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Volgende INFOblad
(maart - april 2021)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
17 januari 2021 bij communicatieambtenaar Isabel
Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis januari - februari
Afhankelijk van de huidige coronamaatregelen
Zie www.depinte.be
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
op vrijdag tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
Ook de boekenafhaaldienst blijft bestaan.
Voor alle info, zie: depinte.bibliotheek.be
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: enkel na reservatie
via www.depinte.be/reserveren of tel. 09 280 80 24
(elke werkdag van 9 tot 12 uur)
Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Coronamaatregelen
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.
Opstart Belcirkels in De Pinte
Wil je graag wekelijks een praatje
maken met een andere inwoner?
Alle info op pagina 18.
Dienstverlening
Van zodra dat het aangewezen is, verruimen we terug onze
openingsuren. Bij de opmaak van het infoblad, hadden
we nog geen zicht op veranderingen op dit vlak. Je kunt
terecht op www.depinte.be voor de laatste stand van
zaken.
Zolang nodig werken we op afspraak. Een afspraak maken
voor de dienst Burgerzaken kan via burgerzaken@depinte.
be of tel. 09 280 80 60. Voor de dienst Wonen kan je terecht
op stedenbouw@depinte.be, tel. 09 280 80 22. Voor alle
andere diensten kan je terecht op tel. 09 280 80 80.
1 ploeg van 11 000 inwoners. Allemaal samen.
Laten we de regels volgen.

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2021
❏ 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: www.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 29 januari 2021 van 9 tot 12 uur
(Dorp Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro)
en van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 30 januari 2021 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling aan huis:
dinsdag 16 februari 2021 (onder voorbehoud corona)

Knallend het nieuwe jaar
in, maar zonder vuurwerk
Dit jaar is het niet toegelaten om bij de jaarwissel vuurwerk
af te steken. De verschillende provinciebesturen en lokale
besturen willen zo de druk op het zorgpersoneel niet extra
belasten.
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Nieuwjaarsreceptie in een aangepast kleedje
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie voor inwoners ziet er
dit jaar wat anders uit. Toch willen we iedereen opnieuw een
warme start toewensen. Zie achtercover voor meer info.

❏ 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
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP (bureaus), bibliotheek, Sociaal
Huis:
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag

25 december
26 december
1 januari

(Kerstmis)
(tweede kerstdag)*
(Nieuwjaar)

De bibliotheek, het recyclagepark en het Sociaal Huis
sluiten ook op donderdag 24 december en donderdag
31 december 2020.
* De zalen in het OCP zijn wel open 26 december 2020.

De Pinte ondersteunt
lokaal ondernemerschap
Lokaal bestuur De Pinte tekende in op het project
‘Onderneem Er Op Uit’ dat de Provincie Oost-Vlaanderen
uitrolt.
De Provincie stelt een expert lokale economie ter
beschikking. Peter Ameel start vanaf januari 2021 in De
Pinte om de lokale dienstverlening voor ondernemers te
versterken.
Winnaars actie Koop lokaal |zie pag. 11
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Openbare werken & Mobiliteit

Autoluwe schoolstraten

De schoolstraten ter hoogte van de Vrije Basisschool
in De Pinte (Baron de Gieylaan) en Zevergem (Dorp)
blijven behouden. Zij konden rekenen op een positieve
evaluatie betreffende verkeersveiligheid.
Tijdens de begin- en einduren wordt ter hoogte van de
schoolingang van beide scholen een deel van de straat
afgesloten voor al het gemobiliseerde verkeer, zodat
kinderen veilig kunnen aankomen en vertrekken, met
respect voor de sociale afstandsmaatregelen.
Het is verboden om in en uit deze zone te rijden.
Dit geldt ook voor wagens die al geparkeerd staan
binnen de zone als de straat afgesloten wordt.
Je kan tijdens de afgesproken uren dus niet in
de zone rijden om er te parkeren, noch eruit
wegrijden als je er geparkeerd staat.

Voor de Vrije Basisschool De Pinte wordt de straat
afgesloten op volgende momenten:
begin school

einde school

maandag

8.00 - 8.30 uur

15.45 - 16.30 uur

dinsdag

8.00 - 8.30 uur

15.45 - 16.30 uur

woensdag

8.00 - 8.30 uur

11.00 - 11.30 uur

donderdag

8.00 - 8.30 uur

15.45 - 16.30 uur

vrijdag

8.00 - 8.30 uur

15.00 - 15.30 uur

Voor de Vrije Basisschool Zevergem zal dit
toegepast worden tijdens de volgende uren:
begin school

einde school

maandag

8.30 - 9.00 uur

15.45 - 16.00 uur

dinsdag

8.15 - 8.45 uur

15.45 - 16.00 uur

woensdag

8.15 - 8.45 uur

11.15 - 11.45 uur

donderdag

8.15 - 8.45 uur

15.45 - 16.00 uur

vrijdag

8.15 - 8.45 uur

15.15 - 15.45 uur
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Er werden bijkomende banners en signalisatie voor
de omleidingen geplaatst aan de kruispunten van
de omwegen. Ook de signalisatie ter hoogte van de
scholen zelf werd vervangen door meer zichtbare
afzethekkens.
Na de winter worden de schoolstraten definitief
geëvalueerd.

Rotonde Langevelddreef
Voor het heraanplanten van de rotonde Langevelddreef heeft onze groendienst een plan uitgewerkt en uitgevoerd.
Hierbij werd rekening gehouden met verschillende planten om het hele jaar door bebloeming te hebben. Er werd
daarom Vuurdoorn (Pyracantha), Ganzerik (Potentilla), Vinca Minor en Lonicera aangeplant. In het midden van de
rotonde werd er een hazelaar geplant.

Fietspaden Keistraat
De technische dienst van De Pinte heeft in
de loop van november de signalisatie van de
dubbelrichtingsfietspaden in de Baron de Gieylaan,
Keistraat en Nieuwstraat gecontroleerd. Alle
beschadigde borden werden vervangen door
nieuwe. Op locaties waar er verkeersborden
ontbraken werden deze geplaatst.

Hakhoutbeheer
tot 15 maart 2021
Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en
Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en
autosnelwegen. Dit lijkt voor veel mensen een drastische
maatregel, maar het zorgt voor een verjonging van
de beplanting in de berm, voor een verrijking van het
ecosysteem en het draagt bij tot de veiligheid op onze
wegen.
De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf.
Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.
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Leven & Wonen

Herverdeling bevoegdheden schepencollege
In het vorige infoblad kon je lezen dat bij de regeringsvorming Vincent Van Peteghem werd aangesteld als minister.
Deze functie is onverenigbaar met de functie als burgemeester. Hij blijft wel titelvoerend burgemeester. Lieve Van Lancker
werd aangesteld als waarnemend burgemeester. Kathleen Ghyselinck neemt haar takenpakket als schepen over. Hierdoor is
er ook een wijziging wat de bevoegdheden betreft. De nieuwe verdeling werd vastgelegd tijdens de gemeenteraadszitting
op 30 november 2020 en ziet er voortaan als volgt uit:
Lieve Van Lancker
(waarnemend burgemeester)
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be

Vincent Van Peteghem
(titelvoerend burgemeester)
Groenstraat 6
vincent.vanpeteghem@depinte.be

Willem Rombaut
Ginstbulken 5
tel. 0473 93 31 20
willem.rombaut@depinte.be

Kristof Agache
Stijn Streuvelslaan 13
tel. 09 321 08 65
kristof.agache@depinte.be

Laure Reyntjens
Pintestraat 16
tel. 0479 42 45 39
laure.reyntjens@depinte.be

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60

Kathleen Ghyselinck
Veldstraat 54
tel. 0478 20 67 73
kathleen.ghyselinck@depinte.be
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Bevoegdheden:
algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en
brandweer), bevolking en burgerlijke stand, erediensten,
lokale economie en middenstand, ontwikkelingssamenwerking

Bevoegdheden:
voorzitter gemeenteraad/OCMW-raad

Bevoegdheden:
openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en
erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling

Bevoegdheden:
financiën en begroting, ruimtelijke ordening,
omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed,
sport, informatica

Bevoegdheden:
jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en
participatie, dorps- en wijkversterking

Bevoegdheden:
verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang
leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Bevoegdheden:
sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud
(gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), gelijke kansen,
voorzitter BCSD

Vacatures
Lokaal bestuur
De Pinte
Het Lokaal bestuur De Pinte
zoekt zorgkundigen, verpleegkundigen, een adjunct-hoofdverpleegkundige en een ploegbaas onderhoud.
Meer info over deze vacatures
verschijnt binnenkort op
www.depinte.be/vacatures.
Hou onze website in de gaten
of volg de Facebookpagina van
Lokaal bestuur De Pinte!

Heb je een rijbewijs in
bankkaartmodel?
Check dan de geldigheidsdatum!
Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is tien jaar geldig. Is jouw rijbewijs nog
minder dan drie maanden geldig? Neem dan contact op met de
dienst Burgerzaken om het te hernieuwen.
Hoe je rijbewijs hernieuwen?
• Maak een afspraak via burgerzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 60
• Breng je identiteitskaart
en huidig rijbewijs mee
• De vernieuwing van
het rijbewijs kost
25 euro (te betalen
met Bancontact)

Centraal aanmelden
voor scholen in De Pinte
Voor het schooljaar 2021-2022 zal er voor inschrijvingen
van peuters, kleuters en nieuwe leerlingen opnieuw
gewerkt worden met het digitaal aanmeldingssysteem
op depinte.aanmelden.in. Broers, zussen en kinderen
van personeel krijgen voorrang. Via dit digitale
aanmeldingssysteem krijgt iedereen verder een gelijke
kans om in te schrijven voor zijn school naar keuze.
Wie zijn kind wenst in te schrijven, zal dit kunnen doen
vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2021. Uiterlijk op
30 april 2021 krijg je dan een melding van toewijzing.
Verder verloop
Van 3 tot 26 mei 2021 gebeuren dan de inschrijvingen
van de toegewezen leerlingen in de scholen. Op 4 mei
2021 is er een algemene inschrijvingsdag voorzien. Voor
meer info hierover kan je terecht op de websites van de
vijf deelnemende scholen. Op 28 mei 2021 starten dan
de vrije inschrijvingen.

In december werd hierover een brochure
met alle informatie verdeeld. De scholen plaatsen
de nodige info ook op hun website.

www.schooldekleineprins.be
www.gemeenteschooldepinte.be
www.leefschooldeboomhut.be
www.vbs-depinte.be
www.vbszevergem.be
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Leven & Wonen

Energiepremies Fluvius: Wat wijzigt er in 2021?
Fluvius biedt voor energiebesparende investeringen
tal van premies aan. Voor de huishoudelijke premies
van Fluvius maakt het doorgaans niet uit wat je
inkomen is en of het om de woning gaat die je
bewoont of verhuurt. Er zijn premies voor dak-, vloer-,
muurisolatie, beglazing, warmtepomp(boiler),
zonneboiler en condensatieketel. In 2021 staan wel
enkele belangrijke wijzigingen op de agenda.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• De premie voor dakisolatie voor doe-het-zelvers
verdwijnt! Wie de werken via een aannemer laat
uitvoeren, kan wel nog genieten van een premie
van 4 euro/m2. De premie voor isolatie van de
buitenmuren blijft gelijk.
• Bij verwijdering van asbesthoudende
materialen tijdens de renovatiewerken, verhoging
van de premiebedrag voor zowel woon- als nietwoongebouwen voor:
- dak- of zoldervloerisolatie met 8 euro/m²
- buitenmuurisolatie aan de buitenzijde met 8 euro/m2
• Verhoging van het premiebedrag voor zowel woonals niet-woongebouwen voor:
- buitenmuurisolatie aan de buitenzijde van
15 euro/m² naar 30 euro/m²
- beglazing van 8 euro/m² naar 16 euro/m²

• Er is een nieuwe premie voor fotovoltaïsche
zonnepanelen vanaf 2021! Deze premie is
beschikbaar per woning/wooneenheid als er nog
geen andere fotovoltaïsche installatie ligt. De premie
bedraagt tot 1 500 euro met maximum van 40 %
van de factuur. Het maximaal AC-vermogen van de
omvormer mag maximum 10kVA bedragen.
Nieuwe EPC-labelpremie voor alle woningen
Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie,
een label E of F, en die binnen een periode van vijf jaar
grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021
een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie
kan oplopen tot 5 000 euro voor wie renoveert tot label
A, 3 750 en 2 500 euro voor renovaties tot respectievelijk
label B en C.
Ook wie een appartement renoveert van een label D,
E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie
genieten van respectievelijk 3 750 en 2 500 euro.
Deze nieuwe premie kan je niet combineren met de
bestaande totaalrenovatiebonus.
Meer info: www.fluvius.be > Premies, of neem
contact op met ons energieloket (zie pagina 9).

Vlaams Rampenfonds bevoegd
voor erkenning en eventuele vergoeding
van weersverschijnselen
Het Vlaams Rampenfonds is sinds 1 januari 2020
bevoegd voor de erkenning en de eventuele
vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in
de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 oktober 2020. Sindsdien is
het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar
de schadelijder zelf, die binnen zestig dagen na het
schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning
moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.
De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via
het e-loket van het Vlaams Rampenfonds
(https://rampenfonds.vlaanderen.be).
Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk
weersverschijnsel dat zich voordeed tussen
1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze
van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning
worden ingediend tot en met 8 januari 2021.
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De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds
voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden
meegenomen in het onderzoek naar de eventuele
erkenning van deze weersverschijnselen. Voor verdere
inlichtingen kan je terecht op de website van het
Vlaams Rampenfonds (https://overheid.vlaanderen.be/
rampenfonds) of op rampenfonds@vlaanderen.be.

Gratis advies en begeleiding
aan het gemeentelijk energieloket
Voor alles wat met wonen en energie te maken heeft kan
je steeds terecht bij de adviseur van het gemeentelijk
energieloket. Vind je zelf gemakkelijk je weg? Dan kan je
met deze initiatieven ook zelf aan de slag:

Beschik je niet over voldoende budget om isolatiewerken te laten uitvoeren, dan kan je je informeren
voor een energielening. Alle info vind je via
www.veneco.be/energiehuis of bij je bank.

Renovatieadvies
Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis.
De Pinte en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
nemen de volledige kost op zich. De renovatieadviseur
antwoordt via tele-advies op al je renovatievragen.

Renteloos renovatiekrediet en energielening+
De renteloze energielening tot 60 000 euro is erop gericht
een financiële ondersteuning te bieden aan nieuwe
eigenaars vanaf 2021 die het EPC-label van hun woning
binnen de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking zo
verregaand mogelijk willen verbeteren. Hieronder is ook de
sloop-en-heropbouw van de woning begrepen. Hiervoor
kan je vanaf 2021 bij je bank terecht als je een woning hebt
gekocht, bij energiehuis Veneco als je een woning erft of
geschonken krijgt.

• Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en
vul digitaal je aanvraag in. Een adviseur neemt contact
met je op voor een afspraak.
• Kies je voor nieuwbouw?
Ook dan geven we je graag gratis digitaal advies.
Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies.
Ook voor specifieke vragen rond duurzaam bouwen en
verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Stel je vraag via
www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies/infoloket of bel
op het nummer 09 267 78 07.
Spouwmuren isoleren
Zijn je spouwmuren nog niet geïsoleerd en wens je een
gratis en vrijblijvende expertise? Met de groepsactie
spouwmuurisolatie kan je profiteren van een voordelige
prijs en een gegarandeerde kwalitatieve uitvoering.
Meld je aan via www.veneco.be/spouwmuur.

Meer info:
Tel. 09 210 71 50,
info@wonenleieschelde.be
Maak een afspraak in het woonloket!
Zitdag Wonen Leie & Schelde in De Pinte:
op woensdag van 13.30 tot 16 uur
Een afspraak maken kan telefonisch, via e-mail
of via www.depinte.be/woonloket.
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Leven & Wonen

Een probleem met je (toekomstige) woning?
Meld het bij het woon- en energieloket!
Heeft je woning kwaliteitsproblemen? Heb je last van
vocht, schimmels of loshangende elektriciteitsdraden?
Of is je dak niet geïsoleerd en beslaat de vrieskou op je
enkel glas? Of ben je op zoek naar een woning en vraagt
de eigenaar of makelaar informatie van jou die je liever
niet prijsgeeft? Of stel je vast dat je gediscrimineerd
wordt op basis van jouw situatie? Meld het in het woonen energieloket. We bekijken samen je situatie en kijken
welke stappen we kunnen zetten.
Kwaliteitsproblemen in je woning
De tand des tijds én de wetgeving die de afgelopen
jaren meer kwaliteit vereist van woningen kunnen er
voor zorgen dat de woning waar je in woont niet meer
helemaal is aangepast. De afgelopen jaren werden
minimale vereisten gesteld aan de isolatie of aan de
beglazing van een woning. Maar daarnaast kunnen er
nog problemen opduiken. Je woning kan te vochtig
zijn waardoor er schimmelvorming is. Of de elektrische
bekabeling laat te wensen over en is niet veilig.
In het woonloket kan je als huurder of als eigenaar
terecht met kwaliteitsproblemen.
• Krijg je als huurder geen gehoor bij de eigenaar
van je woning?
Als je bij de eigenaar de problemen hebt aangekaart
en er komt geen of te weinig reactie, dan komen we
bij huurders ter plaatse om eventuele problemen vast
te stellen. De Vlaamse Wooncode geeft de vereisten
waaraan woningen moeten voldoen aan. Is je woning
niet conform? Dan bekijken we samen met jou welke
stappen er ondernomen kunnen worden.

• Ben je eigenaar van je woning en wil je
de kwaliteit van je woning verbeteren?
Ook dan kan je terecht bij het woon- en energieloket.
We bekijken samen welke ingrepen er prioritair zijn en
welke middelen en premies er zijn om je woning naar
een hoger niveau te brengen.
Een nieuwe woning vinden
Een nieuwe woning vinden die aangepast is aan
je budget is niet altijd gemakkelijk. Soms hebben
goedkopere woningen niet de nodige kwaliteit. Andere
keren zijn anderen je voor. Een verhuurder mag kiezen
aan wie ze hun woning verhuren, maar mag daarbij niet
discrimineren.
Denk je dat je niet correct behandeld bent in zo’n
situatie? Meld het bij het woon- en energieloket. We
bekijken samen met jou wat we kunnen doen.

Meer info:
Tel. 09 210 71 50,
info@wonenleieschelde.be
Maak een afspraak in het woonloket!
Zitdag Wonen Leie & Schelde in De Pinte:
op woensdag van 13.30 tot 16 uur
Een afspraak maken kan telefonisch, via e-mail
of via www.depinte.be/woonloket.

Ondersteuning
bij arbeidsongevallen en beroepsziektes
Een arbeidsongeval gehad?
Getroffen door een beroepsziekte?
Neem contact op met Fedris.
Fedris draagt bij tot de bescherming en
bevordering van de gezondheid van werknemers,
zowel op het vlak van preventie, als van correcte
vergoeding van schade met een professionele
oorsprong, als van beroepsherinschakeling
en controle van de juiste toepassing van de
wetgeving over beroepsrisico’s.
Zij organiseren zitdagen in jouw buurt.
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GENT
Anne-Marie De Reu, tel. 09 266 76 88
Stedelijk Administratief Centrum,
W. Wilsonplein 1, 9000 Gent
Elke woensdag van 9 tot 12 uur
KORTRIJK
Anne-Marie De Reu, tel. 056 24 48 52
Sociaal Huis, Budastraat 35, 8500 Kortrijk
Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur
e-mail: social@fedris.be
www.fedris.be

De Pinte ondersteunt
lokaal ondernemerschap
Lokaal bestuur De Pinte tekende in op het project
‘Onderneem Er Op Uit’ dat de Provincie Oost-Vlaanderen
uitrolt.
De Provincie stelt een expert lokale economie ter beschikking. Peter Ameel start vanaf januari 2021 in De Pinte en zal
zo de lokale dienstverlening voor ondernemers versterken
en een actieplan voor de lokale economie opmaken en
uitvoeren. Hierbij zijn de input en participatie van de
ondernemers essentieel.
Om te komen tot concrete aanbevelingen, resultaten
en acties werd in november - december 2020 de
dienstverlening aan ondernemers gescreend en een online
bevraging bij de ondernemers uit De Pinte gehouden:
• Waar moet het gemeentelijk economisch beleid in
hoofdzaak mee bezig zijn?
• Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste uitdagingen?
• Hoe ervaren ondernemers op vandaag de dienstverlening
van het lokaal bestuur?
Aan de hand van deze beknopte enquête worden
voorstellen van verbeterpunten en acties vanuit de
lokale ondernemers gecapteerd, wordt de gemeentelijke
dienstverlening afgestemd op hun behoeften en wordt
een gedragen actieplan opgesteld. Op regelmatige
tijdstippen zullen de planning en de resultaten van
de genomen initiatieven worden besproken op een
ondernemersplatform.

Winnaars actie
‘Koop lokaal’
De spaaractie ‘Koop lokaal’ in De Pinte-Zevergem liep
van 12 september tot en met 31 oktober 2021 en
werd georganiseerd door de LEM-raad (adviesraad
Lokale Economie en Middenstand in samenwerking
met de GRIS, de FairTradegemeente-trekkersgroep
en Lokaal bestuur De Pinte.
Door lokaal te winkelen kon je stempels sparen.
De volle spaarkaarten werden verzameld bij de
verschillende deelnemende handelaars. Daarnaast
kon je ook FairTrade-stempels verzamelen bij
aankoop van FairTrade-producten. De volle
spaarkaarten kon je dan inruilen voor een leuke
attentie.
In totaal werden er 1 222 volle spaarkaarten
ingezameld en 170 FairTrade-attenties uitgedeeld.
31 handelaars namen deel aan de actie. We kunnen
dus spreken over een groot succes!
We hebben 65 mensen gelukkig mogen maken
met 9840-bonnen van 10, 20, 50 euro en één grote
winnaar van 100 euro:
Dikke proficiat aan Nikol Putzeys en de andere
winnaars van de actie.

Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd vanuit
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaamse Hermesfonds.

TIP

Meer informatie over het project?
https://euprojecten.oost-vlaanderen.be
(zoeken op ‘Onderneem er op uit’)

Op www.depinte.be/kooplokaal
vind je een overzicht met de
winnaars en de handelaars
bereikbaar tijdens de lockdown.
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Werking recyclagepark

* Welk bedrag overschrijven?

Het containerpark is toegankelijk voor alle inwoners van
De Pinte.

Dat is afhankelijk van je type voertuig en aantal
bezoeken (op jaarbasis):

Hoe ga je te werk?

1

Schrijf een bedrag naar keuze* over op dit
rekeningnummer: BE51 0910 1787 0762.
Let op! Doe dit minstens één week voor jouw
bezoek. Zet hierbij je rijksregisternummer in de
mededeling.
Weetje: de bedragen die worden gestort, gelden
voor het hele gezin (op basis van domicilieadres).

2

Maak een afspraak. Dit kan online via
www.depinte.be/recyclagepark of neem telefonisch
contact op met de milieudienst (tel. 09 280 80 24).

3

Bij de ingang gebeurt de automatische registratie
aan de hand van jouw identiteitskaart. Jouw type
voertuig wordt meteen bepaald. Hier duid je aan
of je naar het betalende of niet-betalende gedeelte
wenst te gaan.

• gewone auto / voetgangers / fietsers:
basisbedrag
• auto met aanhangwagen / bestelwagen:
basisbedrag x 2
• bestelwagen met aanhangwagen:
basisbedrag x 3
• Basisbedrag:
•
•
•
•

1ste tot en met 4de bezoek: 1 euro
5de tot en met 8ste bezoek: 2 euro
9de tot en met 12de bezoek: 3 euro
13de tot en met 16de bezoek: 4 euro

Per bijkomende schijf van vier bezoeken wordt er
een euro supplementair aangerekend (tarieven
per jaar).
Met ingang van 1 januari van een nieuw jaar
wordt de teller van het aantal bezoeken telkens
opnieuw op nul gezet.
Aannemers en handelaars betalen een vast
bedrag van veertig euro per bezoek aan het
betalende gedeelte van het recyclagepark.
Voor de openingsuren en extra informatie kan je terecht
op: www.depinte.be/recyclagepark

Ophaling restafval,
PMD, P&K en gft in 2021
Vanaf 2021 gelden er nieuwe ophaalroutes. Dit kan
wijzigingen in het ophaaluur tot gevolg hebben.
Valt de ophaaldag op een feestdag? Hou rekening
met volgende verschuivingen:
• Donderdag 13 mei wordt verplaatst
naar woensdag 12 mei 2021.
• Woensdag 21 juli wordt verplaatst
naar dinsdag 20 juli 2021.
• Donderdag 11 november wordt verplaatst
naar woensdag 10 november 2021.
De nieuwe Ophaalkalender kan je ook raadplegen
via www.depinte.be/ophaalkalender2021.

TIP

Krijg je graag een melding een dag
voor de ophaling en/of de dag zelf?
Installeer de recycle!-applicatie op jouw telefoon.
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Kerstboominzameling
De kerstboominzameling vindt plaats
op maandag 11 januari 2021 van 18 tot 20 uur
op volgende locaties:
• parking voor de kerk in Zevergem (Dorp 10)
• gemeenteplein De Pinte (Baron de Gieylaan)
Je kan jouw kerstboom (ontdaan van alle versieringen
en pot) gratis komen afgeven. Er mag slechts één
persoon het voertuig verlaten voor het aanbieden van
de kerstboom/kerstbomen.

Paddenactie:
vrijwilligers
gezocht

Dikketruiendag
Zet je verwarming één graad minder en trek een dikke trui aan.
1° minder = 7 % minder stookkosten en broeikasgassen
Doe het elke dag maar zeker op dinsdag 9 februari 2021,
want dan is het dikketruiendag.

Repair Café
bijna terug van start
Fiksen is vaak goed kijken. Kijken hoe te beginnen. Kijken
hoe je verder gaat. Rustig en zorgvuldig doorgaan is vaak het
motto. Dus ook als je thuis een reparatie wil doen: gewoon
rustig kijken en de stap zetten. Je kunt het! Het Repair Café
is voorlopig nog even dicht. Smijt jouw kapotte stukken niet
weg. Hou ze nog even bij en kom naar een volgend Repair
Café waar we het samen zullen herstellen.

In de loop van februari ontwaken
amfibieën uit hun winterslaap en trekken
ze massaal naar beken en poelen om
zich voort te planten. Tijdens hun tocht
moeten ze vaak een straat of een weg
oversteken en lopen de padden en
kikkers een groot risico om overreden te
worden.
In De Pinte is er een paddenoverzetactie
aan de Scheldeveldestraat. Tussen
20 februari en 20 maart 2021 helpen
vrijwilligers elke ochtend en avond de
amfibieën om hun geboortepoel veilig te
bereiken.
We zijn steeds op zoek naar extra
vrijwilligers. Interesse?
Neem contact op met de milieudienst,
tel. 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be.
We bekijken welke momenten het best
passen voor jou.

Maanden geleden repareerden we met liefde en veel
enthousiasme allerlei spullen van bezoekers in een
coronaproof omgeving. Als corona zich weer koest houdt,
gaan we daar gewoon mee verder. In principe op 6 maart
2021 in Sint-Martens-Latem.
Wil je op de hoogte blijven? Volg de Facebookpagina
van Repair Café Schelde-Leie of word lid van de groep.
Indien de coronamaatregelen het toelaten zijn
er op de verschillende locaties in en rond De Pinte
de volgende Repair Cafés:
• op 6 maart 2021 in De Vierschaar,
Xavier De Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem
• op 5 juni 2021 in het OCP, Polderbos 20, De Pinte
• op 4 september 2021 in CC De Zwaan,
Dorp 1, Nazareth
• op 4 december 2021 in De Vierschaar,
Xavier De Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem
Telkens van 9.30 tot 13 uur
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De juiste vuilnisbak op de juiste plaats
Straatvuilnisbakken kunnen helpen in de strijd tegen
zwerfvuil, maar een vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet.
Mentaliteit en gedrag van mensen, de juiste plaatsing en
tijdige lediging zijn eveneens cruciaal in de wens naar een
propere omgeving.

Op plaatsen waar er sluikstort is, plaatsen we een
communicatieboodschap. Indien er geen verbetering
optreedt, wordt de vuilnisbak verwijderd. De eerste
resultaten van dit vuilnisbakkenplan zullen gekend zijn in de
loop van 2022.

Als je onderweg iets eet of drinkt, wil je graag de verpakking
kwijt in de nabije omgeving. Dit lukt niet altijd omdat de
vuilnisbak volgepropt is met afval dat daar niet thuishoort,
zoals bijvoorbeeld huisvuil.

“Met dit vuilnisbakkenplan hopen we de strijd
tegen het zwerfvuil opnieuw een duwtje in de rug
te geven. Hou je papiertje, kauwgom of blikje bij tot
de volgende vuilnisbak op jouw pad. Alleen samen
kunnen we voor een nettere gemeente en omgeving
zorgen waar het aangenaam wonen is voor iedereen!”

Zie je geen vuilnisbak, dan neem je je afval terug mee naar
huis. Onze diensten en vrijwilligers doen er alles aan om de
gemeente proper te houden, maar daar hebben we de inzet
van iedereen voor nodig.
Vuilnisbakkenplan
Samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, hebben we een
vuilnisbakkenplan opgestart. Dit is een onderdeel van
een structureel traject dat een drietal jaar loopt om onze
omgeving sluikstort- en zwerfvuilvrij te maken.

Home Thaleia gaat alvast het engagement aan om enkele
straten in hun buurt voor hun rekening te nemen. Bedankt
voor het aangaan van dit peter-/meterschap!
Meer info:
https://mooimakers.be/aanpak-vuilnisbakkenplan

Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat uit het inventariseren,
het registeren en evalueren van het gebruik van de
vuilnisbakken. In De Pinte staan er in totaal 132 publieke
vuilnisbakken. Tijdens de inventaris brengen we in kaart
waar alle vuilnisbakken staan, welke capaciteit ze hebben en
wat de grootte van de inwerpopening is. Daarnaast noteren
we de ledigingsfrequentie, de ‘conditie’ en het uitzicht van
de vuilnisbak.
De registratiefase geeft informatie over de vullingsgraad van
iedere vuilnisbak en daarnaast geeft het mee of er sluikstort
(huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen. Alle
gegevens worden op een eenvoudige manier bijgehouden
op de website ‘mijn mooie straat’ ontworpen door
Mooimakers.
De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens deze fase worden,
op basis van objectieve evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken
gewikt en gewogen om dan tot actie over te gaan. Kapotte
vuilnisbakken worden hersteld, vuile exemplaren krijgen een
poetsbeurt. Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, worden
verwijderd. Bij vuilnisbakken die altijd overvol zitten, wordt
afgewogen of ze kunnen vervangen worden door grotere
vuilnisbakken. Er wordt ook gecontroleerd of er op bepaalde
plaatsen vuilnisbakken ontbreken. Bijvoorbeeld waar er veel
zwerfvuil ligt. Op andere plaatsen biedt het verhogen van
de ledigingsfrequentie een oplossing.

TIP
WIL JE ZELF AAN DE SLAG OM
HET ZWERFVUIL TE VERMINDEREN?
DAN HELPEN WIJ JE EEN HANDJE!
Je kan bij de milieudienst grijpers, handschoenen
en vuilzakken komen afhalen om je eigen
zwerfvuilactie op te zetten. Stuur een mail naar
mileudienst@depinte.be.
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Onze helden van WZC Scheldevelde
Voor wie onze medewerkers of bewoners een
hartverwarmend signaal wil geven:
WZC Scheldevelde, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
e-mail: communicatie@depinte.be

Corona houdt aan. Het zorgpersoneel en de medewerkers van het Woonzorgcentrum Scheldevelde
houden zich sterk.
Vele woonzorgcentra, waaronder ook het onze, trachten
de coronapandemie het hoofd te bieden. Ze doen het
goed. Vanuit hun hart voor de zorg, geven medewerkers
dagelijks het beste van zichzelf om tegemoet te komen
aan de noden en behoeften van de bewoners. Tegelijk
tonen ze een constante inzet en flexibiliteit in de steeds
wijzigende werkomstandigheden om te voldoen
aan de geldende maatregelen.

Zorg voor een lichtje, steun de zorg en de mensen
die het moeilijk hebben. Zo wordt het voor iedereen
letterlijk en figuurlijk lichter.

#team9840
#samentegencorona

Het doet ons daarom pijn dat
sinds het begin van de crisis de
WZC’s in een slecht daglicht
gesteld worden. Er zijn natuurlijk
plaatsen waar het echt moeilijk
wordt, maar overal leren we
ook uit de eerste golf.
Daarom vragen we om onze
zorgverleners niet in de steek
te laten. Jouw handengeklap,
witte sjaals, woorden van
dank … houden ons
overeind, zodat we samen
de nodige zorg, steun en
warmte aan onze bewoners
kunnen blijven schenken.

11 november:
Nooit meer oorlog!
Art-i-choque heeft een installatie gemaakt. Deze was te zien
aan het monument van de ‘onbekende soldaat’ tijdens de
11-novemberdenking en erna (tot eind november 2020) in BIB
van De Pinte.
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Geen beter moment om aan jouw veerkracht te
werken
De veerkracht van ieder van ons wordt in deze periode
extra op proef gesteld. Gezondheidsjournalist Jos
Vranckx roept op om zeker nu aan veerkracht te werken.
“Vertrouwen dat we eruit zullen geraken, dat hebben
we nodig. Dat betekent ook: de coronastatistieken
nuchter bekijken en in perspectief plaatsen. Zonder
te minimaliseren, natuurlijk, maar ook zonder te overdramatiseren. Als we weten dat er een uitzicht is, als we
een houvast hebben, is het makkelijker om de harde
maatregelen te aanvaarden en goed door te komen. Even
belangrijk zijn concrete adviezen om zélf iets voor onze
gezondheid en immuniteit te doen.”

Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel
te blijven voelen, ondanks een tegenslag of dip en daar
misschien zelfs sterker uit te komen. Maar soms is het
gewoon echt te veel en zit je er door. Niet erg. Het kan
heus geen kwaad om de boel even te laten waaien.
Misschien is er wel iemand bij wie je terecht kunt? Samen
kun je meer dan alleen.
Iedereen heeft er baat bij om te werken aan zijn
of haar veerkracht. Hoe je dit kan doen, lees je op
www.checkjezelf.be (vanaf zestien jaar) en
www.noknok.be (van twaalf tot zestien jaar).

Deze diensten hebben hun dienstverlening aangepast aan de geldende maatregelen:
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Merk je dat het niet goed gaat met
iemand?
Wat kun je doen als je merkt dat
het niet goed gaat met iemand? Op
www.4voor12.be lees je hoe je het
gesprek met iemand kan aangaan.
WEL
• Wees alert voor signalen en neem ze
serieus
• Praat erover
• Hou contact via telefoon, chat,
videogesprek, brief
• Betrek de omgeving
• Zoek professionele hulp
• Zorg voor jezelf
NIET
• De problemen minimaliseren
• Oplossingen aanreiken
• Beloven dat je er met niemand
anders over zal praten
• Beloven dat je alle problemen kan
oplossen

De Pinte op weg
naar een Gelukkig 2030
11-jarigen die werken
rond de ‘Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen’
of de ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s):
het kan! In oktober werden
alle zesde leerjaren van De
Pinte ondergedompeld in
deze ‘werelddoelen’, zoals we
ze noemen in de klas.

diaal’
‘De Pinte mon

De SDG’s zijn in het leven geroepen door de Verenigde Naties om
van onze planeet een gezondere en betere plek te maken voor
álle mensen. Alle landen in de wereld willen er aan werken om
deze doelstellingen in 2030 te bereiken. Alleen dan kan het voor
iedereen een ‘Gelukkig 2030’ worden.
Om dit te bereiken, moet natuurlijk iedereen – groot en klein –
helpen. Hoe je dat dan precies doet? Dat ervaarden de kinderen
tijdens een workshop onder begeleiding van Djapo. Aan de hand
van drie interactieve spelen maakten ze niet alleen kennis met de
verschillende werelddoelstellingen, maar dachten ze meteen ook
na over mogelijke oplossingen.
In de klas, thuis, in de sportclub of de jeugdbeweging? Overal
kunnen de kinderen hun steentje bijdragen. Zo ontdekten ze
meteen hoe ze zélf het verschil kunnen maken. Ook als 11-jarige!
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Opstart belcirkels in De Pinte
De Seniorenweek met allerlei leuke, interessante en
sportieve bijeenkomsten kon jammer genoeg niet
plaatsvinden. Eind november organiseerden we wel
terug een belactie naar senioren in samenwerking met
de vrijwilligers van De Pinte Helpt. Deze en voorgaande
belacties werden op poten gezet in het kader van corona,
om te polsen naar het welzijn en of er ondersteuning nodig
was. Nu willen we aandacht voor kwetsbaren duurzaam
installeren in onze gemeente: we testen het concept van
belcirkels.
De belcirkel is een initiatief van het lokaal bestuur, in
samenwerking met vrijwilligers van de Seniorenraad en
De Pinte Helpt, onder leiding van de sociale dienst van De
Pinte.
Een belcirkel: wat mag ik hieronder verstaan?
De belcirkel bestaat uit een vaste vrijwilliger, de kapitein, die
de belcirkel coördineert en negen deelnemers, samen dus
tien mensen. Wekelijks word je opgebeld door iemand uit
jouw belcirkel en bel je zelf ook iemand op.
Bij problemen, noden of ernstige zorgen, schakelt de
kapitein de sociale dienst in.

Interesse?
Heb je zin om deel uit te maken van zo’n belcirkel? Wil
je graag wekelijks een telefoontje krijgen en zelf een
telefoontje doen? Voel je je soms alleen en zou een babbel
jou deugd doen?
Geef jouw gegevens door via info@sociaalhuisdepinte.be of
bel 09 280 72 97 (Marleen Schelstraete). Alle inwoners van
De Pinte/Zevergem zijn welkom!
De belcirkel(s) worden samengesteld door de sociale dienst
op basis van het aantal kandidaten.
Nog vragen?
Contactpersoon bij de Sociale dienst: Marleen Schelstraete
Contactpersoon bij de Seniorenraad: Laurent De Vos
Contactpersoon bij De Pinte Helpt: Christel Waerie

Wil je graag wekelijks een praatje maken met
een andere inwoner uit De Pinte/Zevergem’?
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Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie. De
campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het
eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Gezelligheid zonder alcohol
De coronamaatregelen maken deze editie wel extra
uitdagend. Maar ook extra belangrijk. Hoewel sommige
mensen minder zijn gaan drinken nu hun sociaal leven op
een laag pitje staat, beslissen ook heel wat mensen net
ietsje sneller om een glas te drinken. Meestal thuis, alleen of
met twee, om te bekomen van alle emoties en stress
in deze uitzonderlijke periode. Dat is begrijpelijk, maar
het houdt ook risico’s in.

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Meer
info vind je op www.tourneeminerale.be .
Tournée Minérale is trouwens nog leuker als je het samen
met anderen doet. Daag je familie, vrienden, collega’s,
ploegmaten … uit om in februari ook geen alcohol te
drinken. Doe je mee als organisatie, club of vereniging?
Daarvoor vind je tips, affiches, stickers en (bier)viltjes op
materiaal.tourneeminerale.be.

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra
thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We
associëren alcohol vaak met gezelligheid: we drinken
een glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of
om iets te verwerken. Tournée Minérale daagt je uit
om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat
doet evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je er
beter bij. Want minder alcohol levert je meer energie,
een betere slaap en een algemeen frisser gevoel op.
En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!

Gastgezinnen gezocht
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van EuroChildren kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 40 kinderen, waarvan twintig die voor de
eerste maal komen. De laatste jaren komen ze uit het
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer
van Tsjernobyl.
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van
26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van
de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld
aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels
duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit
heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook
de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard.
Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen
bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van
schildklierkanker en leukemie.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwacht Euro-Children twintig jongens en
meisjes tussen acht en twaalf jaar, die voor de eerste
maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt
Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt
vriendschapsbanden willen onderhouden met deze
kinderen en hun ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 0495 67 82 37, of mailen naar info@euro-children.be.
Bijkomende informatie vind je op website
www.euro-children.be. Of neem een kijkje op de
Facebookpagina www.facebook.com/eurochildren!

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een
gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriëntenarme voeding en de permanent vervuilde omgeving
zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid.
Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede
vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar
voor enkele weken, betekent een enorme boost voor
hun gezondheid.
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Ik knal zonder vuurwerk
Het is wel wat … Na alle beperkingen die corona in
2020 met zich meebracht, komen wij - de brandweer onze landgenoten nu ook nog vragen om zelf geen
vuurwerk af te steken met oudjaar. En toch zijn er heel
wat redenen om dat inderdaad niet te doen.
Vorig jaar konden wij als brandweer iedereen nog
adviseren om naar een georganiseerd spektakelvuurwerk te gaan. Maar ook daar heeft corona een
stokje voor gestoken.
Corona vroeg (en vraagt nog altijd) veel van jou. Van
ons. Van iederéén! We dienen de eindejaarsfeesten
binnen onze kleine bubbel te vieren. Daarom
willen velen er toch iets ‘feestelijks’ van maken, door
bijvoorbeeld vuurwerk af te steken.
De brandweer vindt dat geen goed idee. Vuurwerk is
levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, ongezond, duur en
belastend voor dieren en hulpdiensten. We roepen op
om te knallen (= te feesten) zónder vuurwerk, om de al
zwaar belaste zorg en de handhaving van de openbare
orde niet extra onder druk te zetten.
Gebruik op de sociale media dus zeker weer de hashtag
#ikknalzondervuurwerk als je feestelijke selfies post. Je
kan ook nog altijd het profielkader gebruiken.
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Alle info over deze #ikknalzondervuurwerk campagne
vind je terug op www.ikknalzondervuurwerk.be en op
de gelijknamige sociale mediakanalen.
Wij wensen je veilige en gezonde feestdagen. Hou
vol! Zodat we in 2021 samen naar een georganiseerd
spektakelvuurwerk kunnen gaan. Alvast een heel
gelukkig, gezond en veilig 2021 toegewenst!

Deze beslissingen van de gouverneur gelden tot
17 januari 2021:
• Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van
geluidskanonnen, het oplaten van wens- of
feestballonnen, kerstboomverbrandingen,
vreugdevuren en het gebruik van
pyrotechnische artikelen allerhande (vuurwerk)
is zowel op privaat als op publiek domein
verboden.
• Kerstmarkten, winterdorpen en in- en
outdoorgelegenheidsschaatsbanen zijn in
Oost-Vlaanderen verboden.

Vrije tijd

Erfgoeddag 2021
Oproep materiaal tentoonstelling rond ’35 jaar Jeugdhuis
Impuls’
In 2021 wordt de 20ste editie van de Erfgoeddag in De Pinte
gevierd met een feestweekend op 24 en 25 april 2021, helemaal
in het teken van het thema ‘de nacht’. Het lokale jeugdhuis als
plek voor jongeren waar optredens, fuiven, filmavonden …
worden georganiseerd is onlosmakelijk verbonden met
het nachtelijk uitgaansleven.
Naar aanleiding van de Erfgoeddag 2021 blikken de cultuurraad
en de cultuurdienst van De Pinte dan ook graag terug op
’35 jaar Jeugdhuis Impuls’ met een tentoonstelling tijdens
het feestweekend.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar sprekende foto’s, kleurrijk
drukwerk, sappige anekdotes en boeiende verhalen van
bezoekers en medewerkers die het jeugdhuis Impuls en
zijn geschiedenis een warm hart toedragen.
Heb je interessant materiaal?
Laat ons dan als de spreekwoordelijke bliksem iets weten
via bram.verlinde@depinte.be.
Oproep beeldmateriaal voor tentoonstelling
‘nachtleven’
Erfgoedcel Leie Schelde werkt aan een tentoonstelling
over het nachtleven in de regio, zoals bestaande of
verdwenen cafés, jeugdhuizen, discotheken, optredens,
en alle andere vormen van nachtelijk vertier. Hiervoor is
de erfgoedcel nog op zoek naar beeldmateriaal van het
nachtleven in De Pinte.
Heb je thuis foto’s, dia’s, opnames … liggen die een blik
werpen op het uitgaansleven de voorbije decennia,
wil je het beeldmateriaal op een professionele manier
laten digitaliseren en ter beschikking stellen voor deze
tentoonstelling? Dan horen wij het graag!

Foto: café De Cuba (Zevergem) - Erfgoedbank Leie
Schelde, uit de privécollectie André Vander Beken

Heb je interesse of wens je meer info?
Neem dan contact op via Bram Verlinde, cultuurfunctionaris
(tel. 09 280 98 50, bram.verlinde@depinte.be) of
Erfgoedcel Leie Schelde (info@egcleieschelde.be).

Bibliotheek terug open
Sinds maandag 7 december 2020 is de bibliotheek
opnieuw toegankelijk tijdens de normale openingsuren
(zie pagina 2). We doen er alles aan om ervoor te zorgen
dat je de bib op een aangename en veilige manier kan
bezoeken. Om die reden blijven een aantal beperkingen
en veiligheidsvoorschriften van kracht:
• mondmasker dragen en handen ontsmetten verplicht
• hou 1,5 meter afstand
• beperk je bezoek tot maximum 30 minuten
• kom alleen en kies voor het hele gezin

• als het maximaal aantal personen binnen bereikt is,
vragen we om buiten even te wachten (het licht staat
dan op rood)
• boeken terugbrengen is enkel mogelijk via de
inleverbus
Wie liever nog niet naar de bib komt, kan een
boekenpakket aanvragen via de boekenafhaaldienst.
De volledige coronawerking is te vinden op
www.depinte.be/bibnieuws.
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Cultuurregio Leie Schelde:
een regionale samenwerking
rond cultuur, bibliotheken en
erfgoed
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende streek
met een boeiend verenigingsleven, verschillende
gemeenschapscentra en culturele centra en heel wat
culturele activiteiten. Het is een echte kunststreek
met een schat aan musea en bezienswaardigheden.
De regio heeft een rijk verleden en het erfgoed wordt
met de nodige zorg bewaard. Alle ingrediënten voor
de uitbouw van een krachtige en unieke regionale
samenwerking, waar De Pinte actief aan deelneemt.
De Cultuurregio Leie Schelde, opgericht op 1 januari
2020, is een samenwerking tussen acht gemeenten.
Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, SintMartens-Latem, Zulte en Zwalm bundelen samen
de krachten om in te zetten op vier specifieke pijlers,
waarvan bovenlokale cultuur- en bibliotheekwerking
de hele regio bestrijkt. Met zes gemeenten wordt de
werking van de Erfgoedcel Leie Schelde verdergezet. De
Pinte zet zo ook mee actief in op roerend en immaterieel
erfgoed, samen met Deinze, Gavere, Nazareth, SintMartens-Latem en Zulte. Om het plaatje helemaal af te
maken wordt voor vijf gemeenten, waaronder De Pinte,
voor het eerst ook intergemeentelijk samengewerkt
rond onroerend erfgoed. De IOED (Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst) Leie Schelde gaat in
samenwerking met Veneco officieel van start op
1 januari 2021.

Foto: Collectie
Gentiel De Smet,
Deinze
Meer weten over onze werking? Zit je met een idee
en heb je interesse om samen te zitten? Of heb je
een andere vraag?
Check www.cultuurregioleieschelde.be, onze
sociale media, schrijf je in op de nieuwsbrief of
neem rechtstreeks contact op via
info@cultuurregioleieschelde.be.
Post-corona kan je elke werkdag tijdens de kantooruren
terecht bij de collega’s van de Cultuurregio Leie Schelde:
Tolpoortstraat 79 in Deinze of via e-mail
(info@cultuurregioleieschelde.be).

TIP

Schrijf je in de voor de nieuwsbrief
van Cultuurregio Leie Schelde op
www.cultuurregioleieschelde.be
en ontvang boeiende cultuur- en
erfgoedtips!

Opening ruilbib in Breughellaan
In de Breughellaan 18a (aan leefschool De boomhut) staat een nieuwe ruilbib. Het
principe is simpel. Boekenruilkastjes of little free libraries zijn mini-bibliotheekjes
die vrij toegankelijk zijn voor andere lezers. Je neemt een boek
uit het kastje en zet er eentje voor in de plaats.
Met het boekenruilkastje geef je gelezen boeken een nieuwe kans en ga je in
tegen de wegwerpcultuur. Dat de boeken gratis zijn, stimuleert mensen tot
extra leesuitdaging, Valt een boek tegen, dan kost het je in elk geval geen geld.
Mensen uit de buurt, vrienden en familie ... iedereen mag hiervan gebruik
maken. Veel leesplezier!
Dit is een initiatief van de leefschool De Boomhut.
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Pintenaars schrijven

gekend als de Potloodjesschool in De Pinte. Vanaf
het prille begin tot nu. Vanaf de eerste steenlegging

In het nieuwe Jaarboek van Heemkring Scheldeveld komen
twee auteurs van De Pinte aan het woord. Carlos Vermeiren
en Johan Van Twembeke brengen een brokje geschiedenis
terug tot leven.

Johan Van Twembeke dompelt de lezer onder in
de geschiedenis van de Vrije Basisschool, nu beter

Dezelfde auteur brengt het koewachtersleven rond de Cuba
in Zevergem tot leven via Michel Verstockt.
Johan verhaalt in het jaarboek ook de geschiedenis van de
Botermolen in Nazareth en eert architect Juliaan Lampens in
een ‘In memoriam’.

Leys

Het Jaarboek 2020 kost 15 euro en is
te krijgen bij: Rudy Pieters, Reevijver
36, De Pinte, tel. 0473 99 87 9,
Carlos Vermeiren, Kerkdreefken 4,
tel. 09 385 46 19 of Johan Van
Twembeke, Hugo Verriestlaan 57,
tel. 09 282 70 42.

Foto: Andrea

Een receptenboekje
gevonden bij zijn moeder
thuis, leidt Carlos Vermeiren
naar het leven van een
begijn afkomstig uit de
Nederbosstraat in Eke/
Nazareth. Dorine Lievens
treedt, begin 20ste eeuw,
op zeer jeugdige leeftijd
toe tot de gemeenschap
van het Klein Begijnhof
Onze-Lieve-Vrouw ter
Hoyen, in Gent, om er op een leeftijd
van 91 jaar te sterven. Naast het ontraadselen van
de handgeschreven recepten van die tijd, situeert
de auteur ook haar leven in het Gentse begijnhof.

in 1870 als de zondagsschool. Daarna bestuurd door de
Maricolen van Waasmunster en vanaf 1901 tot 1988 door
de Apostolinnen. Het artikel is rijkelijk geïllustreerd.

Michel Verstockt (links) en
André Leys op het Dorp in Zevergem

Leven(s)lang Sportelen
STAY FIT: lessenreeks
Gevarieerd bewegingsaanbod voor 55+’ers met elke maandagochtend
een andere sport. Onder leiding van gekwalificeerde lesgevers. Wil je
graag deel uitmaken van deze enthousiaste groep sportende senioren?
Schrijf je dan snel in! De plaatsen zijn beperkt.
De lessen vinden plaats op maandag van 18 januari tot 14 juni 2021
(18 lessen) van 10 uur tot 11 uur, locatie: Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1, 9840 De Pinte
Kostprijs: 63 euro voor inwoners, 81 euro voor niet-inwoners
Inschrijven en betalen voor deze Sportelactiviteiten via
tel. 09 280 98 40 of sport@depinte.be. Na inschrijving
ontvang je een overschrijving om de betaling te regelen.
Curve bowl
Dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur
Elke dinsdagmiddag kan je komen curve-bowlen in het
OCP (spiegelzaal). Curve bowl is een Engels bolspel dat
lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer 14 meter lengte. In ploegen van twee, drie of
vier tracht men het eerst vijftien punten te scoren door
zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor
beginnelingen! Kom eens langs en probeer het gewoon
eens! Iedereen welkom!
Kostprijs: 1 euro per namiddag, ter plaatse te betalen
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Kriebeltuin
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks
voor kleuters van de instapklas tot de derde
kleuterklas op zaterdagnamiddag in de turnzaal
van GO! Atheneum Erasmus.
Van 30 januari tot 8 mei 2021 (10 lessen)
Groep 1
2de en 3de kleuterklas
14 - 14.50 uur

Groep 2
1ste kleuterklas
15 - 15.50 uur

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

Prijs: 35 euro voor inwoners, 45 euro voor niet-inwoners

Polderbos 20,
Inschrijven Kriebeltuin en sportkampen krokusvakantie
9840 De Pinte
• Voor inwoners: dinsdag 12 januari 2021 vanaf 20.00 uur
09 280 98 40
• Voor niet-inwoners: woensdag 13 januari 2021 vanaf 20.00 uur
Inschrijven sportkampen paas- en zomervakantie
• Voor inwoners: dinsdag 2 maart 2021 vanaf 20.00 uur
• Voor niet-inwoners: woensdag 3 maart 2021 vanaf 20.00 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de Sportacademie en de inschrijvingsprocedure is te vinden
in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be. Inschrijven via depinte.ticketgang.eu.

Sportkampen 2021
Krokus 2021:
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021
Kleuters: Olympische kleuterspelen
Lager: Tokio 2021
Pasen 2021:
van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 2021
Kleuters: De circusartiesten
Lager: Circus Picolini
Zomer 2021:
2 dagen sportief op donderdag 1 en vrijdag 2 juli 2021
Kleuters: Ridders en prinsessen
Lager: Atletiek, dans en omnisport
van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli 2021
Kleuters: Turtels aan de top
Lager: Attractieweek
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 2021
Kleuters: Kabouterexpeditie
Lager: Pandora’s teambox
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus 2021
Kleuters: De Fietspolitie
Lager: Start 2 skate 4 fun
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Gemeentelijke COVID-19-ondersteuning
voor lokale vrijetijdsverenigingen
Het lokaal bestuur van De Pinte ontving van de
Vlaamse Regering een bedrag van 123 855 euro dat
kan gebruikt worden als ondersteuning van de lokale
vrijetijdsverenigingen (sport, cultuur, jeugd). Om een
zo groot mogelijk effect te bekomen werd beslist dat
het subsidiebedrag zal verdeeld worden als volgt: de
werkingssubsidies die de verenigingen jaarlijks ontvangen
worden in 2020 met 30 % en in 2021 met 20 % opgetrokken,

er wordt 30 000 euro verdeeld onder verenigingen die in
2021 nieuwe activiteiten organiseren om hun werking te
relanceren en 15 000 euro is voorzien om echt noodlijdende
verenigingen te ondersteunen. Met de rest van het bedrag
wordt het gebruik van extra terreinen voor een veilige
opstart van de activiteiten bekostigd en zal extra materiaal
voor de uitleendienst aangekocht worden.

Beweegcoaching op maat
Wil je meer bewegen, maar kom je er niet toe? De
beweegcoach maakt een beweegplan dat haalbaar
is, aangepast aan jouw leven en rekening houdend
met de huidige coronamaatregelen. Afspreken kan in
de ruimtes in De Pinte in het Sociaal Huis, maar ook
beeldbellen en wandelgesprekken zijn mogelijkheden.
Zolang jij je er goed en veilig bij voelt.

Wegens corona heb je tijdelijk geen verwijsbrief van je
huisarts nodig. Je coach brengt nadien je huisarts op de
hoogte.

Bewegen helpt je beschermen tegen corona en ook
je geest terug fris te maken. Pieker je vaker, geraak je
je huis niet uit of komen de coronakilo’s er maar bij ... ?
Contacteer een beweegcoach! In onze gemeente staan
Veerle en Wouter voor je klaar!
Eenmalige promo: gratis coaching voor het eerste
gesprek tot eind februari!
Daarna geldt volgend voordelig tarief: heb je een
verhoogde tegemoetkoming, dan kost een kwartier
individuele begeleiding 1 euro. Voor alle anderen kost
een kwartier individuele begeleiding 5 euro. De coach
kan helpen met een verduidelijking van je persoonlijk
tarief.

Coach Veerle Vandendriessche
0479 76 85 58,
deinze.veerle@bewegenopverwijzing.be
Coach Wouter Verstockt
0478 64 06 68,
deinze.wouter@bewegenopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be
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Op zoek naar een hobby?

Boodschap
Teater 2000
Lieve toneelvrienden
Eerst en vooral wensen wij jullie een
goed gezondheid en het allerbeste toe.
Wij hopen jullie vlug te mogen verwelkomen op onze toneelvoorstellingen.
Wij missen ons publiek, het samen zijn,
het acteren.
Maar wij willen het momenteel vooral
veilig houden.
Wij denken aan jullie.
Teater 2000 - De Pinte
Volg ons op Facebook of
zie www.teater2000.be.

HODP in
een nieuw jasje!
Harmonieorkest De Pinte krijgt vanaf 2021 een nieuwe look.
Het twintig jaar oude logo wordt ingeruild voor een modernere
variant. In het vereenvoudigd logo kan je alle letters van ons
letterwoord HODP [ha:o:de:’pe:] terugvinden, alsook de muzieknoot
die ons typeert. Dit idee is behouden uit het vorige logo om de
herkenbaarheid te garanderen.
Is het harmonieorkest dan veranderd? Neen! We zijn nog steeds
een thuis voor elke blazer en slagwerker uit De Pinte en omstreken
die zin heeft om samen te musiceren, ons publiek met mooie
concerten te verwennen en te blijven plakken op donderdagavond
na de repetitie voor een gezellige babbel.
Bij een nieuw logo hoort natuurlijk een vernieuwde website
www.harmonieorkest.be, waar je meer informatie kan vinden
over het harmonieorkest én de eigen youth band voor beginnende
muzikanten.
Hou je ogen open voor de aankondiging van het volgende concert.
Hopelijk tot dan!

Voor de jeugd

Speelpleinwerking Amigos 2021
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes,
willen we je alvast volgende data meegeven van Speelpleinwerking Amigos.
Jouw kind kan in 2021 terecht op het speelplein op de volgende
momenten:
• Tijdens de eerste week van de paasvakantie:
- van dinsdag 6 april 2021 tot en met vrijdag 9 april 2021
• Tijdens de zomervakantie:
- van maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 2021
- van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli 2021
(niet op woensdag 21 juli)
- van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021
- van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 6 augustus 2021
- van maandag 9 augustus tot en met vrijdag 13 augustus 2021
Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen aan activiteiten
van de sportdienst en de buitenschoolse kinderopvang Ferm.
Voor meer informatie over de werking van speelpleinwerking Amigos,
de prijzen en andere praktische zaken, kan je terecht op
www.depinte.be/amigos en bij de jeugddienst van De Pinte
(tel. 09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be). (tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be).
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Opleiding kadervorming
(gedeeltelijk) terugbetaald
Wat is kadervorming?
Kadervorming is de samenhangende opleiding en
begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het
animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven,
en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de
jeugdwerkbegeleiding. Met andere woorden de leiding/
medewerkers (of jongeren die leiding willen geven
bijvoorbeeld bij een jeugdbeweging of -kamp) volgen
cursussen die verband houden met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken,
die in De Pinte of Zevergem wonen.

Maak van jouw straat
een speelstraat in 2021
Speelstraten in De Pinte moeten elk jaar opnieuw
aangevraagd worden. Dus als je jouw straat of wijk
voor een dag of een bepaalde periode in de paas- of
zomervakantie wil omtoveren tot een speelterrein
voor kinderen, dien dan tijdig een aanvraag in bij de
jeugddienst van de gemeente.

Voorwaarden terugbetaling?
• De aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen
gevolgd tussen 1 september 2020 en 31 augustus
2021. De uitbetaling is voorzien in februari 2022.
• Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde bedrag
• Maximum 100 euro per persoon
Wat moet je doen?
1. De cursus volgen
2. Daarna breng je het deelname attest, het
betalingsbewijs en jouw rekeningnummer binnen bij
de jeugddienst.
Meer info? Contacteer de jeugddienst.

Oproep animatoren 2021
Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke
paas- en/of zomervakantie te bezorgen.
Meer info:
surf naar www.depinte.be/kandidaat-animator

Ten laatste indienen op:
• 5 maart 2021
voor een speelstraat in de paasvakantie
• 1 juni 2021
voor een speelstraat in de zomervakantie
Het reglement en het aanvraagformulier vind je op
www.depinte.be/speelstraten.

Vacature hoofdanimator Speelplein Amigos 2021-2022
Het lokaal bestuur van De Pinte is op zoek naar
een hoofdanimator voor de speelpleinweken
in 2021 en 2022.
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief met cv naar het college van
burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1,

9840 De Pinte of mail naar jeugddienst@depinte.be.
Doe dit ten laatste op vrijdag 22 januari 2021.
Algemene informatie over deze vacature kan je
krijgen bij de jeugddienst,tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be of op www.depinte.be/amigos.
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Voor de jeugd

Kindergemeenteraad
De kindergemeenteraad zal in 2021 opnieuw geïnstalleerd worden. Want in De Pinte mogen kinderen
nadenken en meepraten over alle zaken die kinderen aanbelangen. Benieuwd naar de leden?
We stellen ze alvast aan jullie voor.
Ik ben ...

Mijn hobby’s
zijn ...

Hanne Persyn
11 jaar

turnen, trampoline, ik De Pinte leuker wil maken voor kinderen.
scouts, volleybal ...

minder auto’s en veiliger voor
fietsers.

Isabel Slock

notenleer en
dwarsfluit.

ik heel graag bezig ben met onze gemeente en ik vind dat ook heel interessant.

dat er meer groen is.

Sander Reyns
en zit in het
zesde leerjaar
in GBS De Pinte

atletiek, musical,
piano, scouts en
notenleer. Ik ga
ook regelmatig
met de mountainbike op stap en ik
teken graag.

ik denk dat ik een goede spreekbuis kan zijn
voor de kinderen in De Pinte en Zevergem,
omdat ik zo de kinderen van mijn school en
de vrienden van mijn hobby’s kan vertegenwoordigen. Ik heb natuurlijk ook veel
ideeën voor De Pinte over sport, muziek,
vrije tijd, milieu … die we dan eventueel
kunnen uitwerken. Een klein voorbeeld: een
‘kauwgombord’ waar iedereen zijn kauwgom op kan hangen in plaats van op straat
ofzo te gooien. Maar ik vind het ook leuk
om wat politieke ervaring op te doen!

een fietsvriendelijke, sportieve,
muzikale en propere gemeente! Zo droom ik ervan dat ik
meer fietsen zie in het straatbeeld (fiets boven auto A) en
nog veel meer fietsstraten. En
waarom geen zwembad met
buitenbad aan Moerkensheide? Of een piano op een
openbare plek waar iedereen
op kan spelen? Zo heb ik nog
meer (gekke) dromen!

Nina Sabbe

dansen, tekenen,
lezen en scouts.

ik mijn steentje wil bijdragen voor de
kinderen van deze o zo toffe en gezellige
gemeente.

dat alle Pintenaars gelukkig
mogen zijn en dat we snel
allemaal samen terug plezier
kunnen maken.

Lars
Van Renterghem

schermen (de
sport en niet de
tv), zwemmen en
tekenen.

er nog enkele dingen zijn in deze mooie ge- een leefbaar De Pinte waar
meente die toch beter of anders kunnen. Ik iedereen elkaar kent en helpt.
denk dan zoal aan grotere speelpleinen met
veel groen en bos. Ook voor verkeersveiligheid zijn er nog zaken die kunnen verbeterd
worden, bijvoorbeeld bredere fietspaden
en snelheidsremmers voor auto’s rondom
de scholen.
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Ik wil graag in de kindergemeenteraad zetelen omdat ...

Mijn droom voor
De Pinte is ...

Floor Soens

dansen (hiphop)
en paardrijden.

ik graag wil meedenken over hoe we
De Pinte nog aangenamer kunnen maken
voor alle leeftijden.

dat iedereen zich hier ‘thuis’
mag voelen.

Laura
Raeymaekers

paardrijden,
atletiek, rope
skipping, dansen
en tik tokken.

het er leuk uitziet en ik wil er eens aan
deelnemen nu ik in het vijfde leerjaar zit en
omdat ik al ideeën heb voor De Pinte.

meer en veiligere fiets- en
voetpaden, meer zonnepanelen en in het centrum van
De Pinte een mini-’cinema’.

Thibault
De Vetter en
zit in het vijfde
leerjaar op de
vrije basisschool

atletiek, zwemik mijn gemeente een warm hart toedraag
men, gitaar spelen, en samen met een super team voor nieuwe
Marklin-modelideeën wil zorgen.
treinen besturen,
lezen, en ik ben lid
van de Chiro en wil
later leider zijn van
een jeugdbeweging of zomerkampen.

dat er in het verkeer meer
aandacht moet zijn voor
de kinderen die alleen naar
school komen en aandacht
voor de eenzame ouderen.

Sudoku
Vul de ontbrekende cijfers in van één tot zes.
Elk cijfer mag maar één keer voorkomen per rij, kolom en blok.
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Agenda januari - februari 2021
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.

TIP

Check de website van de vereniging, www.UiTindepinte.be … voor mogelijke wijzigingen en
veiligheidsmaatregelen betreffende de activiteiten naar aanleiding van corona.

4 en 12 januari

Bloedcollecte
Van 17 tot 19.30 u. - OCP
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Reserveren via donorportaal.rodekruis.be
Vrijdag 8 januari

JV De Pinte B - LS Merendree
(reserven)
Om 20 u. - Sportpark Moerkensheide gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 9 januari

Driekoningenwandeling
(in eigen gezinsbubbel)
Kom met het hele gezin wandelen. Kinderen kunnen de afbeeldingen van de
koningen volgen die langs het parcours
hangen. Of het ook een sneukeltocht
wordt, hangt af van de geldende maatregelen.
Vertrek tussen 13.30 en 14.30 u. voortuin kasteel Scheldevelde
Davidsfonds
Bart Laureys: laureys.b@telenet.be
Vrijdag 15 januari

JV De Pinte A - Zevergem
(reserven)
Om 20 u. - Sportpark Moerkensheide gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 16 januari

JV De Pinte - Nazareth/Eke B
(1ste elftal)
Om 19.30 u. - Sportpark Moerkensheide
-€4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
30 | www.depinte.be

Vanaf 18 januari

Start lessenreeks STAY FIT
| zie pag. 23
Gevarieerd bewegingsaanbod
voor 55+’ers door gekwalificeerde
lesgevers met elke maandagochtend
een andere sport.
van 10 tot 11 u. (18 lessen) - Sport
park Moerkensheide - € 63 euro
(inwoners) / € 81 - inschrijven via tel.
09 280 98 40 of sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte
Vrijdag 22 januari

Nieuwjaarsreceptie
Met muzikale omlijsting
Om 20 u. - Gildenhuis SDW, Loofblommestraat - € 10 (leden) / € 15 inschrijven bij Anne Vlieghe: annevlieghe@telenet.be of 09 329 79 58
Markant DP-SDW
Vrijdag 22 januari

JV De Pinte B - Vinderhoute
(reserven)
Om 20 u. - Sportpark Moerkensheide gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 26 januari

‘De wereld van de diamant’
Voordracht door Marc Van Bockstael, director van de Hoge Raad voor Diamant
van Antwerpen. Hij geeft uitleg over
de wondere wereld van de diamant
vanaf de ontginning tot het schitterend
juweel. Ook wordt de problematiek van
de diamantwereld geschetst vanaf de
invoer tot de afzetmarkt.
Om 20 u. - raadzaal gemeentehuis
De Pinte - € 5 (leden) / € 8 inschrijven bij mevr. Voncke via
andre.voncke@telenet.be o
f 09 221 61 25
Markant DP-SDW
Vrijdag 29 januari

Verhalenwandeling
Op enkele locaties op en rond school
worden verhalen verteld. Tijdens een
wandeling van ongeveer 2 km kan je
genieten van spannende sprookjes en
een hapje / drankje tussendoor. Kleed
je warm en breng een lampion, een
dekentje en een fluojas mee.
Om 16.45 u. (vertrekken tot 18.45
u.) - Breughellaan 18a - inschrijven en
info: info@leefschooldeboomhut.be
Leefschool De Boomhut
Vrijdag 29 januari

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

Vanaf 30 januari

’Maken en proeven van
mocktails’

suïcidaal gedrag. Zij leidt er de eenheid
zelfmoordonderzoek en is directeur van
het Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie (VESP).
Om 19.30 u. - Moerkensheide,
Parkwegel 1 (nieuwe locatie) - € 5
- inschrijven via: vrouwenpraat- cafedepinte@gmail.com of
0478 39 59 14 (je kan je ook per bubbel inschrijven)

Workshop door Franky Malbrancke,
sommelier en cocktailspecialist, medewerker van de Hotelschool Koksijde.
Om 20 u. - Salons van het Kasteel
Borluut, Kleine Gentstraat, SDW inschrijven bij Anne Vlieghe: annevlieghe@telenet.be of 09 329 79 58
Markant DP-SDW

Start lessenreeks Kriebeltuin
| zie pag. 24
Een gevarieerde lessenreeks
(10 lessen) voor kleuters van de
instapklas tot de derde kleuterklas.
zaterdagnamiddag (drie groepen) turnzaal van GO! Atheneum
Erasmus - € 35 (inwoners) / € 45 euro
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
sport@depinte.be
Zondag 31 januari

JV De Pinte - Petegem a/d
Schelde (1ste elftal)
Om 14.30 u. - Sportpark Moerkensheide
-€4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Dinsdag 23 februari

Maandag 22 februari

‘De geknipte genen’
Voordracht over hoe een genetische
techniek veranderingen kan aanbrengen aan het DNA door Hetty Helsmoortel, moleculair bioloog.
De CRISPR-Cas maakt het mogelijk met
ongekende precisie het DNA te wijzigen
en genen uit te sluiten.
Om 20 u. - Gildenhuis SDW, Loofblommestraat - gratis (leden Markant
en Davidsfonds) / € 8 - inschrijven via
Miet Van Meerbeeck vanmeerbeeck.
debruyne@telenet.be
Markant DP-SDW
Dinsdag 23 februari

Donderdag 4 februari

Het mirakel van de Vlaamse film
Regisseur Jan Verheyen deelt zijn passie
voor de Vlaamse film met ons.
van 20 tot 22 u. - OCP (Cultu.zaal) € 12 euro / € 10 euro (DF-Cultu.kaart)
Davidsfonds
Bart Laureys: laureys.b@telenet.be

Om 20 u. - Sportpark Moerkensheide gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 12 februari

Beste leerling van het zesde leerjaar,
het werk van jouw juf en meester in de
basisschool is bijna af … en het eind van
het zesde leerjaar is in zicht …
Erasmus De Pinte ontvangt heel wat
wijze zesdejaars en hun ouders met
open armen.
Omdat het onbekende onbekend is en
jullie even vertrouwd willen zijn met de
middelbare school als met onze basisschool, laten we jullie kennismaken met
het GO! atheneum Erasmus De Pinte en
de studierichtingen die je er kan volgen.
Terwijl jij proefondervindelijk lessen
volgt, krijgen ouders uitleg over de visie
en het curriculum.
SAMEN zetten we de volgende, grote
stap in je leven!
om 19.30 u. - Erasmus Sportzaal,
Polderdreef 42
GO! atheneum Erasmus De Pinte
www.erasmusdepinte.be
Vrijdag 26 februari

JV De Pinte B - Ursel (reserven)

Vrijdag 5 februari

JV De Pinte B - Drongen
(reserven)

‘Volgend jaar naar het
middelbaar’

‘Spots op het nieuwe
verkeersreglement’
Voordracht door politiecommissaris
Luc De Vos. Verplicht tijdig inschrijven
wegens eventuele beperking van het
aantal deelnemers! Koffie en gebak
inbegrepen.
om 14 u. - Bondslokaal, Sportwegel € 3 (leden) / € 5 - inschrijven bij Frans
Naessens Florastraat 3, frans.naessens@skynet.be of 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte, 55+

Om 20 u. - Sportpark Moerkensheide gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 27 februari

JV De Pinte - Jong Zulte B (1ste
elftal)
Om 19.30 u. - Sportpark Moerkensheide
-€4
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Dinsdag 23 februari

Vrouwenpraatcafé:
‘Mentale gezondheid,
zelfmoordpreventie’
Door Gwendolyn Portzky
Als professor Medische Psychologie
UGent is Portzky gespecialiseerd in

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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De burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de algemeen directeur,
de adjunct-algemeen directeur en het personeel
bieden je hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2021!
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Tip: kom

2020 heeft ons fysiek verder van elkaar gebracht,
maar op verschillende manieren kwamen we
ook dichter bij elkaar. We gingen terug wat
trager leven en dat waar we het meeste belang
aan hechten, kreeg terug meer aandacht. Waar
we konden brachten we warmte in ons gezin, via
een telefoontje aan een vriend of vriendin, via een
vriendelijk gebaar voor wie dat nodig had, een
kaartje of tekening aan onze ouderen …
Hou deze warmte vast in 2021 en laat ons samen
hopen op en werken aan een zorgeloos nieuw jaar.

Het weerzien
Elkaar weerzien
Eindelijk
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Met duizend armen
Zo blij waren we
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