inschrijven voor de groepsactie
Meld je aan voor een gratis expertise en vrijblijvende offerte:
• via www.veneco.be/spouwmuur
• via e-mail naar spouwmuur@veneco.be
• via het energieloket van de gemeente (maak
een afspraak via www.depinte.be/woonloket,
tel. 09 210 71 50, info@wonenleieschelde.be)

Bloempotjes en folies:
voortaan in de blauwe zak!
Vanaf juli 2020 worden op het recyclagepark geen plastic
folies meer toegelaten die in een PMD-zak kunnen. Ook plastic
bloempotjes en plantentrays moeten voortaan in de blauwe zak.
Uitsluitend folies, bloempotjes en trays die te groot zijn voor de
blauwe PMD-zak zijn nog welkom op het recyclagepark!
Meer info: www.depinte.be > Nieuws > +Meer Nieuws

Verpakkingen en bloempotjes in elkaar steken,
een goed idee?
NEEN, zeker niet! Verpakkingen worden mechanisch gesorteerd.
En dat is onmogelijk als ze in elkaar worden gestoken of gestapeld
of in een apart zakje worden gestopt. Prop zeker ook geen
folies in plastic potten of dozen. Stop dus alle verpakkingen
en ook bloempotjes LOS VAN ELKAAR in de blauwe zak!
En dat is superbelangrijk omdat deze verpakkingen anders
niet herkend worden in de sorteerinstallatie en zo verloren
gaan voor recyclage. Ze worden tijdens het sorteerproces
als ‘vreemde fractie’ afgestoten en komen bij het residu
terecht (te verbranden afval).
Nog eens kort samengevat:
• Alle verpakkingen moeten los van elkaar in de zak
• Verpakkingen stapelen en verpakkingen samen in
kleinere zakjes steken mag niet
• Verwijder de folie van plastic schaaltjes, potjes of
vlootjes en stop deze los in de blauwe zak
• Zorg ervoor dat de plastic
verpakkingen helemaal leeg
zijn en geen etensresten
meer bevatten
• Maak niets vast aan de
buitenkant van de zak
• Win extra plaats door je
plastic flessen, drankkartons
of blikjes in de lengte plat te
duwen, zo bespaar je heel
wat ruimte in de blauwe zak
Meer info:
www.denieuweblauwezak.be
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Milieu & Duurzaamheid

Sinds 3 augustus: opnieuw
asbestinzameling op het
recyclagepark en ophaling van
asbestplaten en- leien aan huis
Wel met aangepaste regels!
Asbestinzameling op recyclagepark voortaan
verplicht in zakken
Inwoners kunnen vooraf de nodige veiligheidsmiddelen
afhalen bij de milieudienst of op het recyclagepark
(opgelet: maak eerst een afspraak - coronamaatregel).
Want vanaf nu beveelt IVM extra veiligheidsvoorschriften
aan. Zomaar losse asbestplaten brengen naar het
recyclagepark, behoort tot het verleden. Inwoners
worden gevraagd om asbest verpakt aan te leveren.
Daarom kan je sinds eind juli 2020 platenzakken
afhalen alvorens asbest aan te voeren.
IVM en de lokale besturen nemen deze maatregelen uit
zorg voor de volksgezondheid. Het is immers belangrijk
om zoveel mogelijk verspreiding van asbestvezels
tegen te gaan, bij het verwijderen zowel als tijdens het
transport of de aflevering op het recyclagepark.
Ophaling asbestplatenzakken of bigbags aan huis
Sinds augustus werd ook het project ‘bronophaling
van asbestplaten of -leien’ hernomen. Dankzij OVAMsubsidies kunnen inwoners kleine hoeveelheden asbest
aan huis laten ophalen in IVM-platenzakken en dit tegen
zeer voordelig tarief. Dit project liep sinds begin 2020 en
wordt herstart.
De ‘bronophaling’ van asbestplaten of -leien is opgezet
om kleine hoeveelheden van dit asbesthoudend
materiaal (ongeveer 40 m² dakoppervlakte) op veilige
manier aan huis te laten ophalen. Dit voorkomt heen
en weer gerij naar de recyclageparken. Dankzij OVAMsubsidies is de bijdrage van de inwoner beperkt tot
€ 30/opgehaalde platenzak. Alle overige kosten vallen
onder het OVAM-subsidieproject of worden gedragen
door IVM en de lokale besturen. De asbestkits (platenzak
en beschermingsmiddelen) worden opnieuw verkocht
bij de milieudienst en sinds 3 augustus worden deze
platenzakken opnieuw aan huis opgehaald.
De ‘spelregels’ zijn hier ongewijzigd:
• inwoners kopen een zak/bigbag (inclusief
beschermingsmiddelen) bij de milieudienst
(maximum twee per adres, € 30/stuk, ophaling
inbegrepen)
• inwoners melden zich aan op ivmmilieubeheer.be
wanneer de zak gevuld is
• de door IVM aangestelde ophaalfirma regelt de ophaling
• IVM geeft na ophaling resultaten door aan gemeente
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Sinds 3 augustus kunnen ook land- en
tuinbouwbedrijven asbestplaten op hun bedrijf
laten ophalen! Dit is nieuw!
Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen maximum
twee afzetcontainers (samen ongeveer 30m³) reserveren
voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf.
Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage van de
landbouwer beperkt tot € 170/container. Alle overige
kosten vallen onder het OVAM-project.
Hoe gebeurt dit praktisch:
• landbouwers dienen een aanvraag in bij de milieudienst
• de gemeente controleert of er een landbouwnummer
of exploitatienummer is
• de landbouwer betaalt dan de gemeente € 170/
container (maximum twee containers te reserveren per
adres) en haalt zijn pakket beschermingsmiddelen af
• de gemeente geeft nadien de info van de landbouwer
door aan IVM (naam, adres, aantal containers)
• IVM contacteert de door haar aangestelde
ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de
landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container
(container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat
bij transport geen vezels worden verspreid
• de ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/
ophaling, gewichten …
• IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de
gemeente
Zowel de bronophaling bij particulieren als bij
landbouwers lopen nog tot eind maart 2022.
Veiligheid boven alles!
Omgaan met asbest blijft een veiligheidsrisico
inhouden. Wie grote hoeveelheden asbestplaten of
-leien moet laten verwijderen, doet daarom best een
beroep op een erkende dakwerker.
Wie toch zelf aan de slag wil gaan omdat het
om kleine hoeveelheden gaat, moet de nodige
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn daarbij zeer essentieel,
evenals het correct verpakken van asbestplaten
en -leien. Het is daarom ook van belang steeds de
veiligheidsinstructies goed te lezen.
Meer info: www.depinte.be/asbest en
www.ivmmilieubeheer.be

Géén klein afval in
dozen of zakken op het
recyclagepark
Bij het uitsorteren van het grofvuil in de afvalenergiecentrale van IVM valt op dat er heel veel (kleine)
materialen in zakken of dozen bij het grofvuil
worden aangeboden. Dit is in strijd met de geldende
acceptatiecriteria van grofvuil, maar ook met de
wetgeving en de politiereglementen die opleggen
welke afvalsoorten gesorteerd aangeboden moeten
worden.

Daarom wil IVM
samen met de lokale besturen werken aan een
doorgedreven sensibilisatie om op het recyclagepark in
de container ‘grofvuil’ énkel nog grofvuil toe te laten en
hierin niet langer ongesorteerd klein afval in zakken of
dozen, noch ‘te recycleren afval’ toe te laten.

Meer info: www.ivmmilieubeheer.be (bij ‘Grofvuil is geen klein afval!’)

Repair Café op zaterdag 5 september
Hebben jullie het Repair Café in juni - in tijden van corona
- ook gemist? Wij hebben alvast jullie gemist. Maar op 5
september 2020 zien we je graag terug. Een coronaproof
Repair Café-light, waar enkel elektro en mechanische
apparaten, ICT en 3D-printing samen zullen hersteld
worden. We weten dat de omgang met elkaar drastisch
gewijzigd is. Ook ons Repair Café ontsnapt hier niet
aan. We richten de herstellingsruimte zodanig in dat de
afstand van 1,5 m gewaarborgd wordt. Er zal voldoende
ontsmettingsmiddel aanwezig zijn, ook voor de te
herstellen stukken. We vragen wel expliciet dat jullie
alléén komen, met één stuk én een verplicht mondmasker.
Alle veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid
worden toegepast.

We kijken er naar uit om je terug te zien in de gemeentelijke
basisschool (Polderbos 1, De Pinte) op zaterdag 5 september
2020 van 9.30 tot 13 uur. Want waarom moet je iets
weggooien als je veel kans hebt het te herstellen. Tot
binnenkort!

Ga je paardrijden?
Paardrijden kan onder andere op de hiervoor mooi
ingerichte paden in het Parkbos. Denk je ook even aan
het volgende?
De gemeente heeft al meermaals melding gekregen van
uitwerpselen van paarden op de openbare weg. In het
gemeentelijk reglement administratieve sancties (gas)
staat bepaald dat eigenaars of begeleiders van rijdieren
er moeten voor zorgen dat deze dieren de openbare
ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn
verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden en de
nodige voorzorgen en/of maatregelen te nemen.

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2020 | 13

Welzijn & Sociale zaken

Nieuwe groepsopvang ‘Harlekijn’
in Sint-Martens-Latem vanaf 1 oktober
Door de handen in elkaar te slaan en een succesvolle
samenwerking tussen de lokale besturen van De Pinte
en Sint-Martens-Latem werd een nieuwe groepsopvang
gezocht en gevonden in het centrum van Sint-MartensLatem. De groepsopvang ‘Harlekijn’ gaat officieel van start
op 1 oktober 2020.
Hiermee willen de lokale besturen van De Pinte en SintMartens-Latem tegemoetkomen aan de stijgende vraag
naar kinderopvang in onze gemeentes.

De opvanglocatie is gelegen in de Guido Gezellestraat 21
in Sint-Martens-Latem. Deze locatie wordt ter beschikking
gesteld door het Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem.
In totaal zullen er veertien kindjes opgevangen worden van
nul tot 2,5 jaar, onder toezicht van twee kinderbegeleiders,
geselecteerd door de Organisator gezinsopvang en
groepsopvang van Lokaal bestuur De Pinte. Deze veertien
plaatsen zijn inkomensgerelateerde plaatsen waar ouders
volgens hun inkomsten een ouderbijdrage betalen. Zo
zorgen we verder voor een toegankelijke en betaalbare
opvang voor alle ouders.
De opvang is elke weekdag open van 7.30 tot 18 uur en
wordt gegarandeerd bij eventuele ziekte van de begeleiders.
De organisator zorgt dan steeds voor kwalitatieve
vervanging.
Zoek je zelf nog een groepsopvang of een gezinsopvang
voor je kleine spruit? Heb je interesse in deze nieuwe
opvang? Registreer je dan zo snel mogelijk via het lokaal
loket kinderopvang www.kinder-opvang.be. Hier kan je
een overzicht vinden van alle kinderopvangvoorzieningen in
je eigen gemeente en hoef je maar één keer je opvangvraag
te stellen.

COVID-19-toeslag voor gezinnen
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens
een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen
eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen
via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden
aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

10 JAAR

Wie heeft hier recht op?
• Je moet recht hebben op het basisbedrag van het
groeipakket
• Je aanvraag indienen voor 1 november 2020
• In maart of april of mei of juni 2020 gezinsinkomsten
hebben die niet meer bedragen dan 2 213,30 per
maand EN die minstens 10 % lager liggen dan de
gezinsinkomsten van januari of februari 2020

Meer info: https://groeipakket.be/nl/covid19 of in het Sociaal Huis.

TIP

VERGEET DE MANTELZORGPREMIE NIET AAN TE VRAGEN
Laat je je bijstaan voor zorgtaken? Inwoners uit de gemeente die ouder zijn
dan 21 jaar die de maandelijkse tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering
ontvangen van 130 euro, kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor het krijgen
van een tussenkomst van 25 euro per maand. Deze wordt op het eind van het
jaar uitbetaald en dient te worden aangevraagd voor 31 oktober van het huidige
kalenderjaar.
Bel 09 280 72 99 (iedere voormiddag in de week) of mail info@sociaalhuisdepinte.be.
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(to spíti mou = ‘mijn huis’ in het Grieks)

Infomoment niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen uit Griekse kampen
In maart vernamen wij niet alléén dat het
coronavirus ons in lockdown zette maar óók
dat de EU-hulp aangeboden heeft voor de
opvang van 1 500 kinderen die in Griekse
vluchtelingenkampen verblijven. Sinds het
voorjaar zitten er 5 500 kinderen vast in de
Griekse kampen, in schrijnende omstandigheden.
Het gaat om kinderen zonder ouderlijk toezicht.
Er is plaats voor 6 000 vluchtelingen in de
kampen op de Griekse eilanden, waar er nu bijna
40 000 verblijven ...
Hoe kan je zelf, in Zevergem en De Pinte, in actie
schieten en een steentje bijdragen om deze
ellende te verzachten? 11.11.11 wil je informeren
hoe en wat je zelf kunt doen. Kom naar de
informatieavond op dinsdag 22 september
2020 om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in De Pinte.
Verschillende sprekers uit het werkveld en
ervaringsdeskundigen vertellen over allerlei
vormen van hulp die jij en ik kunnen bieden.
Jij kan de voogd worden van een niet-begeleide
minderjarige, jij kan een steunfiguur zijn voor
een jongere, of jij kan het gastgezin zijn dat die
jongere een tijdelijke opvang biedt, al dan niet
met de ondersteuning van Pleegzorg Vlaanderen.
Ja, wij kúnnen ... de mouwen opstropen!

26ste Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker
in zicht!
Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker zal er
voor het eerst sinds 25 jaar helemaal anders uitzien. Met
het coronavirus willen we geen risico’s nemen, gezondheid
gaat voor. Dit jaar worden de azalea’s enkel online te koop
aangeboden. Koop tussen 1 en 20 september je plantje(s)
via webshop.komoptegenkanker.be. Je bestelt en betaalt
online. Na aankoop haal je je azalea af bij een afhaalpunt van
vrijwilligers, bij een Aveve of laat je je plantjes thuis leveren.
Iedereen die de strijd tegen kanker een warm hart toedraagt,
kan een plantje kopen. Voor zeven euro haal je er eentje in
huis. De opbrengst gaat naar steun- en zorgprojecten voor
mensen met kanker en hun naasten. Zo worden er onder
andere speciale activiteiten georganiseerd
voor kinderen en jongeren met
kanker. Een deel van de opbrengst
gaat naar palliatieve zorg en
lotgenotengroepen.

Foto: Ans Brys

το σπίτι μου

Het volledige programma van de avond
vind je op: Facebook 11.11.11. De Pinte en
www.wegwezer.be. Zie ook:
www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair.
De inkom is gratis.
#ikbensolidair
“Ik wil méér weten!”, zegt mijn buur.
“Wij zien elkaar op dinsdag 22 september 2020!”
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Oxfam stelt (h)eerlijke chocolade centraal tijdens
week van de Fair Trade
Tijdens de Week van de Fair Trade, van 7 tot 17 oktober
2020, voert Oxfam opnieuw actie om de cacaoboeren
een leefbaar inkomen te betalen voor hun arbeid. Deze
campagne gaat gepaard met tal van commerciële
promoties, onder meer op chocolade en koffie, en dit
tijdens de hele Week van de Fair Trade. Met elke hap Oxfamchocolade draag je bij aan een betere toekomst voor de
cacaoboeren en hun gezin.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is open op woensdag en
zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Rode Kruis helpt bij schoolwerk
We kennen het Rode Kruis vooral van Bloedinzamelingen
en EHBO-opleidingen. Vorig schooljaar was het
Rode Kruis in De Pinte voor het eerst actief met
brugvrijwilligers.
Niet alle ouders van kinderen in de lagere school
kunnen helpen met schoolwerk. Een taalbarrière,
langdurige ziekte … maakt dat soms onmogelijk.
Een brugvrijwilliger komt éénmaal per week langs en
maakt het verschil voor zo’n kind.
We laten een brugvrijwilliger uit de Pinte, Kristine, aan
het woord.
Waarom ben je gestart als brugvrijwilliger?
Kristine: Ik kende het Rode Kruis al langer van het
bloedgeven. Toen ik hoorde dat er in De Pinte een
project werd opgestart om kinderen te begeleiden
bij hun schoolwerk, zei ik meteen ja. Tijdens een
korte opleiding kwamen we in contact met ervaren
brugvrijwilligers uit Gent, en was ik niet zeker dat we in
De Pinte een doelgroep zouden vinden. Maar toen ik
de werking ging voorstellen in de vrije basisschool en
in de Kleine Prins, was het enthousiasme bij directie en
zorgleerkrachten groot.
Wat is het mooiste moment dat je meegemaakt
hebt?
Kristine: De inzet van de kinderen en ouders en
het enthousiasme waarmee ze je elke week terug

ontvangen in hun gezin! Na een half uurtje hard werken,
spelen we elke week een gezelschapsspelletje om af te
ronden, en ja, dat is ook voor mij de reden waarom ik er
elke week naar uitkijk om terug te gaan.
Wat wil je als brugvrijwilliger bereiken?
Kristine: Als brugvrijwilliger zorg je voor een extra
steuntje in de rug. Het meest voldoening krijg je als het
kind hierdoor slaagt op school en mag overgaan naar
het volgende studiejaar. Ik zou ook graag alle scholen
van De Pinte mee aan boord krijgen en overtuigen van
het belang!

Wil je vanaf september ook als brugvrijwilliger aan de slag?
Neem een kijkje op www.rodekruisdepinte.be of stuur een mailtje naar
kristine@rodekruisdepinte.be. Reserveer alvast de info-avond op maandag
21 september 2020 om 19.30 uur in het OCP (Polderbos 20) in je agenda.
Gelieve hiervoor in te schrijven via de site.
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Veiligheid

Nieuw hoofdcommissariaat
politie Schelde-Leie
De politiezone Schelde-Leie
gunde de opdracht voor het
ontwerpen en het bouwen van
het nieuw hoofdcommissariaat
aan het samenwerkingsverband
van ontwikkelaar Investpro NV,
aannemer bouwbedrijf IBO NV
en architectenbureaus BRUT en
Styfhals.
Het nieuwe gebouw zal
6 600 000 euro kosten (inclusief
btw). Dit nieuwe commissariaat
komt in de Weefstraat in Nazareth
op de hoek met de N60 (GentOudenaarde). Het vervangt het
huidige, verouderde gebouw in
de Florastraat in De Pinte.
Infomarkt op 8 september
Na de zomervakantie nodigt de politiezone, samen met
de gemeente Nazareth, haar inwoners uit tijdens een
infomarkt om kennis te maken met de bouwplannen.
Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 8 september
2020 in CC zaal Nova (Steenweg 92, Eke). Tussen 18 en
21 uur zijn de plannen doorlopend te bezichtigen en
zullen de architecten toelichting geven. Alle betrokken
partijen - burgemeester, politie, bouwfirma en
ontwerpers - zullen er ook zijn voor wie met vragen zit.

Om deel te nemen aan de infomarkt
schrijf je je vóór 1 september 2020 in via
https://public.pzschelde-leie.be/infomarkt/ of
tel. 09 321 76 60 (tijdens de kantooruren).
De bouwwerken starten begin 2021. Het nieuw
hoofdcommissariaat wordt in het najaar van 2022 in
gebruik genomen. De lokale politiezone Schelde-Leie
heeft er met commissaris Koen D’Hondt ook een nieuwe
korpschef bij. Hij volgt Pascal Maes op die op 1 mei 2020
met pensioen ging.

Rendez-vous-punt
Dit bord werd geplaatst aan de rotonde van de
Nieuwstraat en aan de ingang van sportpark
Moerkensheide ter ondersteuning van de
openbare hulpdiensten. RVP staat voor rendezvous-punt. Indien het noodzakelijk is dat de
hulpdiensten ter plaatse komen in sportpark
Moerkensheide, vermeld dan de code op het
bord (OVL 110302). Op basis hiervan kent de
noodcentrale de exacte locatie om naartoe te
rijden. Daar dienen ze opgewacht te worden
door iemand die hen naar het slachtoffer kan
begeleiden.
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Vrije tijd

eit
e beeldkwalit
Met extra goei
en
2 aan LED-scherm
dankzij 15 m

Openluchtfilms
Ook dit jaar kan je op het einde van de
zomervakantie naar een openluchtvertoning komen
kijken. Meer zelfs: we bieden dit jaar drie films aan in
openlucht.
1917
vrijdag 28 augustus 2020
om 20 uur,
Dorp Zevergem
Een meeslepend oorlogsdrama
over de Eerste Wereldoorlog
geregisseerd door Sam Mendes.
Op het hoogtepunt van WOI krijgen twee
jonge Britse soldaten een op het eerste gezicht
onmogelijke missie toegewezen. In een race tegen
de klok moeten ze vijandelijk terrein betreden en
een boodschap afleveren waarmee zij een dodelijke
aanval op honderden soldaten kunnen voorkomen.
Frozen 2
zaterdag 29 augustus 2020
om 13 uur,
Park Viteux
Waarom werd Elsa geboren
met magische krachten? Het
antwoord lonkt en bedreigt haar
koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven
gaat ze op een avontuurlijke maar opmerkelijke reis.
Ooit vreesde Elsa dat haar krachten te veel voor de
wereld waren, in Frozen 2 moet ze hopen dat ze
genoeg zijn om de wereld te redden. Tijdens deze
kinderfilm kunnen ouders en kinderen gezellig
picknicken in het gras.
Bad boys for life
zaterdag 29 augustus 2020
om 20 uur,
Park Viteux
Een Amerikaanse komische
actiefilm uit 2020 onder de regie van de Belgische
regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. De film is
een sequel van Bad Boys en Bad Boys II waarbij de
hoofdrollen worden vertolkt door Will Smith en
Martin Lawrence.
Kostprijs: de activiteiten zijn volledig GRATIS,
maar inschrijven is nodig!
Meer info: www.depinte.be/openluchtfilm
Tot dan!
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Alles moet wijken:
alternatieven voor
Speelstraat en Pintefeest
Traditioneel vieren we in september het einde van
een bruisende zomervakantie en start van het nieuwe
schooljaar met verschillende evenementen: de kinderfilm,
openluchtfilm en uiteraard de Speelstraat die we samen
met de jeugdraad organiseren. Het weekend erna
‘Pintefeest’ met op zondag de gezellige braderie waar heel
wat verenigingen en middenstanders zorgen voor vertier …
en verteer.
Helaas is het tot op de dag van vandaag geen goed
idee om grote evenementen te organiseren. Om aan de
kinderen toch een waardige afsluiter van de zomervakantie
te geven en onze inwoners de kans te geven om het glas
te heffen lanceerden we het initiatief ‘alles moet wijken’.
Onze wijkcomités werden uitgenodigd om in september
wijkfeesten te organiseren. Het lokaal bestuur stelde
wijkfeestpakketten samen die gratis ter beschikking
worden gesteld aan de wijken. Pakketten met materiaal,
animatie, demo’s, optredens …
Binnenkort misschien dus in jouw buurt: een gezellige
mini-speelstraat met de wijkbewoners. Schol, op jouw
gezondheid!
Afhankelijk van de evolutie van het Coronavirus zal in samenspraak met de wijkverantwoordelijken gekeken worden of deze
wijkfeesten kunnen doorgaan.

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

Beleef erfgoed!
Beleeferfgoed.be, dé startplek om het rijke
erfgoedaanbod in de Leie Schelde regio en de
Vlaamse Ardennen te ontdekken.
De twee regio’s, verbonden door de Schelde,
hebben een gelijkaardig DNA van landelijkheid,
historische stedelijke kernen en rivieren. Beide
worden sinds lange tijd gewaardeerd door
kunstenaars op zoek naar rust en inspiratie. Ze
zijn een geliefde bestemming voor toerisme en
recreatie dicht bij huis. Laat je verrassen door
alles wat hier te beleven valt voor groot en
klein, van erfgoedwandeling en -zoektocht tot
museumbezoek.
Daarom lanceren ze de nieuwe website
beleeferfgoed.be, die een overzicht geeft van de
meer dan 30 diverse en unieke musea, verrassende
erfgoedwandelingen en -fietstochten, lokale
tradities en betoverende activiteiten voor kinderen.
Ontdek! Bezoek! Beleef erfgoed!
Een initiatief van Erfgoedcel Leie Schelde en Erfgoed
Vlaamse Ardennen

Erfgoedcel Leie Schelde helpt je graag op weg! Je kan de
subsidie aanvragen tot 15 oktober 2020 voor projecten
(zoals (foto)tentoonstellingen, publicaties, voordrachten …)
die van start gaan vanaf 1 december 2020.
Meer info en aanvraagformulieren zijn te krijgen
via info@egcleieschelde.be of tel. 09 386 78 86.

Toer Lekker
Oost-Vlaams

op zondag 30 augustus
Hoe wordt een product gemaakt, welk verhaal
schuilt achter het bedrijf, wie is de producent?
Elke producent van Oost-Vlaams lekkers geeft je
een rondleiding in zijn bedrijf of op zijn hoeve en
legt uit hoe het productieproces verloopt.
Neem een kijkje achter de schermen en leer het
verhaal achter het product kennen. Je ontdekt er
onder andere:
• het productieproces,
• de geschiedenis van het bedrijf,
• de jarenlange traditie achter het product
• en de liefde en passie van de producent voor zijn
product.
Deelnemen kan zonder inschrijven en is gratis.
De Toer Lekker Oost-Vlaams vindt plaats op zondag
30 augustus 2020 van 10 tot 18 uur. In De Pinte
(Zevergem) doet Appelpers Lerouge mee. Op het
programma staat een persdag voor particulieren.
Als eerste in de Benelux ruilen ze nu ook appelen
van particulieren in tegen sap.
Meer info en alle deelnemers:
www.lekkeroostvlaams.be/toer

Beleef erfgoeArdden!nen
o - Vlaamse

Leie Schelde regi

dé

oed.be
www.beleeferfg
ekken
daanbod te ontd
oe
fg
er
ke
rij
t
startplek om he

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2020 | 19

Vrije tijd

Nieuw in de bib:
e-boeken lenen op je eigen toestel
Vanaf het najaar
kan je als lid van
de bibliotheek
via je Mijn
Bibliotheek-profiel
e-boeken lenen op
je eigen toestel. Je
kan twee e-boeken
tegelijk lenen voor
zes weken. Als
de uitleentermijn
afloopt, verdwijnen
de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes
hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook tot twee
e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen.
De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone,
computer en de meest courante e-readers zoals Kobo
en Tolino. In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan
lenen of reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken
op je leesplankje en start je met lezen.
Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en
een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie
richt zich tot volwassen leners en bevat vlot leesbare

fictie, literaire en populaire romans, maar ook
toegankelijke non-fictie.
De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar
schouders onder het platform. Je vindt er boeken van
onder meer Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge,
Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist,
Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman,
Pascale Naessens en nog veel meer.
Meer info over de exacte startdatum:
depinte.bibliotheek.be of in de bib.

Gepersonaliseerd leesadvies
door Mijn Leestipper
Op zoek naar boeken die echt bij je passen? Mijn Leestipper helpt!
Mijn Leestipper geeft volwassen leners maandelijks persoonlijke leestips
uit de fictiecollectie van de bibliotheek. Deze dienst adviseert, inspireert en
helpt lenersvragen naar een goed boek op te vangen. Door zich te baseren
op je leesprofiel en leenhistoriek, stelt Mijn Leestipper boeken voor die
passen bij je smaak en voorkeur.
Elke maand krijg je een nieuwe lading leestips, waarvan je per e-mail op
de hoogte gebracht wordt. Je kan meteen de beschikbaarheid controleren
in de bib, het aantal pagina’s bekijken, recensies lezen of het boek op
een leeslijstje plaatsen. Aanmelden doe je snel en eenvoudig via je
Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be.

Bib en corona
Gedurende de zomerperiode
was de bib maar enkele dagen
per week open voor het publiek.
Door het samen aanbieden
van openingsuren voor het
publiek én het verder blijven
aanbieden van de intensief
gebruikte boekenafhaaldienst,
werd gekozen om het aantal
openingsuren te beperken.
Deze dubbele werking wordt
constant geëvalueerd. Eens
de boekenafhaaldienst wordt
stopgezet, gelden opnieuw de
normale openingsuren.
Hou voor de laatste stand van
zaken in verband met de coronawerking de website van de
bibliotheek in de gaten of schrijf
je in op onze nieuwsbrief via
bibliotheek.depinte.be.
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BIEBLO:
Boekentips voor kinderen
Met ‘Bieblo’ in de bib weet elk kind wat gelezen
Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden in de
rekken: al die keuze!
De bib helpt deze jonge lezers een handje. Bieblo laat zes- tot elfjarigen
spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun interesses.
Kinderen zien op de pc in de jeugdafdeling van de bib
een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie,
dieren, noem maar op. Hieruit kunnen ze een keuze
maken. Op het einde krijgen ze een digitale etalage
met acht covers. Deze boekentips zijn op dat moment
beschikbaar in de bib en sluiten aan bij hun interesses
en leeftijd.

Jeugdsport:
Kriebeltuin september
tot november 2020

Bieblo is een

realisatie van

Sportkampen
herfstvakantie

Wat? Het oefenen van algemene bewegingsvaardigheden
voor kleuters, van instappertjes tot de derde kleuterklas, op
zaterdagnamiddag vanaf 19 september 2020 (tien lessen).
Groep 1
Groep 2
Groep 3
2de en 3de kleuter 1ste kleuter
Instapklasje
14.00 tot 14.50 uur 15.00 tot 15.50 uur 16.00 tot 16.50 uur
Locatie: Sporthal Erasmus, Polderdreef 42, De Pinte
Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 8 september vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 9 september vanaf 20 uur
Prijs:
35 euro voor
inwoners,
45 euro voor
niet-inwoners

Van dinsdag 3 tot en met
vrijdag 6 november 2020
Thema kleuters:
Ridders en prinsessen
Thema lagere school:
Game on!
Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
• Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 8 september vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 9 september vanaf 20 uur
Prijs:
60 euro voor inwoners,
72 euro voor niet-inwoners.
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Sportelen
LESSENREEKS RUGSCHOOL: een aanrader
voor mensen met en zonder rugpijn (18+)
Een gekwalificeerd lesgever leert
je tijdens deze lessen hoe je je
rug- en buikspieren traint op
een evenwichtige manier. Het
zijn oefeningen om je natuurlijk
spierkorset van buik en rug terug
sterk en stevig te maken en
zo de belasting op te vangen.
Hierdoor ondersteunen je
sterkere spieren je wervelkolom.
Bij de oefeningen wordt vooral
aandacht besteed aan de
kleine stabilisatiespieren en de
bekkenbodemspieren. Je leert
deze opnieuw gebruiken en
controleren.
Waar:

Cafetaria Sportpark Moerkensheide, 		
Parkwegel 1
Wanneer:
Wekelijks op maandag
vanaf 14 september 2020 (tien lessen). 		
Een groep van 19 tot 20 uur en
een van 20 tot 21 uur
Prijs:
40 euro (inwoners),
60 euro (niet-inwoners)
Inschrijven: via Sportdienst De Pinte aan de balie
van het OCP, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be
(opgepast: beperkt aantal plaatsen!)

STAY FIT:
lessenreeks 55+’ers
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.
Kostprijs: 38,5 euro inwoners,
49,5 euro niet-inwoners
De lessen vinden plaats op maandagvoormiddag van
21 september tot 7 december 2020 (elf lessen) van 10
tot 11 uur in het OCP of in Sportpark Moerkensheide
(Parkwegel 1, De Pinte).

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

Welkom bij Tafeltennisclub (TTC) De Pinte
Dé Pintse tafeltennisvereniging voor jong en oud, recreant en competitiespeler. Met trainingen in het OCP
vanaf 1 september tot eind april onder leiding van gediplomeerde en ervaren trainers!
Dinsdag:

19.00 - 19.45 uur: Techniektraining jeugd én volwassenen
19.00 - 20.30 uur: Spelsituaties aangepast niveau jeugd én 		
		
volwassenen
20.30 - 21.30 uur: Spelsituaties gevorderden jeugd én volwassenen
21.30 - 22.30 uur: Vrij spel
Zaterdag: 10 tot 12 uur:
Training jeugd en vrij spel volwassenen
Thuiswedstrijden jeugdcompetitie op zaterdagvoormiddag.
Thuiswedstrijden herencompetitie op vrijdagavond.
Drie gratis proeflessen. Kom vrijblijvend langs!
Meer info? www.ttcdepinte.be of contacteer secretaris Roland Van Eeckhout, tel. 09 282 87 08
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Op zoek naar een hobby?

Muziekschool De Pinte
Bij Muziekschool De Pinte
kan je terecht voor tof en
professioneel muziekonderwijs
in de Pinte. Naast individuele
instrumentlessen voor kinderen
en volwassenen, organiseert
de school ook musicallessen,
initiatielessen voor kleuters,
workshops en kampen.
De muziekschool gaat intussen
haar zevende jaargang in en
telt nu meer dan 500 leden.
Muzieklessen van 2,5 tot twaalf jaar
• Initiatie: op een speelse en leerrijke manier kennis maken
met muziek.
• Notenleer: bij ons gaan theorie en praktijk hand in hand.
In onze wekelijkse les notenleer vormen ook samenspel
en samenzang een belangrijk deel van de les.
• Instrument: we hebben keuze uit een brede waaier aan
instrumentlessen. Wil je in je eerste jaar direct met een
instrumentles starten? Dat kan bij ons voor kinderen vanaf
het tweede leerjaar.
Muzieklessen van twaalf tot 99 jaar
• Wekelijkse individuele instrumentlessen
• Notenleerlessen zijn mogelijk, maar niet verplicht.
• Iedereen is anders: we werken op jouw tempo en volgens
jouw wensen.
Huidig aanbod instrumentlessen: accordeon, piano,
keyboard, gitaar (bas, klassiek, pop, elektrisch), (alt-)viool,
cello, dwarsfluit, saxofoon, trompet, trombone, hoorn,
tuba, hobo, klarinet, djembé, zang (pop, klassiek, musical),
drum en harp. Nieuw sinds 2020: orgel in de Nicolaas van
Tolentijnkerk

Musical/Impro
Voor kinderen van de lagere en middelbare school met een
passie voor dans, theater en zang. Onder leiding van drie
ervaren leerkrachten leer je wekelijks deze disciplines met
elkaar te combineren. Voor wie houdt van improviseren zijn
er toffe improvisatie - dramalessen in groep.
Workshops
Naast het vaste aanbod organiseert Muziekschool De Pinte
ook lessenreeksen van korte duur. Voor het actuele aanbod,
surf naar: www.muziekschooldepinte.be/workshops.
Staan alvast opnieuw op het programma: ukulele, partituren
maken op de pc, improvisatie, opnametechnieken …
Inschrijven
Inschrijven of meer info krijgen kan via info@
muziekschooldepinte.be, of tijdens een van de
inschrijvingsdagen op de school in september. Meer info:
www.muziekschooldepinte.be.
Leden jonger dan twaalf jaar krijgen een fiscaal attest zodat
45 % van het inschrijvingsgeld gerecupereerd kan worden.
Neem contact voor meer info over onze sociale kortingen
en gezinskortingen.

Harmonie van Zevergem
zoekt nieuw logo voor kwarteeuw bestaan
Groot nieuws: de Harmonie van Zevergem bestaat 25 jaar in 2021! Om dit te vieren gaan
ze allerlei activiteiten organiseren, hierover later meer. Het logo van de harmonie bestaat
dus ook al 25 jaar en heeft dringend nood aan een modernere uitstraling. Daarom schrijven
ze een wedstrijd uit voor iedereen die wil helpen (denken) om een nieuw logo voor de
Harmonie van Zevergem te ontwerpen (fris en modern, met een link naar de harmonie).
De winnaar krijgt een waardevolle hoofdprijs en elke deelnemer krijgt bovendien een
toegangskaart voor één van de HvZ-concerten. Waag je kans en misschien prijkt jouw
ontwerp wel op alle PR-materiaal van de harmonie voor de komende 25 jaar! De deelnames
worden verwacht voor 31 januari 2021 via info@harmoniezevergem.be.
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Op zoek naar een hobby?

Karateclub Tasseikan
Tasseikan vertegenwoordigt sinds 2005 traditionele
karate in De Pinte. Traditionele karate is een
zelfverdedigingssport die karaktervormend werkt
en die openstaat voor iedereen, ongeacht leeftijd
of lichaamsbouw. Bovendien is karate een zeer
veelzijdige sport, waarbij onder andere kracht,
coördinatie, lenigheid en uithouding aan bod
komen. Er is voor elk wat wils.
Tasseikan staat voor een gastvrije familieclub waar
iedereen, vanaf zes jaar, welkom is. Gedreven
en gediplomeerde lesgevers staan driemaal per
week (tweemaal voor de jongeren) klaar om je te
begeleiden bij jouw karatebeleving. Een groep
enthousiaste leden zorgt voor een warme opvang
voor, tijdens en na de trainingen. Bovendien
wordt er ook gestreefd naar een goede relatie
met naburige karateclubs door onder andere het
organiseren van gezamenlijke trainingen. En er
wordt deelgenomen aan nationale trainingsdagen
en internationale stages.
Trek jouw sportkledij aan en kom gerust compleet
vrijblijvend enkele proeftrainingen meevolgen op
maandag, woensdag of zaterdag. Jongeren kunnen
een keertje komen meedoen op donderdag of
zaterdag. Bekijk zeker ook het filmpje op https://jkavlaanderen.be/starten-met-traditionele-karate om
een idee te krijgen hoe het eraan toegaat.
Meer info over de club:
info@tasseikan.be & www.tasseikan.be

Voetbalclub
Jong & Vlug De Pinte
speelt tijdens kermis
tegen Sparta Petegem B
Het corona-virus is er mede oorzaak
van dat JV De Pinte het voorbije seizoen
degradeerde van derde naar vierde
provinciale. Met nog vijf speeldagen te
gaan werd de voetbalcompetitie abrupt afgebroken en het
klassement na de 25ste speeldag (normaal moeten er 30
afgewerkt worden) werd meteen de eindstand. Jong & Vlug
stond op dat moment voorlaatste en speelt daarom nu in
vierde provinciale B.
Ook dit seizoen bestaat het eerste elftal van de club enkel
uit spelers die in De Pinte wonen of spelers die in de
jeugdreeksen bij JV actief waren.
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2020-2021 vindt
plaats op kermiszaterdag 12 september 2020 om 19.30 uur
op het sportpark Moerkensheide. Tegenstander is Sparta
Petegem B.
Op zaterdag 10 oktober 2020 krijgen we nog eens de enige
échte derby tussen De Pinte en Zevergem. Aftrap om 19.30
uur op Moerkensheide.

Blijf Jong
Turnvereniging Blijf Jong kijkt er naar
uit om vanaf 1 september 2020 tot
30 juni 2021 weer van start te gaan!
De meeste dames die nu deelnemen,
zijn tussen 40 en 80 jaar.
De turnlessen vinden plaats in het
OCP op:
Maandag
van 8.30 tot 9.30 uur
Dinsdag
van 8.30 tot 9.30 uur
Donderdag van 9 tot 10 uur en
van 10 tot 11 uur
Wat heb je nodig?
Sportschoenen, sportkledij en een sportmatje.
Basisprijs: € 70 (voor het hele jaar, verzekering
inbegrepen)
Dit alles onder voorbehoud (corona!)
Meer info:
Hilde Serras, 0476 78 67 70, hilde.serras@gmail.com
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Ontdek een boeiend
aanbod bij Okra
Zevergem!
Activiteiten september - december 2020 (onder
voorbehoud van coronamaatregelen):
• Kaarten: tweede en vierde dinsdag van de maand
om 13.30 uur
• Lijndansen: op donderdagen 3 en 17 en 24
september, 8 en 22 en 29 oktober, 12 en 26
november, 10 en 17 december om 14 uur,
vier inlooplessen vanaf 13.10 uur
• Gegidst wandelen in de Gentbrugse Meersen
op 4 september (vertrek om 14 uur aan
Dienstencentrum Gentbrugge)
• Petanque op twee vrijdagen nog:
11 en 25 september (Zevergem dorp)
• Crea: op vrijdagen 25 september, 23 oktober en
20 november (eigen werk); eerste beurt bij Connie
op het dorp om 15 uur.
• Okra Academie: Wandeling Vrijmetselarij
Gent op 29 september (om 13.45 uur aan de
Minardschouwburg, inschrijven:
academie.mvl@okra.be of tel. 09 269 32 19)
• Presentatie ‘De wereld van Jan van Eyck‘
op 1 oktober
• Excursie (gegidst) ‘Gent met Verlichting’
op 16 oktober
• Voordracht over chocolade in samenwerking
met GROS op 3 november
• Voordracht Okra Academie ‘De Schuifkinderen
Lochristi’ op 9 november
• Film op 4 december
Lidmaatschap (voor 55+): 25 euro per persoon
of 42 euro per gezin (geldig tot eind 2021!),
overschrijven op BE18 8914 6406 3265 van Okra
Zevergem

Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan is
een oude Chinese
bewegingsvorm, die
algemeen wordt beoefend
om de gezondheid
te bevorderen.
De cirkelvormige
bewegingen van Tai Chi
volgen elkaar op in een
ononderbroken ritme. Ze zijn sierlijk, zacht, langzaam en
toch krachtig. Ze oefenen het concentratievermogen, de
bewegingscoördinatie, de ademhaling en brengen zo
lichaam en geest in balans.
Er start een nieuwe lessenreeks Tai Chi vanaf donderdag
3 september 2020 in het OCP (Polderbos 20), elke donderdag:
- om 19.45 uur: 24 vorm en verder aanleren van 48 vorm
- om 20.45 uur: 24 vorm en start aanleren 48 vorm
Inschrijven kan ter plaatse en via marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61 (Marleen De Regge), www.in-evenwicht.be.

ZUMBA verlengt
jouw vakantiegevoel
ZUMBA© met Dorien – 1ste proefles altijd gratis
ZUMBA© is al jaren een hit bij DanceReaction.
Week na week geniet je van een ontspannen en
onvergetelijk moment met energie en ambiance.
ZUMBA© geeft je een zomers gevoel, laat de
temperatuur in de zaal stijgen en brengt het ultieme
enthousiasme in jou naar boven.
Actuele info en data kan je vinden op www.
dancereaction.be.

Contact: jeanineschollaert@hotmail.com,
tel. 09 222 00 25 of 0476 87 40 49,
dewilde.agnes@telenet.be, tel. 0499 21 89 73
We staan je graag te woord!

Locatie: De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem
Tijdstip: Elke maandag om 20 uur,
vanaf 7 september
Prijs:
11-beurtenkaarten (€ 90) of individuele
lessen (€ 9)
DanceReaction vzw ‘38 jaar passie voor DANS’
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Op zoek naar een hobby?

YOGA De Pinte

NIEUW: lessenreeks
STOEL-YOGA
STOEL-YOGA De Pinte geeft iedereen de kans om
yogalessen te volgen.
Stoelyoga leunt aan bij de Hatha-Yoga. Bij stoelyoga
gebeuren de oefeningen op en rond een stoel of wordt
gebruikt voor balans. De, met aandacht, uitgevoerde
lichaams- en ademhalingsoefeningen verbeteren de
motoriek en concentratie.

Het klassieke yogasysteem verbindt lichaam en geest
door middel van een reeks houdingen, ademhalings- en
aandachtsoefeningen. Terwijl de spieren worden gerekt en
versterkt, de ruggengraad soepeler wordt gemaakt en de
geest zich naar binnen keert, neemt de stress af.

Gratis proefles op donderdag 3 september 2020
In De Pinte: OCP, Polderbos 20
Elke donderdag van 14 tot 15 uur
Inschrijven kan ter plaatse en via marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61 (Marleen De Regge), www.in-evenwicht.be.

Yoga doen is geen competitie, ook niet met jezelf.
Nieuwe Lessenreeks Hatha-YOGA vanaf 1 september 2020
In Zevergem: De Veldblomme, Veldstraat 50
elke dinsdag van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 tot 21 uur
In De Pinte: OCP, Polderbos 20
elke woensdag van 9 tot 10.10 uur
Inschrijven kan ter plaatse en via marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61 (Marleen De Regge), www.in-evenwicht.be.

Open Dans Dagen
met gratis proeflessen
van 2 tot 28 september
bij DanceReaction
Jeugd: Breakdance – Kleuterdans – ClipDance – DanceMix –
GirlyHipHop – ModernJazz – ModernDance – JazzDance – Urban
Fusion – Urban HipHop Styles – Wedstrijdteam - ShowDance
Alle kleuters, kids en tieners volgen samen met hun vrienden en
vriendinnen gratis proeflessen. Zij maken kennis met de choreografen
en verschillende dansstijlen en doen mee met alle proeflessen geschikt
voor hun leeftijd. Dankzij getalenteerde en ervaren choreografen is
dansen méér dan enkele pasjes aanleren.
Volwassenen: GirlyHipHop – ModernDance – ShowDance –
Urban Styles
Ben je 18+ dan ben je welkom om mee te dansen met dansstijlen die
meer aansluiten bij jouw leeftijd en niveau.
Actuele locaties en uren kan je vinden op www.dancereaction.be.
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Voor de jeugd

Kinderen baas in De Pinte & Zevergem!
De kindergemeenteraad
Na het succes van de voorbije jaren wil het gemeentebestuur ook dit schooljaar een kindergemeenteraad
samenstellen.
Waarom een kindergemeenteraad?
Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de
mening van de lagere schoolkinderen. Een kindergemeenteraad, omdat kinderen in De Pinte mogen
nadenken en meepraten over al de zaken die kinderen
aanbelangen binnen de gemeente.
Hoe ziet zo’n kindergemeenteraad eruit?
De kindergemeenteraad is vergelijkbaar met de gemeenteraad. De kindergemeenteraad komt een viertal
keer samen en daarin bepaalt men zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over: activiteiten, sport, cultuur, verkeer, speelruimte, milieu ...
Om de kindergemeenteraad samen te stellen organiseren we, zoals bij de grote mensen, eerst verkiezingen
waarbij de kinderen met de meeste stemmen in de
kindergemeenteraad zitten. In totaal kunnen er maximaal zestien kinderen deelnemen. De kindergemeenteraadsleden verkiezen bij de eerste vergadering een
kinderburgemeester.

• Vul je het formulier op www.depinte.be/
kindergemeenteraad in vóór 1 oktober 2020
om 20 uur.
Verkiezingen
Vanaf 7 oktober tot en
met 25 oktober 2020
kan je op de website
jouw stem uitbrengen
op jouw favoriete kandidaat of kandidaten.
Steun de meisjes en/
of jongens die jij in de
kindergemeenteraad
wil zien!
Wil je stemmen dan:
• woon je in De Pinte en zit je in het vierde, vijfde of
zesde leerjaar
• stem je éénmaal via de website, de kandidaten staan
online van 7 oktober tot 25 oktober 2020, dus je kunt
pas stemmen vanaf 7 oktober 2020.
Meer info: www.depinte.be/kindergemeenteraad

Wil je in de kindergemeenteraad zetelen?
Dan:
• Ben je geïnteresseerd in de werking van De PinteZevergem, en wil je de meningen van alle kinderen
laten horen in de gemeente.
• Kan je duidelijk verwoorden waar de kinderen van
je klas, sportclub, jeugdvereniging of hobbyclub
mee bezig zijn. Praat er dus zeker over met
leeftijdsgenoten.
• Woon je in De Pinte of Zevergem en zit je in het vijfde
of zesde leerjaar.
• Zorg je dat je op de bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien
negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou!
Woont er nog iemand bij jullie thuis?”

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail
of telefoon. Iets voor jou? Surf naar awel.be/wordbeantwoorder voor meer info. Je kan je nog tot begin
september kandidaat stellen.

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2020 | 27

TIP

Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Zie dagvandejeugdbeweging.be voor de acties. En vergeet niet om jullie jeugdbewegingskledij aan te
trekken! #DVDJB
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Agenda september - oktober 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 28 augustus

Openluchtfilm: 1917 | zie pag. 18
om 20 uur - Dorp Zevergem
- gratis - inschrijven nodig
Lokaal bestuur DP
www.depinte.be/openluchtfilm
Zaterdag 29 augustus

Openluchtfilms: Frozen II
en Bad Boys For Life | zie pag. 18
om 13 uur (kinderfilm) en 20 uur
- Park Viteux
- gratis - inschrijven nodig
Lokaal bestuur DP
www.depinte.be/openluchtfilm
Zondag 30 augustus

Vrijdag 4 september

Zaterdag 12 september

JV De Pinte B - Hansbeke (reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis -- VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 september

Donderdag 3 september

Proefles Stoel-Yoga | zie pag. 26
Stoelyoga leunt aan bij de Hatha-Yoga.
Bij stoelyoga gebeuren
de oefeningen op en
rond een stoel of wordt
gebruikt voor balans.
om 14 uur - OCP - gratis
proefles - Marleen De
Regge: 09 282 89 61
www.in-evenwicht.be
Donderdag 3 september

Jef Neve - try out
nieuw album ‘Mysterium’
Met muzikanten uit de crème de la
crème van de Europese jazz- en klassieke muziekwereld!
om 19.30 uur - OCP - € 20
De Pinte Leeft! - www.depinteleeft.be

Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - €4 - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 13 september

Repair Café | zie pag. 13
Deze keer enkel herstelling van elektro
en mechanische apparaten, ICT en 3Dprinting.
van 9.30 tot 13 uur - gemeenteschool
De Pinte) - gratis
Repair Café Schelde-Leie
Milieudienst De Pinte: 09 280 80 24
Vrijdag 11 september

Toer Lekker Oost-Vlaams
| zie pag. 19
Hoe wordt een product gemaakt, welk
verhaal schuilt achter het bedrijf, wie is
de producent? Elke producent van OostVlaams lekkers geeft je een rondleiding
in zijn bedrijf of op zijn hoeve en legt uit
hoe het productieproces verloopt.
van 10 tot 18 uur - diverse locaties gratis - www.lekkeroostvlaams.be/toer

JV De Pinte - Sparta Petegem B
(1ste elftal) | zie pag. 24

Vlierwandeling
De glanzende zwarte vlierbes heeft ons
veel te bieden en is ook gezond voor
lijf en leden. We verzamelen vlierbessen
om ons daarna in een plaatselijke keuken te laten inwijden in de kookkunsten
van Caroline Tant. De wandeling duurt
ongeveer een uurtje.
van 13.30 tot 17 uur - Schuur van
Natuurpunter, Blijpoel 17, Zevergem - € 2 (leden) / € 5 - inschrijven
via 0498 73 98 85 of lievevanacker@
hotmail.com - Natuurpunt BovenSchelde - www.natuurpunt.be
Vanaf maandag 14 september

7de Scheldeveldejogging
De Scheldeveldejogging is een recreatieve jogging zonder tijdsopname, over
1 of 2 ronden, doorheen het Parkbos en
Scheldevelde. Iedereen is welkom!
Om 19 uur - doorheen Parkbos en
Scheldevelde - www.jcdepinte.be
jcdepinte@gmail.com
Vrijdag 11 september

JV De Pinte A - St. Muide Gent
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
12 en 13 september

Kermisweekend
| zie pag. 18 en achtercover
Jammer genoeg geen Pintefeest
dit jaar, wel kermis.
www.depinte.be

Start lessenreeks Rugschool
| zie pag. 22
om 19 en 20 uur - Moerkensheide
€ 40 (inwoners) / € 60 - inschrijven via
09 280 98 40 of sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte
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Dinsdag 15 september

Zondag 20 september

Markante Ontmoeting

JV De Pinte - KFC Kluisbergen B
(1ste elftal)

Contactnamiddag met voorstelling
van ons jaarprogramma. Een gezellige
‘happy hour’ voor leden en alle belangstellenden die we graag verwelkomen.
Om 16 uur - Kasteel Borluut, Kleine
Gentstraat, Sint-Denijs-Westrem inschrijven niet nodig
Markant DP - SDW
lindedemoor@telenet.be
Donderdag 17 september

Start Breiclub
Leuke hobbylessen ten huize van
Mevrouw Nadine Van Neck
Om 14 uur - Reevijver 10 - inschrijven
nodig via nadine.vanneck@skynet.be
Markant DP - SDW
Vrijdag 18 september

Contactavond Jong Markant
Ben je een actieve vrouw jong van geest
en benieuwd naar het jaarprogramma
2020 - 2021 van Jong Markant De Pinte Sint-Denijs-Westrem? Kom dan vrijblijvend naar de contactavond en ontdek
onze waaier aan activiteiten.
Om 20 uur - Kasteel Borluut, Kleine
Gentstraat 46, Sint-Denijs-Westrem
- gratis - inschrijven voor 8/9 via:
jongmarkant.dpsdw@mail.com
Jong Markant
Vrijdag 18 september

JV De Pinte B - Maria-Aalter
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 19 september

Startactiviteit ‘Vers Geperst’
Kom kennismaken met het jaarprogramma van Davidsfonds De PinteZevergem. Er is ook een breed aanbod
boeken: van toerisme en lifestyle,
actualiteit en zingeving, geschiedenis
en kunst, tot meeslepende romans en
mooie jeugdboeken. Bezoekers kunnen
door de boeken bladeren. Lid worden
kan door betaling van 40 euro of door
aankoop van boeken en/of cd’s.
van 14.30 tot 17.00 uur - OCP
(Spiegelzaal) - gratis inkomen,
lidgeld: € 40
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
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Zaterdag 26 september

Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide
- € 4 - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 28 september

Kennismakingsles Cubaanse
Salsa voor beginners
Elke Pintenaar aan de
pingpongtafel!
Voor de derde maal organiseert tafeltennisclub De Pinte een gratis tafeltennistornooi. Iedereen met een hart voor De
Pinte is welkom. De leden van de club
gaan even aan de kant staan om jullie
aan te moedigen.
Van 9.30 tot 12.30 uur - OCP - gratis inschrijven voor 14/9
www.ttcdepinte.be/tornooi
Vanaf maandag 21 september

Nieuwe lessenreeks in De Pinte
Van 19 tot 20 uur en van 20 tot 21
uur - Gemeentelijke Basisschool,
Polderbos 1 - gratis
Facebook: SalsatonY
salsatony2020@gmail.com
29 september en 5 oktober

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP - inschrijven
nodig via donorportaal.rodekruis.be
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Dinsdag 29 september

Licht in en op het Lam Gods

Start lessenreeks Stay fit
| zie pag. 22
om 10 uur - OCP of Sportpark Moerkensheide - € 38,5 (inwoners) / € 49,5
- inschrijven via tel. 09 280 98 40 of
sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte
Dinsdag 22 september

Infomoment vluchtelingen
| zie pag. 15
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
- gratis
11.11.11
Facebook 11.11.11. De Pinte
Vrijdag 25 september

JV De Pinte A - Sint-Denijs
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Door Ir. Roland Wissaert Uitgestelde
voordracht in het kader van het Van
Eyckjaar i.s.m. Davidsfonds SDW/Afsnee,
de stad Gent en het initiatief ‘Van Eyck in
de Wijk’.
Om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem, Loofblommestraat - gratis
(leden) / € 5
Markant DP-SDW i.s.m. Davidsfonds
lindedemoor@telenet.be
Vrijdag 2 oktober

JV De Pinte B - Mariakerke
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 4 oktober

Regio/stappen met Markant
Het Lievepad
Om 13.30 uur - startplaats nog te
bepalen - Markant DP-SDW
lindedemoor@telenet.be
www.markantvzw.be
Vrijdag 9 oktober

JV De Pinte A - Moortsele
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 10 oktober

JV De Pinte - Zevergem (1 elftal)
ste

Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide
- € 4 - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 16 oktober

JV De Pinte B - Machelen
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 17 oktober

Parkboswandeling met als
thema ‘paddenstoelenzoektocht’
Onder begeleiding van onze paddenstoelenkenner Joe Rogge.
Aansluitend gezellig napraten in en
rond het bondslokaal met een drankje
en een hapje.
Om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel
- € 3 (leden) / gratis (lagereschoolkinderen leden) / € 5 / € 3 (lagereschoolkinderen) - inschrijven nodig
via Frans Naessens frans.naessens@
skynet.be of 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte

Om 14 uur - Kerkplein De Pinte gratis - Eric De Dapper: 09 282 60 12,
ericdedapper@skynet.be,
www.pasar.be/lokale-afdeling/
de-pinte-zevergem
Zondag 18 oktober

Vrijdag 23 oktober

AperoQuizConcert
Onder gunstige omstandigheden en
voorwaarden geven de leden van de
Harmonie van Zevergem 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.
Om 11 uur - OCP - concert: € 10 /
gratis (lagereschoolkinderen) / met
eetfestijn: € 20 / € 10 (lagereschoolkinderen) - Harmonie van Zevergem
09 385 48 03, 0476 56 24 83 info@
harmoniezevergem.be

Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide
- € 4 - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Langs trage wegen door Pintse
wijken
Voor nieuwe inwoners een kennismaking met De Pinte of voor de gevestigde
Pintenaren. Deze rustige wandeling
via ‘trage wegen’ zorgt voor de meeste
deelnemers ongetwijfeld voor een
verrassende kijk op de mobiliteit in de
gemeente.

Zondag 25 oktober

Herfstbar oudervereniging
Blije School
Na een raar schooljaar 2019-2020 starten we met frisse moed aan dit nieuwe
schooljaar. Met de oudervereniging
willen we ook proberen om onze activiteiten te hervatten, daarom organiseren
we een herfstbar voor jong en oud.
Gemeentelijke basisschool De Pinte
Oudervereniging GBS
Vrijdag 30 oktober

Zaterdag 31 oktober

JV De Pinte - Huise/Ouwegem
(1ste elftal)

Zondag 18 oktober

Zondag 18 oktober

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis - VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

JV De Pinte - Eine B (1ste elftal)

In de Latemse Meersen, met natuurgids.
Wandeling ongeveer 4 km
Om 14 uur - Gemeentehuis St.-Martens Latem - leden €3 niet leden €5
ter plaatse te betalen inschrijven nodig via hendrik.thoonen@telenet.be
Markant DP-SDW

JV De Pinte A - Bottelaere
(reserven)

JV De Pinte A - Rooigem
(reserven)

Vrijdag 23 oktober

Zaterdag 17 oktober

Geleide wandeling ‘De levende
Leie en het natuurpark’

Om 9.20 uur - parking OCP en gemeenteplein SDW - inschrijven nodig
- prijs en inschrijvingsmodaliteiten
nog te bepalen - Markant DP-SDW
lindedemoor@telenet.be

Dag van de jeugdbeweging
Zie dagvandejeugdbeweging.be voor
acties in de buurt, wie weet wel in De
Pinte ! En vergeet niet om je jeugdbewegingskledij aan te trekken die dag!

🙂

Om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 31 oktober

Groepstentoonstelling

Vrijdag 23 oktober

Korte daguitstap naar
Waasmunster
Geleid bezoek aan de Abdij Roosenberg
in Waasmunster, een unieke architecturale parel en tevens een stille plek
in de bossen. Deze abdij is een uniek
voorbeeld van een ‘ Gesamtkunstwerk’
gerealiseerd door Dom van der Laan,
monnik en architect.
Daarna een gezellig etentje in de brasserie ‘De Koolputten’ aan de Schelde.
Uitstap met eigen wagen en carpoolen.

Opening om 20 uur van de groepstentoonstelling Kunstkring Centaura.
Ook open op 1, 7 en 8 november
van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur - raadzaal gemeentehuis
(ingang Baron de Gieylaan)
Kunstkring Centaura

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

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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