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Volgende INFOblad
(juli - augustus 2021)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
16 mei 2021 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis mei - juni
Afhankelijk van de huidige coronamaatregelen
Zie www.depinte.be

Coronamaatregelen
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.

Dienstverlening
- Zolang als 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 Bouwen kan je terecht op
bouwen@depinte.be, tel. 09 280 80 22. Voor alle andere
diensten kan je terecht op tel. 09 280 80 80.
- Van zodra dat aangewezen is, verruimen we terug onze
openingsuren. Je kunt terecht www.depinte.be voor
de laatste stand van zaken.
Op zoek naar info over vaccineren?
Zie www.depinte.be/vaccineren

Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
op vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
16 tot 18 uur
dinsdag
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
10 tot 12 uur
zaterdag
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 0471 22 00 07
(tijdens de openingsuren van het recyclagepark)
Vragen voor het lokaal bestuur ?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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De in dit infoblad vermelde activiteiten
telkens onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen. Check steeds bij de organisatie
voor de laatste stand van zaken.

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2021
❏ Toegang recyclagepark: enkel na afspraak. Reserveren
via www.depinte.be/reserveren of telefonisch
(via 0471 22 00 07, tijdens de openingsuren van het
park). Meer info: www.depinte.be/recyclagepark.
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 7 mei en 18 juni 2021 van 9 tot 12 uur
(Dorp Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 8 mei en 19 juni 2021 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Repair Café:
zaterdag 5 juni 2021 van 9.30 tot 13 uur in de
Gemeentelijke Basisschool De Pinte (Polderbos 1) zie pag. 13

Jouw woning zorgeloos
verhuren?

❏ Recyclage herbruikbare goederen:
gratis ophaling door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15),
of ga langs: Tolpoortstraat 89 in Deinze en
’s Gravenstraat 134 in Nazareth

Je wenst jouw huis, appartement of studio te verhuren,
maar je wilt zelf niet (meer) instaan voor het beheer van de
huurwoning? Dan vormt het sociaal verhuurkantoor (SVK)
de ideale partner (zowel voor particulieren als investeerders)
om jouw woning te verhuren. De belangrijkste voordelen en
verwachtingen zetten we graag op een rijtje.
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Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP, bibliotheek, Sociaal Huis,
recyclagepark:
-

zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid)
donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag)

Meanderfestival
Gratis online event in juni 2021
Een nieuw festival doet z’n intrede.
Meanderfestival brengt klassieke muziekbeleving
van de bovenste plank naar de Cultuurregio Leie
Schelde. Daarnaast wil het jonge aanstormende
professionele musici een podium bieden en wil
het klassieke muziek brengen bij jong en oud.
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Openbare werken & Mobiliteit

Hoe gezond is het verkeer
in jouw straat?
Op donderdag 20 mei 2021 van 17 tot 18 uur heeft de vierde editie van
Straatvinken plaats en straatvinken we in De Pinte opnieuw mee. Zo brengen we
samen met andere steden en gemeenten de evolutie van het verkeer op straatniveau in kaart en gaan we na of het jaar
na jaar gezonder wordt.
Voor dit mobiliteitsonderzoek kan je als inwoner gedurende een uur in jouw straat het aantal voetgangers, fietsers,
trams en bussen, auto’s en vrachtwagens afvinken. Dat gebeurt via een speciaal daarvoor ontwikkelde tel-tool of met
pen en papier.
Inschrijven kan via: https://straatvinken.be/ik-tel-mee/
De telresultaten geven de wetenschappers van
de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven
een goed beeld van de verkeersleefbaarheid in
onze gemeenten. De telling is belangrijk om de
mobiliteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid
te kunnen opvolgen. De Vlaamse regering schuift
in haar regeerakkoord 2019-2024 ambitieuze
doelstellingen naar voren voor de modal split, de
verdeling van de gebruikte vervoermiddelen.
Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40 % duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.
In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50 %.
Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar
een duurzame modal split. Op het niveau van de gemeente biedt Straatvinken bovendien de kans om burgers te
betrekken bij de noodzakelijke modal shift naar duurzamer verkeer.
Naast het telmoment onderzoeken we de verkeersleefbaarheid via straat-O-sfeer. Deze bevraging wordt automatisch
doorgestuurd naar de tellers maar kan door iedereen worden ingevuld via https://straatvinken.be. Met een kort
verhaal schetsen bewoners hoe ze de leefbaarheid van hun straat dagelijks ervaren. De twintig indicatoren van de
leefbaarheidsindex van straat-O-sfeer, met aandacht voor verkeer, sociale aspecten, omgeving en inrichting, geven
inzicht in de beleving van de straat.

Snelheidremmende
maatregelen Keistraat
Naar aanleiding van de evaluatie van de
snelheidsremmende maatregelen in de Keistraat,
werd beslist om de opstellingen in de Keistraat
begin maart terug weg te halen. In de plaats daarvan
komen er op vier locaties verspreid in de Keistraat
snelheidsinformatieborden die bestuurders op hun
snelheid wijzen.
Meer informatie omtrent deze beslissing vind je op
www.depinte.be/keistraat.
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Werken Keistraat
Op 17 mei 2021 starten de werken voor de heraanleg
van het verkeersplateau ter hoogte van de kruising
Keistraat-Rosdamstraat. In één beweging zal in
de Keistraat vanaf dat plateau tot aan Reevijver
de asfaltlaag vernieuwd worden. De planning en
financiering van deze werken werden via een
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent,
gemeente Sint-Martens-Latem en gemeente De
Pinte geregeld. De Pinte zal de leiding van de
werkzaamheden voor zijn rekening nemen.
De aannemer zal eerst het verkeersplateau
aanpakken. In een tweede fase volgen de
freeswerken en de plaatsing van een nieuwe
toplaag in de Keistraat.
Tijdens de werken, die een viertal weken in beslag
zullen nemen, zal het verkeer omgeleid worden.
Dat zal gebeuren via Moeistraat - N43 en via Baron de Gieylaan - Florastraat - Langevelddreef.
Info: www.depinte.be/keistraat

Wil je weten wanneer
Farys in je buurt
werken uitvoert?
Op https://werken.farys.be vind je een overzicht
van de werken en welke impact die hebben op
de waterlevering. De geplande werken worden
hier vooraf aangekondigd. Ongeplande werken
(bijvoorbeeld bij een lek) worden zo snel mogelijk
gepubliceerd.
Wil je verwittigd worden als Farys in jouw buurt werkt?
Geef dan via https://werken.farys.be/gegevensdoorgeven je e-mailadres of gsm-nummer door en ze
sturen je een bericht.

Campagne
fietsveiligheid
Op 22 maart 2021 is het startschot gegeven van de
grote campagne fietsveiligheid in onze gemeente.
Het gaat om een actie waarbij we verschillende
positieve boodschappen in het straatbeeld brengen
waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken
en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar.
We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om
minimale inspanningen om het veilig te houden
voor elkaar.
Zo zijn er borden geplaatst in de Langeveldreef,
Oude Gentweg en de Grote Steenweg.
Samen maken we het verschil!

TIP
Plannen om te (ver)bouwen?
Wil je een woning bouwen, renoveren of opdelen in
verschillende appartementen?
Bereid je dan goed voor door een kijkje te nemen op
https://www.farys.be/nl/bouwen-en-verbouwen voor
alle nuttige info over de drinkwateraftakking, riolering,
keuring …
Zelf je klantzaken regelen bij Farys?
Dit kan je doen op het digitaal klantenloket:
https://my.farys.be/myfarys
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Openbare werken & Mobiliteit

Nieuw leven in
stationsgebouw De Pinte
NMBS zoekt uitbaters voor stationsgebouw
NMBS wil in samenwerking met de gemeente nieuw leven
in het station van De Pinte brengen om zo activiteiten en
menselijke aanwezigheid te behouden. Voor deze nieuwe
invulling in het stationsgebouw van De Pinte zoeken ze
geïnteresseerde verenigingen en handelaars die van deze
plek in de gemeente een bruisende plaats vol leven willen
maken. We staan open voor alle soorten van activiteiten: van
koffiezaken tot creatieve ateliers. Ook foodtrucks zijn
welkom.
De loketdienst in het station De Pinte zal tegen eind dit jaar geleidelijk aan worden afgebouwd. De treinreizigers kunnen
voor de aankoop van hun ticket terecht bij de automaat en de online verkoopkanalen van NMBS. De verwarmde
wachtzaal en het sanitair in het station zullen openblijven tussen dezelfde tijdstippen als vandaag het geval is.
De sluiting van het loket heeft ook geen enkele invloed op het treinaanbod vanuit het station De Pinte. Het station
telt gemiddeld 17 392 in- en uitstappende reizigers per week en heeft een goed uitgebouwd treinaanbod, met sinds
december ook een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen.
Geïnteresseerde kandidaten die een creatief of leuk idee hebben, mogen dit altijd laten weten via joris.steegen@nmbs.be.
Openingsuren wachtzaal en sanitair:
• In de week van 4.15 tot 20 uur
• In het weekend van 5.30 tot 20 uur

Leven & Wonen

Woonzorgcentrum
zoekt jobstudenten
Het woonzorgcentrum Scheldevelde in De Pinte is op zoek
naar jobstudenten voor de zomervakantie (juli tot en met
september). We zoeken studenten die in de verzorging
willen werken. Meer specifiek om het verzorgingsteam
te versterken bij het wassen, aankleden en helpen bij de
maaltijden van onze bewoners.
We zoeken voor juli en augustus ook jobstudenten voor
het poetsen van bewonerskamers, gangen, onthaal,
restaurant van het WZC.
Profiel:
• minimum achttien jaar zijn
• beschikken over een hart voor ouderen en
inlevingsvermogen
• zelfstandig kunnen werken
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•
Voor de verzorging dient men een opleiding
tot polyvalent verzorgende, zorgkundige,
kinderverzorgster of verpleging te volgen. Studenten
ergo, kiné of een ander zorgberoep zijn ook welkom.
Aanbod: naast een goede verloning, een aangename
werksfeer, goede begeleiding en de mogelijkheid om
het werk zelfstandig uit te voeren en in team samen
te werken, studentenovereenkomst, dagwerk (vroege
dienst, late dienst, gesplitste dienst, weekenddienst een
op twee).
Interesse?
Neem contact op via DirectieWZC@ocmwdepinte.be.
Geef alvast aan welke periode er voor je past en welke
dienst jouw voorkeur geniet.

Jouw belastingaangifte
invullen?
De FOD financiën maakt het je gemakkelijk.
Jouw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web):
eenvoudig en snel!
Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw
voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in
MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.
Hoe krijg je toegang tot jouw aangifte of jouw
voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be (http://www.myminfin.be/) en
meld je aan:
• ofwel met itsme®
• ofwel met jouw identiteitskaart, de pincode en een
kaartlezer (pincode vergeten of verloren? zie https://
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/
aanvraag-pincode/)
Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde
aangifte?
Jouw gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets
doen. Je zult automatisch jouw aanslagbiljet
(belastingberekening) ontvangen.
Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze
corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren
antwoordformulier.
Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/
belastingaangifte/aangifte
• Neem contact op met de medewerkers van de FOD
Financiën op het nummer dat op jouw aangifte
vermeld wordt.

Om in de huidige context van het coronavirus jouw
veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de FOD
Financiën momenteel gesloten. De FOD Financiën zal
daarom ook dit jaar opnieuw maximaal inzetten op hulp
per telefoon op afspraak.
Telefonische hulp: hoe gaat de FOD te werk?
In de maand april zullen medewerkers van de FOD
Financiën telefonisch contact opnemen met de
personen die vorig jaar hun aangifte via de telefoon
lieten invullen. Dat eerste contact dient alleen om een
afspraak vast te leggen voor het invullen van de aangifte.
De hulp bij het invullen van de aangifte zelf zal ook per
telefoon plaatsvinden in de maanden mei en juni.
Vanaf 5 mei 2021:
• kunnen personen, die ze in april telefonisch niet
konden bereiken en/of die een aangifte hebben
ontvangen waarop het telefoonnummer voor de
afspraken vermeld staat, zelf met contact opnemen
met de FOD Financiën om een afspraak te boeken
• starten ze met het effectief invullen van de aangiften
per telefoon
Ontvang jouw documenten van de FOD Financiën
digitaal via de eBox
• Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang jouw
documenten van de FOD Financiën digitaal via de
eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de
overheid.
• Activeer jouw eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt
dan een melding zodra er een nieuw document
beschikbaar is.
• Meer info over de eBox: https://financien.belgium.
be/nl/ebox

Bedrijvengids
‘Koop lokaal’
Op zoek naar een handelaar of zelfstandige in
De Pinte-Zevergem?
Het aanbod lokale economie is te vinden op
www.depinte.be/bedrijvengids.
Sta je er als zelfstandige nog niet bij?
Bezorg ons jouw gegevens via
www.depinte.be/bedrijven.

Hoe vollediger de gids, hoe nuttiger - voor iedereen!
Een initiatief van het lokaal bestuur, met de steun van de
LEM-raad (adviesraad Lokale Economie en Middenstand).
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Leven & Wonen

Jouw woning verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor?
Je wenst jouw huis, appartement of studio te verhuren,
maar je wilt zelf niet (meer) instaan voor het beheer van
de huurwoning? Dan vormt het sociaal verhuurkantoor
(SVK) de ideale partner (zowel voor particulieren als
investeerders) om jouw woning te verhuren.
De belangrijkste voordelen en verwachtingen zetten we
hieronder even op een rijtje.

•
•
•
•
•

Lagere registratierechten voor wie een woning koopt
(7 % in plaats van 10 %)
De garantie dat je jouw woning op het einde van de
overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug
krijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
Geen gerechtelijke procedures en administratieve
rompslomp
Geen commissieloon
Samenwerking met een professionele partner …

Verwachtingen
• Een eerlijke huurprijs
• Een woning die voldoet aan de minimale
woningkwaliteitseisen
• Verhuren voor minimum negen jaar
• De woning ligt in het werkingsgebied van het
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (De Pinte,
Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-MartensLatem)
Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen en neem
gerust een kijkje op www.svkleieenschelde.be. Wij
kijken alvast uit naar een productieve samenwerking!
Contact: tel. 09 396 50 80, info@svkleieenschelde.be

Voordelen
• Gegarandeerde huuropbrengsten
• Geen leegstandsheffing
• Garantie op onderhoud (klusjesdienst SVK)
• Bij problemen is het SVK zowel voor de huurder als
voor de eigenaar het eerste aanspreekpunt.
• Je hoeft geen huurders te zoeken.
• Lagere onroerende voorheffing
(2,4 % in plaats van 3,97 %)
• Gunstige personenbelasting
• Recht op verschillende premies en subsidies
waaronder de Vlaamse renovatiepremie en de
Vlaamse huur- en isolatiepremie
• Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12 % in
plaats van 21 % en tijdelijke maatregel bij sloop en
heropbouw (aan 6 % in plaats van 21 %)
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Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen
met de groepsaankoop zonnepanelen
Je kunt als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw
gratis en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop
zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem
deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje
bij aan een beter leefmilieu.
De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vijfde
keer een groepsaankoop zonnepanelen. Zonnepanelen
blijven een erg interessante investering, die meer
opbrengt dan spaargeld op de bank. Ook dit jaar krijg
je de kans om via de Provincie Oost-Vlaanderen deel
te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen.
Door samen aan te kopen, krijgen we een scherp
groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie
van de Provincie om samen met inwoners, organisaties,
steden en gemeenten, bedrijven ... werk te maken van
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil
de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen
en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit onder
andere door maximaal in te zetten op energiebesparing
en productie van hernieuwbare energie.

•

•
Ook De Pinte ondersteunt dit initiatief. Onze gemeente
ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant
en engageert zich hierbij om de CO2-uitstoot met
minstens 40 % te verminderen tegen 2030 (ten opzichte
van 2011).
Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn
van het dak, of huurders die expliciete toestemming
hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De
groepsaankoop houdt rekening met een maximum
van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen
met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine
of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van
mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.
Waarom kiezen voor zonnepanelen?
• Onuitputtelijke energiebron: De zon is een
onuitputtelijke bron van energie. In tegenstelling tot
schaarse grondstoffen zoals olie, gas en steenkool.
• Besparen op energiekosten: Met zonnepanelen
wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je
jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is een
installatie op minder dan 8 jaar terugverdiend. Ook
vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante
investering, die meer opbrengt dan spaargeld op
de bank. Daarna betaal je minstens 17 jaar een veel
lagere elektriciteitsrekening.

Goed voor het klimaat: Door te kiezen voor
zonnepanelen draag je bij aan de vermindering
van CO2-uitstoot en aan een klimaatgezond OostVlaanderen.
Waardestijging van je huis: Met zonnepanelen
verbeter je de EPC-waarde van je woning en
daarmee verhoog je de marktwaarde van je huis.

Hoe werkt de groepsaankoop?
• Inschrijven: Je kunt je gratis en vrijblijvend
inschrijven.
• Persoonlijk voorstel op maat: Je ontvangt
een persoonlijk voorstel op basis van jouw
inschrijfgegevens met een indicatie van jouw
rendement.
• Jij beslist! Vind je het aanbod interessant? Alleen
dan accepteer je het persoonlijk voorstel.
• Installatie: Na een inspectie zal jouw
zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden.
Zit je nog met vragen?
Dan kan je terecht in het
Woon- en energieloket van
Wonen Leie & Schelde.
Tel. 09 210 71 50, info@wonenleieschelde.be
Meer info
Voor meer informatie over
dit initiatief, surf naar
www.oost-vlaanderen.be/
zp, bel naar het gratis nummer 0800 26 803
(werkdagen van 9 tot 17 uur) of e-mail naar
zonnepanelen@oost-vlaandereb.be
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Milieu & Duurzaamheid

Inzameling
restafval

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat er in 2019 (met
wekelijkse ophaling van restafvalzakken) 1 018 280 kg
restafval werd ingezameld. Voor 2020 was dat 1 069 880
kg (met tweewekelijkse ophaling in juli en augustus). Dit
maakt een verschil van 51 600 kg wat 4,8% van de totale
hoeveelheid ingezameld restafval is.
Zelfs tijdens een corona-jaar daalde de hoeveelheid
restafval per inwoner aanzienlijk: in 2019 van 142,18 kg
naar 130,23 kg in 2020. Maar nog niet genoeg om te
voldoen aan de Vlaamse afvalnormen. We moeten dus
met zijn allen nog meer restafval vermijden.

TIP

Wekelijks of tweewekelijks ophalen tijdens de
zomermaanden?
Of we nu wekelijks of tweewekelijks inzamelen, dat
verandert weinig aan de hoeveelheid ingezameld afval.
Een wekelijkse inzameling zorgt wel voor een hogere
CO2-uitstoot en een hogere kostprijs.
We stellen als lokaal bestuur duurzaamheid voorop, we
maken daarom de bewuste keuze om tweewekelijks in
te zamelen.
Heb je opmerkingen betreffende deze afvalinzameling?
Dan kan je terecht bij milieudienst@depinte.be.

Hoe kan je afval vermijden? Zie: https://ivmmilieubeheer.be/minder-afval/

Affichering
openbare onderzoeken
en bekendmakingen
Iedereen heeft ze al eens gezien, de gele affiches die langs de straat staan bij woningen of percelen waar er bouwof milieuactiviteiten plaatsvinden. Tot nu toe volgde het lokaal bestuur op waar en wanneer de affiche moest
uithangen worden, maar voortaan dienen alle aanvragers van meldingen en omgevingsvergunningen dit
zelf te doen.
Elke aanvrager van een omgevingsproject of melding krijgt via het omgevingsloket een automatische melding dat
een openbaar onderzoek wordt opgestart of dat de beslissing werd uitgewisseld.
Het lokaal bestuur staat wel nog in voor het printen van de affiche op het correcte formaat en bezorgt dit samen
met de instructies aan de aanvrager. Iedereen wordt dus tijdig op de hoogte gebracht hoe en wanneer de affiche
moet opgehangen worden.
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Dierenwelzijn
Elke kat die wordt verkocht of weggeven, moet sinds
1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook
gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen
(asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid
waardoor elke kat, voor de leeftijd van vijf maanden
gesteriliseerd moet worden. De sterilisatie wordt door
de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank
CatID.

TIP

NIEUW: meldpunt dierenwelzijn
Heb je een melding in het kader van
dierenwelzijn? Dan kan je dit voortaan doorgeven
via: www.depinte.be/meldpuntdierenwelzijn

Stook slim
en vermijd luchtvervuiling
Een open haard of kachel is vaak gezellig of handig als
bijverwarming. Maar bij verbranding van hout komen
schadelijke stoffen vrij. De Vlaamse milieuwetgeving
(VLAREM – artikel 2.3.4. uitzonderingen) omschrijft wat
je mag verbranden in toestellen voor de verwarming
van woonverblijven en werkplaatsen, met een maximaal
thermisch vermogen van 300 kWth.
Concreet is verbranding van volgende stoffen
toegelaten:
• stukhout en onbehandeld houtafval met een
watergehalte van maximaal 20 %
• gecertificeerde houtpellets
• fossiele vaste brandstoffen (steenkool)
Zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen mogen NIET
verbrand worden. Uiteraard is ook de verbranding van
allerlei andere stoffen zoals chemisch behandeld en
verduurzaamd hout, verlijmde houtsoorten (zoals MDF,
OSB, multiplex …) huishoudelijk afval, snoei- en/of
groenafval niet toegelaten.

In de GAS wetgeving zijn volgende artikelen voorzien:
Artikel 48. Geur- en rookoverlast: zonder voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de burgemeester is
elke geur- of rookhinder die zonder noodzaak wordt
veroorzaakt, verboden.
Artikel 50. Verbranden in kachels, open haarden of
allesbranders: de gebruikers van kachels, open haarden
of allesbranders moeten ervoor zorgen dat de installatie
die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt
die de gezondheid kan schaden. Indien je nalaat aan
deze wetgeving te voldoen, kan er een proces-verbaal
opgemaakt worden.
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Groepsaankoop
hoogrendementsglas
Wist je dat hoogrendementsglas (HR-glas) drie keer
minder warmte doorlaat dan gewoon dubbel glas?
Door te investeren in hoogrendementsglas maak je
jouw woning comfortabeler én bespaar je op jouw
energiefactuur. Een win-win! Om je een extra duwtje
in de rug te geven, organiseert Energiehuis Veneco
in samenwerking met lokaal bestuur De Pinte een
groepsaankoop glas. Daarnaast maak je momenteel ook
aanspraak op een verhoogde premie van 16 euro/m2
(via Fluvius).
Voor deze groepsaankoop werd op zorgvuldige wijze
een betrouwbare aannemer uit jouw regio geselecteerd.
Na jouw inschrijving komt deze expert jouw ramen
opmeten en ontvang je een vrijblijvende offerte op
maat. Daarna beslis jij om de werken al dan niet te laten
uitvoeren.
Dubbel glas verplicht in huurwoningen
Vanaf 1 januari 2020 is dubbel glas een verplichting
in huurwoningen. Woningen die op vandaag aan
een controle worden onderworpen en die nog niet
overal dubbel glas hebben kunnen ongeschikt worden
verklaard. Tot 1 januari 2023 is er nog een uitweg als een
goed EPC kan worden voorgelegd. Vanaf dan zal een
woning die niet overal dubbel glas heeft, onverwijld
het advies ‘ongeschikt’ krijgen. Ook eigenaars van een
woning die verhuurd wordt, kunnen in 2021 en 2022 van
de verhoogde premie genieten.
Gratis begeleiding door benovatiecoach Energent
Energent zorgt voor werfopvolging en begeleiding bij
het aanvragen van de premie. Je staat er dus niet alleen
voor en kan alles zonder zorgen uit handen geven, mét
kwaliteitsgarantie en aan een voordelige prijs via de
groepsaankoop.

•
•
•

Zekerheid over kwalitatieve uitvoering door een
gecertificeerde aannemer uit de regio.
Door kwalitatieve isolatie stijgt de waarde van
jouw woning.
Energie-advies door benovatiecoach Energent,
als burgercöoperatie een niet-commerciële partij.

Inschrijven
Meld je nu aan voor een gratis expertise en vrijblijvende
offerte:
• Online via www.veneco.be/glas
• Via e-mail naar glas@veneco.be
• Via het woon- en energieloket van de gemeente
• Via telefoon: 0493 08 44 41

‘Benoveren’ = beter renoveren
Als slot van het traject krijgt elke deelnemer aan
de groepsaankoop gratis een screening van zijn
volledige woning door een energie-adviseur. Zo krijg je
geheel vrijblijvend een beeld over andere interessante
energiebesparende maatregelen in de toekomst.

Toch nog twijfel? Op woensdag 9 juni 2021 om 19.30
uur organiseren we een digitale info-avond over
de voordelen van hoogrendementsbeglazing en het
precieze verloop van de groepsaankoop. Schrijf je
hiervoor nu al in via www.veneco.be/glas of
glas@veneco.be, dan ontvang je enkele dagen op
voorhand de link.

Hoogrendementsglas – alle voordelen op een rijtje
• Gratis en vrijblijvende offerte voor de glasvervanging.
• Voordelige prijs door de groepsaankoop.
• In 2021 is er een verhoogde premie van Fluvius
(die 16 euro per m2 bedraagt).
• Fris in de zomer, warm in de winter:
hoogrendementsglas verhoogt het comfortgevoel in
alle seizoenen door het bekomen van een stabielere
binnentemperatuur.

Groepsaankoop spouwmuurisolatie verlengd
wegens succes!
Intussen isoleerden al 24 Pintse gezinnen hun
spouwmuur, goed voor 2 572 m2 spouwmuurisolatie.
Heb je ook interesse? Meld je dan aan via:
• www.veneco.be/spouwmuur
• spouwmuur@veneco.be
• of aan het energieloket
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Duurzaamheid?
Daar kan ook jij een steentje aan bijdragen

Op 27 juni 2005 kwamen in Californië zo’n vijfhonderd
mensen bijeen voor een verjaardag. Ze zongen de
jarige toe en proostten erop. Er was taart en ijs en tot
slot werd een speciaal voor die dag geschreven gedicht
voorgedragen; allemaal voor het bereiken van de
114-jarige leeftijd. Wie de gelukkige was? Een gloeilamp!
De originele tien jaar oude lamp werd in 1901 in
gebruik genomen in de brandweerkazerne van het
Amerikaanse stadje Livermore en brandt daar sindsdien
vrijwel onafgebroken. Ze overleefde twee verhuizingen,
verschillende aardbevingen en werd in 1976 opgenomen
in het Guinness Book of Records als oudste nog
brandende gloeilamp ter wereld. In 2001, bij de viering
van haar honderdjarige bestaan, waren er felicitaties
van niemand minder dan president George Bush senior,
die de gloeilamp het symbool noemde van Amerika’s
vindingrijkheid.
Sinds 2001 wordt het peertje vierentwintig uur per
dag in de gaten gehouden door een webcam (www.
centennialbulb.org). Terwijl de lamp er meer dan een
miljoen uur op heeft zitten, is de webcam al drie keer
vervangen. Het volgende feestje in Livermore staat
gepland voor 2021, bijna anderhalve eeuw nadat de
eerste gloeilamp het licht zag. En met een beetje

geluk vieren ze dat feest in het schijnsel van het trouw
brandende peertje.
Waarom leven niet alle consumptiegoederen even
lang als de gloeilamp uit 1901? Enerzijds gaan ze
simpelweg steeds sneller kapot, anderzijds nemen we
ook regelmatig afscheid van producten die nog prima
functioneren.

Repair Café
Gelukkig is er het Repair Café Schelde-Leie dat dit laatste
wat verzacht. Onze vrijwilligers herstellen samen met
jou de ogenschijnlijk niet functionerende fietsen, pc’s,
speelgoed, huis-, tuin- en keukenapparaten, maar ook
meubilair, kledij en zo veel meer.
Op zaterdag 5 juni 2021 zijn de vrijwilligers er terug van
9.30 tot 13 uur in de Gemeentelijke Basisschool De Pinte
(Polderbos 1)! Ten minste als de coronamaatregelen het
toelaten. Hou zeker Facebook in de gaten.
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Vaccinatiecentrum
Nazareth
Het Vaccinatiecentrum Nazareth, is een tijdelijke
samenwerking tussen de lokale besturen van De
Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Voor het
medische luik wordt gewerkt vanuit het bestaand
samenwerkingsverband, de Eerstelijnszone Schelde en
Leie. Die staan in voor twee vaccinatiecentra: Nazareth
en Deinze (voor de inwoners van Deinze en Zulte).
Samen sterk
De drie gemeenten nemen elk een stuk van de
taken voor hun rekening. De Pinte coördineert de
communicatie, Sint-Martens-Latem de niet-medische
vrijwilligerswerking en Nazareth de logistieke organisatie
van het centrum in hun Sporthal. De samenwerking liep
van meet af aan bijzonder vlot en dat laat zich voelen in
een hoge opkomst en tevredenheid bij het publiek.
Vaccineren = gratis, snel & veilig
De Vlaamse overheid nodigt uit op basis van het aantal
aan het Vaccinatiecentrum toegewezen dosissen
van vaccins enerzijds en op basis van de algemene
vaccinatiestrategie anderzijds. Die strategie is erop
gericht om de meest kwetsbaren voor specifiek
COVID-19 snelst te vaccineren. De beschikbare types
vaccins zijn veilig, je kan niet kiezen.
Na je vaccinatie blijf je je houden aan de geldende
maatregelen. Ook als je zelf immuun bent, help je zo de
verspreiding van het virus te beperken.
Hoe verloopt je vaccinatie?
Uitnodigingen worden verstuurd op basis van de
informatie die de Vlaamse overheid over jou heeft.
Dat kan dus per brief, mail en/of sms gebeuren. Per
e-mail van cov19-vaccin@doclr.be of per sms van het
nummer 8811.
Belangrijk is dat je actie onderneemt door online
te bevestigen, herplannen of te weigeren. Zo help jij
mee het hele proces te versnellen!
Op de dag van je afspraak breng je zeker je
identiteitskaart mee. Indien mogelijk ook de
uitnodigingsbrief (op papier of digitaal) met daarop je
e-ticket of vaccinatiecode. Indien van toepassing, breng
je een medicatielijst mee of raadpleeg vooraf je huisarts
in geval van twijfel.

Draag losse of vlot verwijderbare kledij. Vermijd
onnodige accessoires.
Het Vaccinatiecentrum Nazareth is vlot bereikbaar te
voet, met de fiets of de wagen. Parkeren is gratis en alles
is rolstoeltoegankelijk. Begeleiders mogen mee binnen,
maar worden enkel onder specifieke voorwaarden mee
gevaccineerd.
Professioneel actieve mensen met een drukke agenda
hebben het recht de werkplek te verlaten om hun vaccin
te komen ontvangen. Hun vaccinatiekaartje geldt als
bewijs.
Probeer dus zoveel mogelijk overdag te komen als je
daartoe uitgenodigd werd. We werken geregeld op
zaterdagen en avonden. Het is niet toegelaten jouw
kinderen mee te brengen.
Studenten
Bij het voor druk gaan van dit magazine bestond nog
geen garantie dat studenten (18+) al uitgenodigd
worden in juni. Behalve hen onze volle steun te bieden
voor een voorspoedige examenperiode, willen we hen
toch volgende tip meegeven: als je uitgenodigd wordt
op een examendag, kan je jouw afspraak makkelijk
online tot 30 dagen uitstellen of herplannen.

Alle info over coronamaatregelen: www.depinte.be/stopcorona, www.vaccinatiecentrumnazareth.be,
callcenter 09 396 65 60
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Eerstelijnspsychologen
bieden hulp

Wat zijn Eerstelijnspsychologen (ELP’s)?
ELP’s bieden eerstelijnspsychologische zorg voor personen vanaf achttien jaar met milde klachten van angsten en/of
depressie, een alcoholproblematiek of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. Sommige van deze indicaties maken
deel uit van de covid-19-gevolgen.
In onze eerstelijnszone, ELZ Schelde en Leie - zijn er acht eerstelijnspsychologen actief (in overeenkomst met
Het Pakt, zie www.pakt.be). De vereiste is dat de ELP minstens drie jaar ervaring heeft als klinisch psycholoog/
orthopedagoog, kennis heeft van de kracht van kortdurende interventies en kan doorverwijzen bij complexe
problematiek. Momenteel doen alle acht ELP’s aan teleconsulting en houden zes ELP’s een face-to-face gesprek.
Verwijzing naar een ELP gebeurt via de behandelend huisarts, psychiater of geriater en aan de hand van een
verwijsvoorschrift. Een tijdelijke covid-19 maatregel is dat de arbeidsgeneesheer ook kan doorverwijzen.
Welke ondersteuning kunnen ze bieden?
Deze kortdurende interventies omvatten vier psychologische sessies die vergoed worden per kalenderjaar indien
men beantwoordt aan de criteria (1 x 60 minuten en 3 x 45 minuten). Dit kan uitgebreid worden tot maximum acht
psychologische sessies indien aangewezen.
Het tarief voor een psychologische sessie bij een ELP bedraagt 61,79 euro per sessie van 60 minuten en 46,34
euro per sessie van 45 minuten. Het persoonlijk aandeel per sessie bedraagt 4 euro voor de rechthebbenden
met verhoogde tegemoetkoming en 11,20 euro voor de rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming.
De eerstelijnspsycholoog is toegankelijk voor zowel kwetsbare en kansarme doelgroepen alsook voor financieel
redzame patiënten.

Op zoek naar meer info?
Meer algemene info, de tijdelijke covid-19-maatregelen en interessante bijlagen (flyers ...) kan je terugvinden via Het
Pakt: http://www.pakt.be/node/294. Meer informatie voor de doelgroep kinderen en jongeren via RADAR: https://
www.radar.be/.
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Sociale premies op een rijtje
Het lokaal bestuur De Pinte biedt volgende premies:
•

•

De socio-pedagogische premie: deze premie
dient jaarlijks aangevraagd te worden indien je als
inwoner van De Pinte een hulpbehoevend kind met
een beperking thuis verzorgt. Je dient een geldig
attest van invaliditeit voor te leggen van minstens
zes punten op de medisch sociale schaal uitgereikt
door FOD Sociale Zekerheid. De premie bedraagt
25 euro per maand en kan aangevraagd worden
tot men de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Deze
wordt op het einde van het jaar uitbetaald en dient
te worden aangevraagd voor 31 oktober van het
huidige kalenderjaar.
De mantelzorgpremie: 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
voor het bedrag van 25 euro per maand.

Deze wordt op het einde van het jaar uitbetaald en
dient te worden aangevraagd voor 31/10 van het
huidige kalenderjaar.
•

De palliatieve premie: inwoners die via hun
mutualiteit recht hebben op een palliatieve premie
kunnen mits voorlegging van een attest ook een
tussenkomst van 250 euro krijgen van het lokaal
bestuur. Deze premie kan tweemaal aangevraagd
worden.

Meer informatie en de aanvraagformulieren kan je
vinden op www.depinte.be/premies. Je kan ook steeds
mailen naar info@sociaalhuisdepinte.be of bellen naar
09 280 93 03 (in de voormiddag, voor een afspraak).

Werken Leie en Schelde,
een stroom naar werk
Sinds 2018 neemt de wijk-werkorganisatie de
coördinatie op van het wijk-werken in de regio Leie en
Schelde. Naast het wijk-werken zal de projectvereniging
als trekker de regierol sociale economie op zich
nemen, in een samenwerkingsverband met De Pinte,
Destelbergen, Deinze, Gavere, Melle, Merelbeke,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. En dit zorgde
voor een nieuwe naam.
Samen met de acht andere besturen zet De Pinte
haar schouders onder Werken Leie en Schelde, een
vereniging die zich de komende jaren verder zal inzetten
om de lokale sociale economie te versterken en aan
de kar te trekken voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Onze regio is immers zeer rijk aan sociale
economiebedrijven.
De bedoeling is om samen met de bedrijven in de
sociale economie de tewerkstelling voor personen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Dit
door specifiek ‘maatwerk’ te voorzien. Investeren in de
sociale economie betekent jobkansen creëren met een
economische en maatschappelijke meerwaarde.
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Nikolien De Vrieze, Trajectbeg
eleider Tijdelijke Werkerva
ring,
rechts: Sharon Derammelae
re, Coördinator Wijk-werk
en Leie
en Schelde

Sharon Derammelaere, regisseur voor Leie en Schelde neemt
de regieopdracht alvast ter harte: “Samen slaan we een brug
tussen de sociale economie-organisaties, de lokale besturen,
de streekpartners en de bedrijven in de reguliere economie.”
Daarnaast zal Werken Leie en Schelde zich voornamelijk
toeleggen op de activering van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt.
Op zoek naar meer info over de sociale economie
of werken in Leie en Schelde? Neem een kijkje op de
gloednieuwe website www.werkenleieenschelde.be en
bekijk de promofilm.

Op zoek naar
een geschikte kinderopvangplaats?
In 2020 zijn de gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem
van start gegaan met een lokaal loket kinderopvang voor
(toekomstige) ouders via www.kinder-opvang.be. Hier
kan je als (toekomstige) ouder op zoek gaan naar opvang
voor jouw baby of peuter.

bezig te zijn.”

Getuigenis van een ouder: “Als ouder kon ik direct mijn
opvangvraag stellen aan verschillende opvangen. Ik
kon kiezen tussen verschillende soorten opvangen, van
inkomensgerelateerd tot opvang met een vast tarief.
Ik kreeg een volgnummer en kon mijn status bekijken.
Binnen de twee weken kreeg ik een eerste reactie en
kon ik verder kennismaken met opvangen die een
beschikbare plaats hadden. Dit bespaarde mij in ieder
geval de telleurstelling en telefoontjes naar verschillende
opvangen die geen plaats hadden. Dit loket is zeker een
aanrader voor wie op zoek is naar opvang!”
Als Organisator Gezinsopvang en groepsopvang (OGG)
verwelkomen wij een nieuwe kinderbegeleider
Stefanie Note. Stefanie heeft nog plaats in 2021-2022.
De opvang zal vijf dagen per week open zijn. Heb je
als ouder interesse? Een aanvraag indienen kan via het
lokaal loket.
Stefanie: “Ik had mijn opvang in Tielt pas een jaartje
gestart toen we een geschikte woning vonden in Deurle.
Ik besliste om mij aan te sluiten bij de OGG omdat ik
graag bij een team wou horen. Zo krijg ik de nodige
ondersteuning. Alle administratie gebeurt door hen.
Waardoor ik meer tijd heb om ten volle met de kinderen

Organisator
gezinsopvang en
groepsopvang
zoekt kinderbegeleiders
Omdat de vraag naar
kinderopvang groot
is, zet de Organisator
Gezinsopvang en
groepsopvang (OGG)
verder in op de werving
van nieuwe kandidaten
kinderbegeleiders.

Heb je een hart voor kinderen?
Wens je van thuis uit te werken en heb je
voldoende ruimte?
Wij bieden als organisator een belastingvrije
onkostenvergoeding per dag per kind. Je ontvangt
van het lokaal bestuur een startpremie. De OGG
zorgt voor materiaal in bruikleen zoals, bedjes,
parken, relaxen ...
Lijkt deze job voor jou weggelegd? Kijk snel naar
www.ikwordonthaalouder.be of neem contact
op met dog@ocmwdepinte.be voor vragen. Wij
bekijken wat mogelijk is volgens jouw kwalificaties.
Beschik je niet over de juiste kwalificatie dan is het
volgen van een kwalificatietraject mogelijk.
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Oproep
deelname GRIS
GRIS (= gemeentelijke raad voor internationale
solidariteit). Deze raad is ontstaan in 2006 omdat we
van oordeel zijn dat:
• de economische vooruitgang in het Westen niet
ten koste van de economische ontwikkeling van
de derde wereld mag zijn
• de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen
Noord en Zuid, eindelijk gedicht moet worden
• iedereen op deze wereld recht heeft op een
menswaardig bestaan
• onze inbreng maar een druppel op een hete
plaat is, maar dat het toch de moeite loont om
ons er te blijven voor inzetten
• er nog vele andere redenen zijn om er iets aan te
doen ...

Herbevestiging
FairTrade Gemeente

Met veel trots kunnen wij melden dat we onze titel
van FairTrade gemeente hebben kunnen bevestigen!
Wij willen langs deze weg onze FairTradetrekkersgroep en alle betrokken vrijwilligers
en handelaars bedanken voor alle genomen
inspanningen! Elke actie, elk gebaar, groot of klein, het
telt allemaal. Zo zetten we samen een stap richting
een meer faire wereld!

Ben je zelf vrijwilliger en wil je graag meedenken/
discussiëren over deze onderwerpen? Stel je dan
kandidaat door een e-mail te sturen naar
milieudienst@depinte.be (ter attentie van het
college van burgemeester en schepenen). Maak
hierin duidelijk waarom je je wenst kandidaat te
stellen.

Mondiale Gemeente
Eén van de rode draden doorheen het Meerjarenplan
zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tegen
2030 moeten de zeventien doelstellingen bijdragen tot
een duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en
veranderend is.

De universaliteit maakt dat de SDG’s* ook appelleren aan
de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen zijn zelfs,
als eerstelijnsoverheid, een doorslaggevende factor. Zij
zijn de sleutel om lokaal en van onderuit dynamieken
op gang te brengen die de transitie naar een duurzame
wereld aanvoeren.

*Sustainable Development Goals, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling
De volgende vier SDG’s worden voor de gemeente De Pinte als prioritair beschouwd:

Deze vier SDG’s zijn gekoppeld aan de krachtlijnen van het beleid.
• Bruisend: SDG 12 Verantwoorde Consumptie en Productie
• Zorgzaam: SDG 3 Goede Gezondheid en Welzijn
• Veilig: SDG 16 Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten
• Efficiënt: SDG 16 Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten
• Duurzaam: SDG 11 Duurzame Steden en Gemeenschappen
Zie ook SDG’s en de Jeugdraad: pagina 33
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17 mei:
Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie
De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie,
Transfobie en Interseksefobie, jaarlijks op 17 mei, is een
dag waarop lgbt*-organisaties internationaal aandacht
vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale
onwenselijkheid daarvan.
* Lgbt (of LGBT; in het Nederlands ook wel lhbt) is een van
oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian (lesbisch),
gay (homoseksueel, hier doorgaans in verwijzing naar
mannen), bisexual (biseksueel) en transgender.

Met vooroordelen kom je nergens,
met elkaar gaan we vooruit.
Motto Unia-campagne

Ferm De Pinte opent Troostplek
Troostplek in park Scheldevelde naar aanleiding
van ‘PlantTroost’-actie
In deze bijzondere periode, met afstandsregels en
beperkingen op de bewegingsvrijheid, moeten
we heel wat missen: familie en vrienden, hobby’s,
verenigingsleven, gezellig samenzijn, een knuffel … We
moeten een verlies verwerken of afscheid nemen van
een geliefde persoon.
Ferm De Pinte wil met een troostplek iedereen de kans
geven om hoop en troost te vinden.
In het park van het Woonzorgcentrum Scheldevelde,
Kasteellaan 41, is naar aanleiding van de actie

‘PlantTroost’ van Ferm nu één van de 310 troostplekken
in Vlaanderen ingericht, met de steun van lokaal bestuur
De Pinte. Wie troost zoekt, vindt er in een rustig groen
hoekje een troostpaneel met een inspirerend gedicht en
bloemen geplant door de bestuursleden van Ferm De
Pinte. De Landelijke Gilde Zevergem-De Pinte plaatste er
een rustbank.
De troostplek is het hele jaar te bezoeken.
Ga er eens langs!
Officiële opening op 8 mei om 14 uur.
Meer info op facebook Ferm De Pinte en samenferm.be.
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Moeten we elk wespennest
laten verdelgen?
Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: nee! In
tegendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen
zijn onze bondgenoten.
De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter.
En dat maakt hem nu net zo belangrijk voor onze
tuin en de natuur in het algemeen. De wesp vangt
enorm veel insecten in onze (moes)tuin. Hij zorgt
ervoor dat het aantal insecten min of meer onder
controle blijft waardoor we als tuinier een pak minder
verdelgingsproducten moeten gebruiken.
Een tweede voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en
muggen vangen. Elke vlieg of mug die door een wesp
gevangen wordt, heeft geen kans meer om ons het
leven zuur te maken. We kunnen besluiten dat wespen
belangrijk zijn voor het opruimen van schadelijke of
hinderlijke insecten.
Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het
antwoord hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg
in de tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren dan
een nest bij de achterdeur. Een wespennest dat geen
hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en) kan
je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak
in de natuur ongestoord vervullen.
Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif kan je
wel beter het wespennest laten verwijderen. Dit risico zal
nooit opwegen tegen het voordeel van de natuur.
De mens heeft al snel de neiging om alle wespennesten
te verdelgen om één reden. We denken namelijk dat
wespen zonder aanleiding steken. Een wesp valt, net
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als heel veel andere insecten en dieren, aan als zijzelf
of haar nest in gevaar is. En dat gevaar zit voor een
wesp soms in een klein hoekje. Naar een wesp slaan
of er van weglopen is nooit een goed idee. In dergelijk
gevallen maak je een wesp agressief waardoor deze zich
gaat verdedigen door te steken. Rustig blijven staan of
wegwandelen is de boodschap. Heel vaak druipt de
wesp gewoon vanzelf af.
Tot slot is het interessant om te weten waarom wespen
op onze zoetigheden afkomen. Tijdens de bouw van het
nest voeden de werksters (vrouwtjeswespen) zich met
het zoete braaksel van de larven. Hier zijn ze heel het
wespenseizoen mee bezig. Naar het einde van de zomer
toe zijn er geen nieuwe larven meer in het nest. Hierdoor
stopt de eigen productie van zoetigheid. Het gebrek aan
voedsel dwingt de werksters om extern op zoek te gaan.
En daarbij komen ze al snel op het pad van de mens.
Ons leven is gespijsd met allerlei zoetigheden. Laat nu
net die zoetigheden zo interessant zijn voor wespen ...

Is het toch noodzakelijk om een wespennest te laten
verdelgen, dan kan je terecht bij de brandweer. Een
aanvraag doe je via hun e-loket:
https://zonecentrum.zoneforce.be/aanvraag-wespen.php

#kijkinuwkot
In 2004 is er via een scheeplading uit China een
bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar in de
omgeving van Bordeaux terecht gekomen. Een incident
met zeer grote gevolgen. Deze wespachtige is in hoog
tempo Europa aan het koloniseren. Vlaanderen is helaas
ook bereikt. Deze invasieve exoot is zeer schadelijk voor
biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst
van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen
vormt deze hoornaar een grote bedreiging.
In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats
en maken een nieuw nest. In een eerste fase is dit klein.
Dergelijke nesten maken ze altijd op een beschutte
plaats; heel vaak in door mensen gemaakt locaties.
Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels ... Ook in struiken
en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. De
voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op
maximum enkele meter hoogte. In dit stadium van het
nest is verdelging door een professionele verdelger nog
eenvoudig uit te voeren.
Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed
rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest
terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is
vooral zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje
plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band,
en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste
is een zekere manier om de soort te onderscheiden.
Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar.
Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft
meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes
zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese
hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet
verdelgd worden!

Na enkele weken zal de bol al de grootte van een
meloen hebben. Op het einde van het voorjaar, begin
van de zomer, kan een nest de grootte hebben van een
volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin.
In de zomer beginnen de werksters een tweede
definitief nest te maken. Dit bevindt zich meestal in een
hoge boomtop in de buurt van dit eerste nest. Deze
nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter groot. Door
het bladerdek zijn deze nesten meestal zeer moeilijk te
zien.

Hoe herken je een nest van de Aziatische
hoornaar?
Wanneer een koningin een nest begint te maken,
zoekt ze een beschutte plaats. Eerst start ze met een
raat van een drietal cellen en daarrond bouwt ze een
bescherming. Deze heeft in het begin de grootte van
een pingpongbal maar wordt snel groter en groter.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar
of een nest te zien?
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien,
probeer dan een foto te maken en maak een melding
op www.vespawatch.be. Hoe je dit doet is uitgelegd
in een video op
https://vlaamsbijeninstituut.be/e-learning/.
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#kijkinuwkot (vervolg)
Heb je in je omgeving een nest hangen, neem dan ook
een foto en plaats die eveneens op www.vespawatch.be.
Belangrijk, neem ook een foto van het insect zelf, want
in het beginstadium is het niet altijd gemakkelijk om het
onderscheid te zien tussen een nest van een hoornaar
of van een andere wesp. Na het plaatsen van de foto’s
op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur) bekijken of je
melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt.
Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar
gaan speurders op zoek naar het nest. Indien positief
voor een nest wordt contact genomen om het nest te
komen verdelgen.
LET OP: een Aziatische hoornaar is heel beschermend
naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep
uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest.
Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het
aangeraden de ruimte niet meer te betreden!

De professionele verdelgers zijn opgeleid en
dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is
onvoldoende.
Alle andere insecten zijn zeer nuttig. De Europese
hoornaar is een vijand van de Aziatische soort en, laat
het ons herhalen, mag dus niet verdelgd worden. video’s
hoe Aziatische hoornaars te herkennen, hoe deze te
melden op Vespawatch.be en meer informatie vind je op
de site van het Vlaams Bijeninstituut
https://vlaamsbijeninstituut.be/.

Bron: het Vlaams Bijeninstituut (VBI)

Opgelet voor fraude
via zoekertjessites
Een 58-jarige dame uit Gavere verloor vorige week
207,46 euro door online fraude. Ze bood via Facebook
Marketplace (zoekertjessite) kledij aan en werd hiervoor
gecontacteerd door een zekere ‘Curz’. ‘Curz’ vroeg
om verder te communiceren via WhatsApp. Daar
werd haar gevraagd naar een zogenaamd ‘bewijs van
betrouwbaarheid’ door 0,01 euro te storten via een valse
weblink. Achteraf bleek dat er ruim 200 euro van de
rekening gehaald werd. Er werd een onderzoek opgestart.
Wat kan je doen?
Als er gevraagd wordt om de verkoop af te handelen
buiten de zoekertjessite, wees dan op je hoede en stop
de verkoop. Door de verkoop buiten de zoekertjessite
verder af te handelen, kan de zoekertjessite niet ingrijpen
bij verdachte activiteiten.
Let ook op als de (ver)koper vraagt om verder te
communiceren met een e-mailadres dat niet hetzelfde is
als op de zoekertjessite staat.
Toch slachtoffer?
Als de storting op een Belgisch rekeningnummer
gebeurde én je doet binnen de 24 uur aangifte bij de
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bank en de politie, dan kan gepoogd worden om de
betaling eventueel nog te blokkeren. Ook na die 24 uur
doe je best nog aangifte bij de politie.
Geen geld kwijt?
Dan is aangifte bij de politie niet nodig. Het helpt wel
om dit te melden aan verdacht@safeonweb.be. Daar
worden verdachte berichten centraal verzameld en
onderzocht. En zo kunnen ze dergelijke websites trachten
te blokkeren.

Vrije tijd

Bloemenmarkt in ’t klein

(onder voorbehoud van coronarichtlijnen)

Donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei en
zaterdag 15 mei
Locatie: Bloemisterij Peter Dhaenens, Veldstraat 22,
Zevergem
Omdat de bloemenmarkt in zijn traditioneel jaarlijkse
vorm niet kan plaatsvinden wegens corona, stellen we
dit jaar een alternatief en coronaveilig concept voor,
namelijk een Bloemenmarkt in ’t klein. Van donderdag
13 mei tot en met zaterdag 15 mei 2021 ben je welkom
in de Veldstraat 22 in Zevergem telkens van 9 tot 18
uur. Een ruime keuze aan bloemen zal buiten opgesteld
worden in een plezante marktsfeer!
Door de organisatie wordt er alles aan gedaan om
deze alternatieve Bloemenmarkt in ’t klein coronaproof
(ontsmetting, mondmasker, buitenlucht …) te doen
verlopen.

Meanderfestival
Gratis online event in juni 2021
Een nieuw festival doet z’n intrede. Meanderfestival
brengt klassieke muziekbeleving van de bovenste plank
naar de Cultuurregio Leie Schelde. Daarnaast wil het
jonge aanstormende professionele musici een podium
bieden en wil het klassieke muziek brengen bij jong en
oud.
Voor deze eerste editie in 2021 wordt een gratis
online familievoorstelling georganiseerd voor alle
inwoners van de Cultuurregio Leie Schelde. Je kan
genieten van ‘Zwanenzang’, een verhaal verteld door
Sarah Van Overwaelle en muzikaal begeleid door het
Dimlichtensemble. Zwanenzang vertelt het verhaal
over de bijzondere band tussen Gabrielle en haar
dementerende opa, die bij haar in huis woont. In deze
voorstelling wordt het moeilijke thema dementie op een
kindvriendelijke en originele manier behandeld voor
jong en oud. Het festival trekt ook naar alle scholen en
woonzorgcentra in de regio. Zo brengen we jong en oud
naar deze eerste editie van het festival.

Meanderfestival is een initiatief van de broers Florestan
en Ludovic Bataillie, twee muzikanten uit De Pinte in
samenwerking met de Cultuurregio Leie Schelde en haar
vele partners.
Cultuurregio Leie Schelde is een samenwerking tussen
Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, SintMartens-Latem, Zulte en Zwalm. Meer info via
www.cultuurregioleieschelde.be of op Facebook en
Instagram #cultuurregioleieschelde.

Schrijf je nu in voor deze gratis voorstelling via
www.meanderfestival.be. Je ontvangt op 29 mei een
link, die je gedurende een maand kan bekijken.
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Cultuurregio Leie Schelde
verbindt en ondersteunt cultuur en erfgoed
De Cultuurregio Leie Schelde, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband tussen Deinze, De Pinte,
Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte
en Zwalm, ondersteunt actief cultuur en erfgoed in de
Leie Schelde regio. De Cultuurregio Leie Schelde wil
mensen bij elkaar brengen, enthousiasmeren, prikkelen,
ruimte bieden voor experiment en talentontwikkeling en
samenwerking stimuleren. Met het nieuwe logo van de
Cultuurregio Leie Schelde willen we deze verbindende
rol symboliseren.
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio
met tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het creëren
van veerkracht voor culturele projecten in deze
uitdagende tijden blijft belangrijk en daarom lanceert

Renovatie
kapel Hemelrijk

Vanaf eind mei 2021 starten de werken voor een grondige
renovatiebeurt van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van
Hemelrijk. Deze kapel nabij de Beukendreef is vastgesteld als
bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van het beschermd
cultuurhistorisch landschap Kasteel Scheldevelde met Park
en de Zeven Dreven.
De kapel is eigendom van het Agentschap Natuur en Bos
maar werd in concessie gegeven aan het lokaal bestuur De
Pinte om in te staan voor het beheer en onderhoud. Het
agentschap sloot met De Pinte een overeenkomst af om
de kapel te renoveren. De gemeente startte daarvoor in
2020 een werkgroep op met vertegenwoordigers van het
agentschap, de provincie, de Heemkring, de erfgoedraad,
de cultuurraad, de parochie en de buurtbewoners. Ze stelde
een aannemer aan die onderlegd is in de renovatie van
bouwkundig erfgoed.
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de Cultuurregio Leie Schelde projectsubsidies voor
cultuur en cultureel erfgoed.
Erfgoedprojecten kunnen tweemaal per jaar worden
aangevraagd, met deadlines op 15 mei en 15 november.
Subsidieaanvragen voor cultuur kunnen doorheen het
jaar worden ingediend.
Meer info over beide projectsubsidies vind je op
www.cultuurregioleieschelde.be.
Wil je graag samenzitten om je projectidee te bespreken,
laat het weten via info@cultuurregioleieschelde.be.
Blijf op de hoogte van het Cultuurnieuws in de regio via
Facebook en Instagram. #cultuurregioleieschelde

Vlaanderen
Feest!
Vlaanderen Feest! is de 11-daagse (van 30
juni tot en met 11 juli) voor het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap. En die krijgt ook
in 2021 weer een editie. Dat betekent goed
nieuws voor enthousiastelingen met een
plan om de mensen in hun straat of wijk
eens samen te brengen bij een hapje-meteen-tapje en de nodige gezellige ambiance
erbovenop. Voor dergelijke buurtinitiatieven
in die periode heeft de Vlaamse Overheid
een feestcheque tot 170 euro in de
aanbieding.
Met deze feestcheque kunnen gangmakers
van buurtinitiatieven bepaalde
organisatiekosten recupereren. Alles wat je
concreet moet weten en doen om met een
initiatief organisatiepartner voor Vlaanderen
Feest! te worden, staat te lezen op
www.vlaanderenfeest.eu.

5 gemeenten bouwen samen
aan een lokaal erfgoedbeleid met
IOED Leie Schelde
Op 1 januari 2021 startte de nieuwe Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde. Veneco
en Cultuurregio Leie Schelde engageren zich samen
met Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte om een
lokaal erfgoedbeleid uit te bouwen.
De regio tussen Leie en Schelde is rijk aan erfgoed.
Denk maar aan de prachtige Scheldemeersen,
de verschillende parklandschappen, de talrijke
kastelen en het minder bekende erfgoed zoals
de tientallen kapelletjes en diverse hoevetypes.
Ook de productie van geestrijke dranken,
chicoreiverwerking, speelgoedproductie, kinderrijtuigen,
veevoederproductie en tabaksverwerking hebben hun
sporen nagelaten in de regio. Een boeiend verleden
waar we graag zorg voor dragen.
De IOED werkt een onroerend erfgoedbeleid uit op maat
van elke gemeente. Dit doen ze via adviesverlening bij
vergunnings- en sloopaanvragen. Daarnaast versterken
ze de lokale en bovenlokale beleidsvisies onder
andere door de actualisatie van de lokale inventarissen
bouwkundig erfgoed en het opmaken van een
waarderingskader.

‘De Pinte Hof Te Groene Wa

lle, © Cultuurregio Leie Sch

elde’

Tot slot stimuleren ze het maatschappelijk draagvlak
voor onroerend erfgoed door de uitbouw van een
uitgebreide publiekswerking.
De IOED is hét aanspreekpunt over onroerend erfgoed
voor de aangesloten gemeenten.
Contact: ioedleieschelde@veneco,
stefanie.hap@veneco.be, tel. 09 251 22 22 (Stefanie Hap)

Gezocht: Vrijwilligers
met een hart voor erfgoed
De inventaris bouwkundig erfgoed heeft per gemeente
het waardevol bouwkundig patrimonium in kaart
gebracht. Die lijsten zijn intussen verouderd en
moeten dringend een update krijgen. De IOED Leie
Schelde maakt hier in 2021 werk van en is op zoek naar
bijkomende versterking.
Wat houdt het in?
Het gaat om een administratieve controle van de
bestaande lijsten. We controleren op het terrein de
huidige situatie van het geïnventariseerde erfgoed:
adres, erfgoedwaarde, bewaarstatus en intekening
op plan. Daarnaast worden alle gebouwen (opnieuw)
gefotografeerd zodat we over een actuele beeldbank
beschikken.

Wie zoeken we?
Heb je een hart voor erfgoed, vertoef je graag buiten (te
voet of met de fiets) en kan je overweg met computer/
tablet en/of fototoestel? Dan ben jij de geknipte persoon
om ons team te versterken.
Wat hebben wij te bieden?
De IOED begeleidt het hele proces en zorgt voor
de nodige voorbereidingen. We bieden jou een
vrijwilligersverzekering aan en voorzien een korte
opleiding. Door mee te werken aan de actualisatie
van de inventaris, ontdek je het erfgoed uit jouw regio
en bouw je samen met ons aan een sterker lokaal
erfgoedbeleid.

Interesse?
Meld je aan bij de Cultuurregio Leie Schelde via info@cultuurregioleieschelde.be of op 09 386 78 86
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Vlieg er eens uit –
leren vliegen met drones
Ben je het thuiszitten moe? Krijg je de kriebels van al die
schermpjes? Op zoek naar iets anders? Trek er op uit en
ontdek veilig en wel hoe je zelf kan vliegeren.
Als een echte piloot krijg je eerst een korte theoretische
inleiding: een kennismaking met de basisprincipes van
het dronevliegen. Daarna mag je meteen gaan vliegen!
Eerst leer je de drone stabiel in de lucht houden
en daarna kan je je uitleven op een eigen
hindernissenparcours. Als uitsmijter meten de
nieuwbakken piloten hun vliegkunst met een
spannende dronerace. Plezier verzekerd!
Wanneer: Zaterdag 19 juni 2021 van 10 tot 12 uur
Waar: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Voor wie: Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
GRATIS, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@depinte.be

Schrijf vlug in, het aantal deelnemers is beperkt.
Georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking
met Cultuurregio Leie Schelde

Breng de zon binnen
met de boeken van de bib
Welk boek wil jij graag lezen? Vraag het aan Mijn
Leestipper!

Om je te leren kennen, baseert Mijn Leestipper zich op je
leenhistoriek en het leesprofiel. Elke maand selecteert de
bib een aantal boeken die bij jou passen. We vertellen er
telkens bij waarom je bepaalde leestips te zien krijgt. Je
ziet bij elk boek meteen of het beschikbaar is in de bib
en hoeveel pagina’s het heeft. Lees in één klik recensies
over het boek of zet het op een leeslijstje.
Als je dat wil, brengen we je maandelijks via e-mail op
de hoogte als er nieuwe leestips klaarstaan. Zo weet je
altijd wat gelezen.
Benieuwd welke boeken helemaal bij jou passen?
Surf snel naar mijnleestipper.bibliotheek.be en probeer
het uit.

Deze nieuwe dienst van de bib tipt je elke maand
boeken naar je eigen smaak en voorkeur, rechtstreeks
geselecteerd uit onze collectie Nederlandstalige
fictieboeken.

Krijg leestips in vier eenvoudige stappen:
1. Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be
2. Klik op ‘Ja, geef me leestips op maat’
3. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel
4. Beantwoord een aantal vragen over jouw interesses
en leesvoorkeuren
Veel leesplezier!
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Nieuwe natuurloop
Parkbos

Sportklassen 2021
In maart organiseerde de sportdienst de sportklassen
voor alle leerlingen van het vierde leerjaar. Gedurende
een hele week maken de leerlingen kennis met
tal van Olympische sporten, schermen, atletiek,
boogschieten, zelfs skaten stond dit jaar op het
programma nu dit ook een olympische sport is.
Wij laten je graag meegenieten van onze
fotoreportage via www.depinte.be/sportklassen 2021.

Gezonde lucht tanken in het groen
Met de natuurlopen wensen Sport Vlaanderen en
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een aantal
uniform bewegwijzerde loopomlopen te creëren die
100 % in onze unieke natuur- en bosgebieden liggen.
Ze zorgen voor een optimale (natuur)beleving en
leveren het bewijs dat topnatuur en sport perfect
combineerbaar zijn.
Met een parcours van 4, 5,3 of 11,7 km vindt elke
loper er zijn of haar sportieve uitdaging. En dat
midden in het mooie decor van het Parkbos. Vanaf
de onthaalpoort Grand Noble start de groene lus
van 4 km. Ter hoogte van de ingang ter hoogte van
de Polderdreef start de blauwe lus van 5,3 km. De lus
van 11,7 km kan je zowel starten aan de onthaalpoort
Grand Noble als aan de onthaalpoort ter hoogte van
de Polderdreef. Start je aan de Polderdreef, vlak bij de
N60 (De Pinte) dan volg je de zwarte pijlen; doe je
dat aan Grand Noble (Kortrijksesteenweg 1175, SintDenijs-Westrem) volg dan de rode pijlen.
Meer informatie over de natuurlopen:
www.natuurenbos.be/natuurlopen
Meer informatie over de loopomlopen:
www.sport.vlaanderen/loopomlopen

KIJK! IK FIETS!
op zaterdag
5 juni 2021
Een project van Sportdienst De Pinte waarbij
kinderen leren fietsen op een halve dag.
Inschrijven via depinte.ticketgang.eu voor:
- Inwoners: op dinsdag 11 mei vanaf 20 uur
- Niet-inwoners: op woensdag 12 mei vanaf 20 uur
Info: zie UiTagenda pagina 35 en op
www.depinte.be/kijk-ik-fiets

Gezondheidsrally
in mei en juni
De gezondheidsrally (5 km) is een tijdelijke uitgepijlde
quizwandeling met leuke vragen over bewegen en
gezondheid. Op het parcours zal je ook een aantal
leuke oefeningen kunnen uitvoeren.
De start is voorzien achter het WCZ Scheldevelde.
Ideaal om eens uit te proberen met je eigen bubbel.
Bij inschrijving via sport@depinte.be ontvang je alle
instructies.
Uit de binnengekomen juiste antwoordformulieren
trekken we in juli een winnaar die een leuke prijs zal
ontvangen.
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Op zoek naar een hobby?

Jong lokaal talent laat van zich
horen in online muziekwedstrijd
Ter gelegenheid van de VLAMO’s virtuele
solistenwedstrijd sloegen leerkrachten van Muziekschool
De Pinte de handen in elkaar en zorgden voor
professionele opnames voor hun deelnemende
leerlingen. Met enkele pianoleerlingen trokken ze naar
Klaviercentrum Quatre Mains in Gent, om daar opnames
te maken op een Fazioli concertvleugel.
Voor enkele leerlingen van de Suzuki gitaarklas werd een
klaslokaal omgebouwd tot professionele filmset! Een
spannende en leerrijke ervaring!
Het resultaat van de opnames kan bekeken worden op
You Tube onder Muziekschool De Pinte of

instagram.com/
muziekschooldepinte!
En wat met de wedstrijd?!
Na feedback van de jury kregen
maar liefst negen deelnemers grote onderscheiding
van de jury en werd Arne Vanmeirhaeghe (7 jaar - Suzuki
Gitaar) geselecteerd voor de nationale finale!
Proficiat, Arne!
Duimen jullie mee?
Benieuwd hoe deze jonge muzikanten het er vanaf
hebben gebracht? Neem een kijkje op:
https://www.muziekvanuitonskot.be/virtuoso

Met Jente Hauttekeete heeft De Pinte een
wereldrecordhouder onder haar inwoners
Na een wedstrijd
thuiskomen
met een
wereldrecord
op zak, wie
durft dat te
dromen? Toch is
dat precies wat
Jente overkwam
toen hij op 13
en 14 februari 2021 deelnam aan de zevenkamp indoor
in Frankfurt: met 6 062 punten werd hij de eerste junior
ter wereld die de kaap van 6 000 overschreed, een
knalprestatie voor deze 18-jarige atleet uit De Pinte!
Als zoon van topatleten Hendrik Hauttekeete en Melanie
Moreels zit atletiek hem natuurlijk in de genen, maar
een wereldrecord versieren vergt meer dan dat. Deze
verdienste is een gevolg van jaren onvermoeibaar
trainen op Moerkensheide (De Pinte) en in de
Blaarmeersen (Gent) onder de professionele begeleiding
van Luc Van Maldegem voor speerwerpen, Kelly van
Maldegem voor kogelstoten en discuswerpen, Jens
Laporte voor hoogspringen en last but not least zijn
beide ouders. Als specialiste in het hordenlopen neemt
Melanie uiteraard dit onderdeel voor haar rekening,
terwijl Hendrik zich toespitst op alle loopnummers
(100 m, 400 m, 1 500 m) en het verspringen. Hij stelt
ook de krachtschema’s op en hij neemt de algemene
coördinatie op zich.
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Trainen in coronatijden is niet evident, en het heeft
heel wat overleg en puzzelwerk gekost om te beslissen
hoe dit voor Jente én voor de andere clubleden op een
veilige manier kon plaatsvinden. Van de gemeente en
KAAG Atletiek De Pinte kreeg Jente de toestemming
om te trainen op Moerkensheide op momenten dat
de jeugd niet aanwezig was, en om materiaal mee te
nemen naar huis. Zo kon hij zich in de veiligheid van
zijn eigen bubbel klaarstomen voor de wedstrijden. Zijn
trainers kwamen tijdens de lockdown speciaal naar De
Pinte om Jente te blijven coachen, en hij is ook hen hier
heel dankbaar voor.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze jonge
topatleet toont wat hij in zijn mars heeft; afgelopen
september behaalde hij nog 7 833 punten op het
BK tienkamp in Deinze, waarmee hij het Belgisch
Record tienkamp bij de junioren van Thomas Van der
Plaetsen verbeterde. Door té veel meewind op enkele
loopnummers mag hij zich jammer genoeg nog geen
Belgisch recordhouder noemen, maar geen paniek;
als tweedejaars junior krijgt hij nog voldoende kansen
om die titel alsnog te behalen. Eind mei 2021 vindt het
BK meerkamp plaats, gevolgd door een tienkamp in
Tenerife in juni. En natuurlijk zijn er nog het EK en het WK
tienkamp deze zomer. Een veelbelovend seizoen, dus!
Wij zijn alvast heel trots en kijken samen met Jente uit
naar wat nog komen mag. Misschien staan we in 2024
zelfs in Parijs, wie weet?

Voor de jeugd

Speelpleinwerking Amigos
zomer 2021
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de
zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam
van speelpleinwerking Amigos staat te popelen
om er gedurende vijf weken een fantastische
tijd van te maken. Weliswaar met de nodige
veiligheidsmaatregelen en in kleinere bubbels, maar
vooral met grenzeloos plezier!

Om de bubbels goed te kunnen organiseren moet je
minstens één week vooraf inschrijven en zijn het aantal
beschikbare plaatsen beperkt.
Amigos week 1:
ten laatste inschrijven op zondag 4 juli 2021
Amigos week 2:
ten laatste inschrijven op zondag 11 juli 2021
Amigos week 3:
ten laatste inschrijven op zondag 18 juli 2021
Amigos week 4:
ten laatste inschrijven op zondag 25 juli 2021
Amigos week 5:
ten laatste inschrijven op zondag 1 augustus 2021
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via
depinte.ticketgang.eu starten op maandag 4 mei vanaf
20 uur.

Ze zullen vanaf maandag 12 juli
tot en met vrijdag 13 augustus (niet op woensdag 21
juli) leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf drie
jaar (geboortedatum telt) die zindelijk zijn tot en met
jongeren van het zesde leerjaar.
Gewijzigde inschrijvingsprocedure
Om de werking voor iedereen (kinderen, ouders,
animatoren …) veilig te kunnen organiseren kan er
deze zomer enkel per week ingeschreven (en betaald)
worden. Het is dus niet langer mogelijk om maar één
of twee dagen per week te komen. Ook ’s middags
naar huis gaan om te eten en terug te komen, is niet
mogelijk.
Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid om elke
week dezelfde kinderen en animatoren in één bubbel
op te vangen en dus de mogelijke risico’s te beperken.

Prijs?
Tarieven per week:
• inwoners: € 32,5 euro per week (uitgezonderd week
2: € 26 per week)
• niet-inwoners: € 65 euro per week (uitgezonderd
week 2: € 52 per week)
Indien je denkt in aanmerking te komen voor het sociaal
tarief (50 % korting), doe je een aanvraag via jouw
gezinsaccount in TicketGang. Het Sociaal huis zal dan
nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.
Inschrijven de dag zelf aan de kassa is niet meer
mogelijk!
Op de www.depinte.be/Amigos kan je terecht voor de
meest recente informatie en de praktische afspraken
over onze werking in kleinere bubbels.
Meer info: www.depinte.be/amigos

Oproep animatoren
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 zomervakantie te bezorgen.
Voor meer informatie surf naar
www.depinte.be/kandidaat-animator of neem contact op met de jeugddienst
(jeugddienst@depinte.be, tel. 09 280 98 51).
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Voor de jeugd

Tienerwerking
PAARS

Tienerwerking
zomervakantie 2021

Voor ‘jonge’
gasten (tieners
van het eerste
tot en met
het derde
middelbaar)
die staan te
springen om
hun grenzen
te verleggen.
Activiteiten die
vol zitten met keiharde actie of lummelmomenten,
grappige scènes en serieuze competitie, vrienden en
vriendinnen, durven en doen. Al dat lekkers wisselen
we af met uitstapjes.

De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan
opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie
van een uitdagend en gevarieerd tienerprogramma
tijdens de zomervakantie. Ben je tussen twaalf en
zestien jaar en heb je af en toe nood aan een zotte
activiteit met leeftijdsgenoten? Dan ben je vast en
zeker de geschikte kandidaat om deel te nemen!

PAARS is er telkens op dinsdag en donderdag tijdens
de speelpleinweken (zie artikel op vorige pagina).

Voor inschrijvingen en meer informatie kan je
terecht op www.depinte.be/tieneractiviteiten

De online inschrijvingen voor de zomervakantie via
depinte.ticketgang.eu starten op maandag 4 mei
vanaf 20 uur.
Net als bij Amigos kan je enkel per week (dinsdag én
donderdag) inschrijven en moet je dat minstens één
week vooraf doen.
Prijs?
Tarieven per week:
• inwoners: € 13 euro per week
• niet-inwoners: € 26 euro per week
Check vooraf de tienerpagina van Paars op Facebook
(https://www.facebook.com/TienerwerkingPAARS)
om te weten wat je moet meebrengen! Je hebt
geen Facebookaccount nodig om de pagina te
bekijken.
Meer info: www.depinte.be/tienerwerking-paars

Blokken@DePinte
Goed nieuws voor alle studenten uit De
Pinte-Zevergem: blokken hoef je niet
langer in je eentje te doen. Studenten
hoger onderwijs kunnen vanaf half mei tot
eind juni 2021 samen studeren. Afspraken,
inschrijvingsprocedure, precieze data, locaties
en uren vind je terug op
www.depinte.be/blokken.
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Zie hier het programma:
Donderdag 28 juni:
Donderdag 8 juli:
Donderdag 15 juli:
Donderdag 12 augustus:
Donderdag 19 augustus:
Donderdag 26 augustus:

Avonturensportdag
Outsider Surf
Trampolinepark
Kajakken op de Leie
Paintball en lasertag
Pretpark Walibi

Kindergemeenteraad
Tijdens de maanden februari en maart is de
kindergemeenteraad tweemaal bij elkaar gekomen
om te vergaderen over diverse thema’s zoals:
communicatie, activiteiten en veiligheid voor fietsers
en voetgangers in onze gemeente. En ja, ook de
Kindergemeenteraad kan dit digitaal .

Oproep nieuwe vertegenwoordigers
van de jeugd voor Gecoro
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(Gecoro) vervult een adviserende rol in de ontwikkeling
van de gemeentelijke ruimtelijke ordening.
•
De samenstelling van de Gecoro werd bepaald door de
gemeenteraad tijdens de zitting van 26 augustus 2019
en bestaat uit dertien leden, zijnde vijf deskundigen
inzake ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers
van volgende maatschappelijke geledingen: land- en
tuinbouw, economie en middenstand, mobiliteit,
onroerend erfgoed, gezinnen, jeugd, milieu en natuur,
senioren. Voor ieder lid van de Gecoro, moet ook een
plaatsvervanger aangesteld worden.
Wegens ontslagname van de vertegenwoordiging uit
de geleding jeugd doet de gemeente De Pinte een
nieuwe oproep naar kandidaten om de jeugd in De
Pinte te vertegenwoordigen in de Gecoro. Leden
van verenigingen en organisaties die de belangen van
de jeugd verdedigen zijn welkom om zich kandidaat te
stellen.
Geïnteresseerden dragen hun kandidatuur voor aan
hun vereniging of organisatie. Iedere vereniging of
organisatie kan één kandidaat en een plaatsvervanger
voordragen aan de Gecoro tegen vrijdag 21 mei 2021.
Dit kan per mail aan bouwen@depinte.be of per brief
aan het college van burgemeester en schepenen, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
De kandidaten die als ‘vertegenwoordiger jeugd’ kunnen
aangesteld worden in de Gecoro dienen aan volgende
voorwaarden te voldoen:
• Voeling hebben met wat in de gemeente leeft
• Inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met
ruimtelijke ordening

•
•

Voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke
rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een
inhoudelijk beeld te vormen van bepaalde ruimtelijke
problematiek, erover te vergaderen om tot een
advies te komen
Communicatief en luistervaardig zijn zonder
vooringenomenheid
Notie hebben van de gemeentelijke, provinciale en
gewestelijke ruimtelijke beleidsplanning

De voordracht van een kandidaat bevat volgende
gegevens:
• naam en adres van de kandidaat met aanduiding
effectief of plaatsvervangend lid
• motivatie
• duiding van de relevantie van de vereniging voor de
betreffende maatschappelijke geleding jeugd
• duiding van de eventuele deskundigheid inzake de
relatie jeugd en ruimtelijke ordening aan de hand van
een curriculum vitae waaruit professioneel of vrijwillig
engagement in het domein van de maatschappelijke
geleding blijkt
Jouw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag 21 mei
2021 voor 12 uur worden ingediend. Elke kandidatuur
dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met een cv.
De Gecoro vergadert gemiddeld acht keer per jaar en
meestal ’s avonds op een weekdag.
De leden van de Gecoro zijn gehouden een
deontologische code na te leven.
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Voor de jeugd

Spelletje

Afvalactie

Help jij amigo de weg te

Je komt deze affiches op verschillende plekken
tegen in onze gemeente. In samenwerking met
jeugdverenigingen proberen we de strijd tegen afval
aan te gaan! Ben je nieuwsgierig? Surf dan naar:
https://depinte.be/inspraak-en-participatie-jeugd/
nieuwsgierigafvalactie

vinden naar de ballon?

Jeugdraad: SDG’s
Groot en klein, iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente, maar
ook voor de rest van de wereld. Met dat idee bedacht de jeugdraad van De Pinte-Zevergem een SDG*-Challenge
voor de jeugdverenigingen.
Via deze SDG-Challenge willen we de verenigingen op een laagdrempelige en toegankelijke manier aanzetten
om aan de slag te gaan met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en willen we de kinderen vaardigheden
bijbrengen om duurzame keuzes te maken.
De verenigingen zullen gedurende de periode van maart tot september 2021 uitgedaagd worden. Maandelijks zal
één SDG in de kijker staan waaraan verschillende uitdagingen zijn gekoppeld. De verenigingen kiezen zelf met welke
uitdaging(en) ze aan de slag gaan.
*SDG staat voor Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
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De Pinte in beeld

Christine Rigolle

Ann Roelens

Paul Deridder

Marijke De Keyser

Marijke De Keyser
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Agenda mei - juni 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.

Zaterdag 1 mei

Lentewandeling
Wandeling in de Scheldevallei in
Zingem
Om 14 uur - Wontergemstraat 15
Seeveringa-koor
Eddy Temmerman: 09 385 57 77

Om 14 uur - vertrek OCP - gratis
(voor leden en niet-leden)
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Zaterdag 8 mei

Zondag 2 mei

Ecomarkt van planten en zaden
De maand mei is ideaal om planten en
zaaigoed aan te schaffen of te ruilen.
Heb je zelf bioplantjes te veel of ben je
nog op zoek naar plantgoed voor moesen/of siertuin, kom dan eens langs.
We leggen de klemtoon op biologisch
gekweekt plantgoed zonder pesticiden.
Van 10 tot 13 uur - CC Het Centrum,
Dorp 22, Nazareth - gratis Velt Scheldevallei: 0473 51 34 40
luc-de-clercq@telenet.be
Dinsdag 4 mei

Brandpreventie en
blustechnieken in de
kinderopvang
Dit is een cursus die elke
kinderbegeleider groepsopvang
verplicht moet volgen. Een attest is
vijf jaar geldig. Kinderbegeleiders van
kinderopvangen uit De Pinte en SintMartens-Latem kunnen ook deelnemen
aan deze cursus.
Om 19.30 uur - Huis van het Kind ’t
Bommeltje - Bommelstraat 33 bus
22 - inschrijven via huisvanhetkind@
depinte.be (voorrang aan
kinderbegeleiders van DP / SML)
Vanaf 7 mei

Coronaproof wandelen
Tweewekelijkse wandeling van
ongeveer 7 km
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13 tot 15 mei

Bloemenmarkt | zie pag. 23
Omdat de bloemenmarkt in zijn
traditioneel jaarlijkse vorm niet
kan plaatsvinden wegens corona,
stellen we dit jaar een alternatief en
coronaveilig concept voor, namelijk een
Bloemenmarkt in ’t klein.
telkens van 9 tot 18 uur - Veldstraat
22, Zevergem
Bloemist i.s.m. Lokaal bestuur
De Pinte
Dienst Vrije Tijd: 09 280 98 40
13 mei en 10 juni

Babymassage

Expeditie Blije School/opendeur
Zin om op interactieve tocht te
gaan doorheen onze gemeente?
Beleef ervaring en doe mee aan Expeditie
Blije School! Zin om onze school te
leren kennen? Ontmoet ons door een
mailtje te sturen naar secretariaat@
gemeenteschooldepinte.be.
Van 10 tot 17 uur - meer info via:
www.gemeenteschooldepinte.be
Zaterdag 8 mei

Officiële opening Troostplek
Park Scheldevelde | zie pag. 19
In samenwerking met het Lokaal
Bestuur De Pinte en de Landelijke
Gilden Zevergem - De Pinte. Info ook
op Facebook Ferm De Pinte en op
www.samenferm.be.
Om 14 uur - WZC Scheldevelde –
Kasteellaan 41
Ferm De Pinte fermdepinte@gmail.com

Door: Frike Van Nevel, kinesiste
Voor baby’s vanaf 6 weken tot 6 maand
oud
9 tot 10.30 uur - voorlopig digitaal
en van zodra mogelijk opnieuw
live in Huis van het Kind ’t
Bommeltje, Bommelstraat 33 bus
22, De Pinte - gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be (max. 6
deelnemers)
Vanaf vrijdag 14 mei

Coronaproof fietsen
Tweewekelijkse fietstocht van ongeveer
30 km
Om 14 uur - vertrek OCP - gratis
(voor leden en niet leden)
Okra De Pinte
Laurent De Vos: 09 282 79 39
Dinsdag 18 mei

Geleide wandeling in Afsnee
We wandelen onder leiding van een
stadsgids in de voetsporen van de
schilders en schrijvers die in Afsnee
verbleven en we gaan op verkenning
langs de pittoreske Leieboorden en de
verborgen schatten van dit liefelijk dorp.

5/6: Repair Café
5/6: KIJK! IK FIETS!

Namiddag - Afsnee inschrijven en meer info via
vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be
Markant DP - SDW
Vrijdag 28 mei

Wandeling Okra Zevergem
Wandeling van 5 à 6 km (verkort
parcours mogelijk)
Om 9.30 uur - parking achter de kerk
Zevergem - gratis - inschrijven tot
24/5 via koenbogaert@hotmail.com
of via 09 385 61 78
Okra Zevergem
Vrijdag 28 mei

Crea-activiteit Okra Zevergem
Vrij werk
Om 15 uur - Ponthoeve, Pont-Zuid
26, Zevergem - gratis - inschrijven via
chrisyvergneaux@gmail.com of
09 282 26 00
Okra Zevergem
Zondag 30 mei

Tuinbezoek Vramkeshof
Vramkeshof kun je het best omschrijven
als een tuin in beweging die het
hele gezin bijna een jaar lang van
groenten en fruit voorziet. Een
Engelse cottagetuin met borders,
verbindingstunnel met klimrozen en
clematissen, zithoekjes.
Om 15 uur - Bellegemstraat 89,
Zwevegem - € 3 (leden) / € 5 inschrijven voor 24/5 via
roland.deblauwer@skynet.be of
09 384 36 06
Velt Scheldevallei
Vrijdag 4 juni

Geleid bezoek aan
aspergekwekerij in Eede
Vervoer met eigen wagen en carpooling
Eede (Nederland) - inschrijven en info
via theresevandendaelen@yahoo.com
Markant DP - SDW
Zaterdag 5 juni

KIJK! IK FIETS!
Een project waarbij kinderen van 4 tot
6 jaar leren fietsen op een halve dag.
Ze moeten wel al ervaring hebben
met een loopfiets of kunnen fietsen
met steunwieltjes.
Van 13.30 tot 16.30 uur - Sportzaal
OCP, Polderbos 20 € 5 - inschrijven vanaf 11/5 om
20 uur via depinte.ticketgang.eu
(max. 20 deelnemers)
Sportdienst De Pinte
www.depinte.be/kijk-ik-fiets

Zaterdag 5 juni

Repair Café |zie pag. 13

van 9.30 tot 13 uur - Polderbos 1 gratis
Repair Café Schelde-Leie
repaircafescheldeleie@gmail.com
5 en 6 juni

Ecotuindagen
Tijdens de Ecotuindagen stellen
traditioneel leden hun tuin open:
enkele tuinen uit Gavere en een tuin uit
Bottelare (Merelbeke) nemen deel. Of
het gaat om een sier-, moes- of fruittuin,
er wordt verwezen naar wandel- en/of
fietslussen, de toegankelijkheid van de
tuinen ...
Velt Scheldevallei: 0473 51 34 40
luc-de-clercq@telenet.be
www.velt.nu/ecotuindagen
Vrijdag 11 en 25 juni

Petanquetornooi
Hun petanquetornooi liet op zich
wachten, maar ze verheugen zich
opnieuw op een zomers tornooi op het
dorp van Zevergem of bij slecht weer in
de loods.
Tot 24/9 - om 14 uur - petanqueplein
Dorp Zevergem €1
Okra Zevergem: 09 282 26 00
chrisyvergneaux@gmail.com
Donderdag 17 juni

(Facultatieve) wandeling en
koffietafel
Wandeling van 5 à 6 km met
aansluitend koffie en pannenkoek in De
Ponthoeve
Om 15 uur - Doornhammeke
Zevergem - inschrijven via marleen.
minoodt@telenet.be of via
0485 67 94 88
Vief De Pinte
Zaterdag 19 juni

Vlieg er eens uit – leren vliegen
met drones |zie pag. 26
van 10 tot 12 uur - OCP - gratis inschrijven via
bibliotheek@depinte.be
Bibliotheek De Pinte

tot etherische oliën en hydrolaten
(bloesemwater). Rondleiding met
aansluitend kruidendegustatie.
Om 14.30 uur - Veldhoek 33,
Oostwinkel (Lievegem) - € 10 (leden)
/ € 14 - inschrijven voor 14/6 via
christine.deboel@perso.be of
0496 46 03 94
Velt Scheldevallei
Vrijdag 25 juni

Crea-activiteit Okra Zevergem
Vrij werk
Om 15 uur - Boldershof, Dorp 7,
Zevergem - gratis - inschrijven via
chrisyvergneaux@gmail.com of 09
282 26 00 Okra Zevergem
Zondag 27 juni

Dagfietstocht met ontbijt
Start met ontbijt in dorpscafé
De Poezenelle. Bezoek aan de
Avalonshoeve met een proeverij.
Verder langs de Oesterzwamkwekerij
in Bottelare, wie zin heeft kan er een
voorraadje oesterzwammen kopen. 45
km langs Gavere, Gontrode, Oosterzele
en Balegem
Breng mee: fiets, picknick, drank
Om 8.30 uur - Poezenelle,
Brouwerijstraat 7, Dikkele - € 15
(leden) / € 20 - inschrijven voor 17/6
via wimker1962@gmail.com of
0474 57 31 55
Velt Scheldevallei
Maandag 28 juni

Bloedcollecte
Van 17 tot 19.30 uur - OCP - reserveren
via donorportaal.rodekruis.be
Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Juni 2021

Zomerontmoeting met muzikale
omlijsting
Gezellige buitenbijeenkomst met
grotere groep in de tuin van het Kasteel
Borluut in St.-Denijs-Westrem (indien de
coronamaatregelen het toelaten)
Meer info via www.markantvzw.be/
de-pinte-sint-denijs-westrem
Markant DP - SDW

Zaterdag 19 juni

Bedrijfsbezoek Netelvuur
Netelvuur is een onderneming waarin
de biologische teelt van aromatische
planten gepaard gaat met de destillatie
op het bedrijf zelf, een pionier op dit
gebied. De kruiden worden verwerkt

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

Lente-actie in samenwerking met de
lokale middenstand. Dankzij het creatief
talent van Kinder Kunst Atelier Artichoque.
En met een wedstrijd georganiseerd
door de raad voor Lokale Economie en
Middenstand (LEM-raad).

Filip Van Huffel

Ook Lokaal bestuur De Pinte deed mee aan de oproep om paarse belichting te plaatsen op maandag 8 februari,
de Internationale Epilepsie Dag, op het kasteel Viteux, het gemeentehuis en de kerk in Zevergem.

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

