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Volgende INFOblad
(september - oktober 2021)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
13 juli 2021 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis juli - augustus
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/ophaalkalender
Opgelet: woensdag 21 juli is een feestdag. Hierdoor zal de
huisvuilophaling plaatsvinden op dinsdag 20 juli 2021.
❏ 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 30 juli 2021 van 9 tot 12 uur
(Dorp Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 31 juli 2021 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Ophaling textiel:
dinsdag 24 augustus 2021

Zomerprogramma
Ter aanvulling van jouw agenda:
-

Zomerzoektocht | zie pag. 23
Vlaanderen Feest! met Camping Blijpoel en optredens |
zie pag. 24
Openluchtfilms Jojo Rabbit, Onward en The Gentlemen |
zie pag. 23
Twee zomerwedstrijden in de bib | zie pag. 26
Oriëntatieparcours Moerkensheide | zie pag. 27
Quizwandeling ‘Gezondheidsrally’ | zie pag. 28
Speelpleinwerking en tienerprogramma | zie pag. 31

36

❏ Repair Café:
zaterdag 4 september 2021 van 9.30 tot 13 uur in CC De
Zwaan (Dorpstraat 1, Nazareth, naast het gemeentehuis)
- zie pag. 16
❏ 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
Sluitingsdagen diensten lokaal bestuur
Gemeentehuis, OCP, bibliotheek, Sociaal Huis,
recyclagepark:
-

woensdag 21 juli (Nationale Feestdag)

Jaarlijkse sluiting bib:
-

van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 31 juli 2021

Organisatie in de kijker:
Acres of Hope
In De Pinte zijn er verschillende organisaties die zich
inzetten voor internationale solidariteit. In elk infoblad
zullen wij een of meerdere van deze organisaties
voorstellen. Acres of Hope Belgium, een humanitaire
organisatie die zich inzet voor mensen in nood in
Liberia, mag de spits afbijten.
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Ruimtelijke ordening

Consultatie bouwplannen
Indien je concrete plannen hebt om stedenbouwkundige
handelingen uit te voeren, kan je een consultatie (= aanvraag tot
toetsing van een concreet voorstel aan de stedenbouwkundige
voorwaarden) aanvragen. Deze beslissing is niet bindend
maar geeft wel de mogelijkheden of richtlijnen mee voor de
toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag.
Een consultatie is een informele, verkennende bespreking en
heeft als doel om ontwerpers enerzijds het wettelijk kader
te helpen analyseren, anderzijds de eventuele valkuilen te
helpen ontdekken. Het is echter nooit de ambitie volledig
te zijn aangezien op dat moment de resultaten van de
adviesronde en van het openbaar onderzoek niet bekend zijn.
Op de haalbaarheid van het gevraagde kan bijgevolg tijdens
het informeel vooroverleg niet worden ingegaan. Elk dossier
wordt slechts eenmaal behandeld, na de consultatie zijn geen
bijkomende vragen meer mogelijk en beslis je zelf of je de
vergunningsaanvraag of melding indient.

Vermeld bij de aanvraag alle essentiële informatie:
- Aanvrager en adres
- Ligging (adres en kadastrale gegevens)
- Duidelijke omschrijving van de gewenste werken, van de
omgeving en eventueel van de bestaande toestand
- Plannen (bestaande toestand, nieuwe toestand,
gevelaanzichten, inplantingsplan)
- Foto’s (minimum zes)
- Tekeningen van de gewenste werken
Gelieve zo nauwkeurig mogelijk te zijn wat betreft de afmetingen,
zo hebben wij een duidelijker beeld van de aanvraag zoals
bijvoorbeeld bouwdiepte, bouwbreedte, nokhoogte.
Enkel op basis van bovenstaande informatie kan onze dienst
jouw consultatie beoordelen.
De dossierstukken moeten digitaal ingediend worden ter attentie
van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (via bouwen@
depinte.be):
- in PDF-formaat
- de resolutie voor de bestanden moet toelaten dat afdrukken
op het overeenkomstige papierformaat voldoende scherp zijn
(maximum A3-formaat)
Alleen volledig ingediende consultatie-aanvragen worden
behandeld en dit binnen de 60 dagen.
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Stedenbouwkundig attest
Indien je werken in gedachten hebt
waarvan de mogelijkheden tot het
krijgen van een stedenbouwkundige
vergunning twijfelachtig zijn, kan je via een
stedenbouwkundig attest een schriftelijke
uitspraak krijgen over de geplande werken.
Een stedenbouwkundig attest geeft je enige
zekerheid over de mogelijkheden van een
bepaald bouwproject of over de verkaveling
van een grond nog vóór je de eigenlijke
aanvraag indient gezien dit advies bindend is.
Om een stedenbouwkundig attest aan
te vragen heb je geen architect nodig. Je
hoeft ook geen eigenaar van de betrokken
grond te zijn. Het attest wordt verleend op
basis van een door jou opgemaakt concreet
schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten
en zonder risico meer zekerheid krijgen over
de bouwmogelijkheden op een bepaald
perceel.
Voor het indienen van een aanvraag kan je
gebruikmaken van het aanvraagformulier
dat de Vlaamse overheid ter beschikking
stelt. Dit document is ook beschikbaar
bij dienst Bouwen De Pinte of via
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
stedenbouwkundig-attest (onderaan de
pagina).
Een stedenbouwkundig attest dient steeds
in tweevoud ingediend te worden en is
gericht aan het college van burgemeester
en schepenen. Dit kan per aangetekend
schrijven aan Lokaal bestuur De Pinte - Dienst
Bouwen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
of je kan het aanvraagformulier afgeven bij
de dienst Bouwen tegen ontvangstbewijs.
De belasting op de afgifte van een
stedenbouwkundig attest bedraagt 50 euro
per dossier per woongelegenheid of per lot
in de verkaveling. De behandeling van een
stedenbouwkundig attest neemt maximum
75 dagen in beslag.
Opgelet: een attest is nog geen
stedenbouwkundige vergunning, en de erop
vermelde informatie inzake bestemming
en de opgelegde voorwaarden blijven
slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de
uitreiking van het attest.

Openbare werken & Mobiliteit

Blauwe zone
Sinds februari 2021 werd het bedrijf Indigo Park
Belgium, aangesteld voor de controle en de opvolging
van de parkeerregeling met beperkte duur (‘blauwe
zone’) in De Pinte.
Parkeren in de blauwe zone betekent dat een beperkte
parkeertijd van kracht is van maximaal twee uren. Het
gebruik van de Europese parkeerschijf is verplicht.
Voor wie zich houdt aan de maximale parkeerduur
en de parkeerschijf correct gebruikt is het parkeren
gratis. De parkeerschijf moet achter de voorruit gelegd
worden aan de kant van de bestuurder en geldt elke
dag tussen 9 en 18 uur, met uitzondering van zondag
en feestdagen. Bij aankomst plaats je de wijzer van
de kaart op het streepje (half uur) na het moment van
begin van het parkeren.

Voertuigen gebruikt door personen met een fysieke
beperking (wanneer de parkeerkaart voor mensen met
een fysieke beperking is aangebracht) en bewoners in
het bezit van een bewonerskaart moeten de parkeerschijf
niet gebruiken.

Indien er geen parkeerkaart geplaatst werd, de kaart
niet correct werd gebruikt of de maximale duur
werd overschreden is een forfaitaire vergoeding
verschuldigd van 25 euro per dag.

Een bewonerskaart is gratis en kan je online of schriftelijk
aanvragen. Hoe je een kaart aanvraagt en welke
documenten je daarvoor nodig hebt, vind je op
www.depinte.be/blauwe-zone.

Mobiliteit
stationsomgeving
Het lokaal bestuur De Pinte heeft aandacht voor de
mobiliteit in de gemeente. De stationsbuurt van De
Pinte is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor
verschillende weggebruikers. Daardoor is het tijdens
de spitsmomenten heel druk en komen auto’s, fietsers
en voetgangers samen op dezelfde plek. Hiervoor
wil het bestuur haar toekomstig mobiliteitsbeleid zo
goed mogelijk toetsen aan de noden en wensen van
inwoners en bezoekers.
De komende maanden zal onderzocht worden hoe
de stationsbuurt verkeersveiliger kan gemaakt worden
voor fietsers, voetgangers en auto’s. Heel concreet
gaat het over de Stationsstraat, Koning Albertlaan,
Koning Leopoldlaan, Julien Anthierenslaan, Baron de
Gieylaan tussen het kerkplein en de rotonde aan het
postkantoor. Wijzigingen in het verkeer, kunnen ook
een effect hebben op de Begonialaan, Gloxinialaan en
de Vredestraat.
Om oplossingen op maat te vinden, heeft het lokaal
bestuur, in samenwerking met adviesbureau Traject,
de inwoners en dagelijkse gebruikers van de straten
in de stationsomgeving bevraagd in de loop van
mei. De knelpunten en oplossingen werden op een

participatieavond met de inwoners besproken op 14
juni 2021. Op basis hiervan gaat het studiebureau Traject
verder met de uitwerking van mogelijke scenario’s die
opnieuw aan de inwoners voorgelegd zullen worden
eind augustus.
Het is de bedoeling om in het najaar een
voorkeurscenario uitgewerkt te hebben, op basis
waarvan er concrete proefopstellingen in de
stationsomgeving uitgewerkt zullen worden.

TIP
Fietsenverkoop gevonden en
achtergelaten fietsen

Er is een gemeentelijke fietsenverkoop voorzien
op zaterdag 11 september 2021.
Alle info: www.depinte.be/fietsenverkoop
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Openbare werken & Mobiliteit

Inname
openbaar domein
Wie bij de uitvoering van werken op privéterrein een
deel van het openbare domein wenst te gebruiken,
bijvoorbeeld voor de plaatsing van een container voor
steenafval, een parkeerverbod voor een verhuis of voor
het plaatsen van een werfafsluiting, moet hiervoor
een signalisatievergunning aanvragen. Dit doe je ten
laatste twee weken (veertien dagen) voor de start van
de werken. Op die manier kan onze administratie, in
overleg met de politie, de verkeershinder inschatten,
aftoetsen met andere innames en voorwaarden
formuleren om de weggebruikers zo weinig mogelijk
te hinderen.
Je kan een signalisatievergunning aanvragen via
www.depinte.be/signalisatievergunning.
Indien de inname tijdig (minstens veertien dagen voor
start van de inname) wordt aangevraagd en beperkt is

Renovatie Kapel
OLV-Hemelrijk

tot maximum vijf dagen, is hiervoor geen retributie van
toepassing. Vanaf de zesde dag wordt er 10 euro per
dag aangerekend. Voor laattijdige (minder dan veertien
dagen voor de inname) of spoedaanvragen (minder dan
vijf dagen voor de inname), wordt er respectievelijk 25
en 75 euro extra aangerekend.

De Pinte heeft kader
om wateroverlast te
beheersen
Sinds eind maart beschikt de gemeente over een
hemelwaterplan. Met dit plan wil het lokaal bestuur
aan de slag voor een doordachte aanpak van het
hemelwaterbeheer.

Vanaf eind mei startten de werken voor een grondige
renovatiebeurt aan de Kapel OLV 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 het bestuur
een overeenkomst af om de kapel te renoveren. De
gemeente heeft nu een aannemer aangesteld om de
Kapel te renoveren.
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Het hemelwaterplan brengt een aantal kritische
punten in kaart en stelt maatregelen voorop om
wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het is een
richtsnoer bij de planning van onderhoudswerken en
voor toekomstige investeringswerken in de openbare
infrastructuur.

Gemeente betaalt 25 %
van Buzzy Pazz of NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbaar vervoer? De gemeente betaalt 25 % van je Buzzy Pazz en/of 25 % van je NMBSschooltreinkaart.
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz, dan wordt bij aankoop van het abonnement de korting automatisch verrekend. Hiervoor
heb je je identiteitskaart nodig, waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en jonger bent dan 25 jaar. Voor
je een abonnement koopt, moet je in het bezit zijn van een MOBIBkaart (de drager van je abonnement). Deze kaart is
persoonlijk, kost 5 euro en is vijf jaar geldig. Gezinskortingen kunnen worden gecumuleerd.
Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in
combinatie met bus of tram), neemt contact op met
de dienst Burgerzaken van De Pinte. De dienst zal dan
voor jou een digitale aanvraag verzorgen. Je ontvangt na
verwerking via e-mail een attest met een QR-code om te
tonen aan het NMBS-loket en zo onmiddellijk de korting
te krijgen.
Je kan hiervoor mailen naar burgerzaken@depinte.be en
dan sturen we je een overzicht van de gegevens die wij
nodig hebben om de digitale aanvraag te doen. Je kan
hiervoor ook langskomen aan het loket.
Met het attest kan je 25 % korting genieten op alle
aangekochte valideringen. Je verplaatsingen met het
openbaar vervoer van en naar school worden op die
manier een stuk voordeliger.
Meer info: www.depinte.be/openbaarvervoer en www.delijn.be

Campagne
fiets
Naar de bakker, naar school, naar het werk of naar de
training? Hoe gemakkelijk kan het zijn? Fiets.
Je bent er sneller dan je denkt en je hoeft geen
parkeerplaats te zoeken of betalen. Fietsen
heeft alleen maar voordelen voor je humeur, je
gezondheid, je portemonnee, je stresslevel én je
haarvolume. Ontdek de voordelen voor jong en oud
op www.vsv.be.
Maak van fietsen een reflex voor je
dagelijkse verplaatsingen

Toelichting gebruik
ticketautomaat NMBS
Zoals jullie allicht hebben vernomen, zullen de
loketten van het station De Pinte op het einde van
dit jaar gesloten worden. Dit betekent dat men enkel
nog treinbiljetten online, aan de automaat of op de
trein (duurder) kan kopen.
In september zal een beambte van de NMBS enkele
momenten ter beschikking staan om voor wie dit
wenst ter plaatse toelichting te geven over het
gebruik van de automaat.
Ben je geïnteresseerd om deze toelichting te volgen?
Laat het weten via communicatie@depinte.be.
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Leven & Wonen

Check de
geldigheidsdatum
van jouw
elektronisch rijbewijs!
Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is tien jaar geldig!
Is jouw rijbewijs nog minder dan drie maanden
geldig?
Neem contact met de dienst Burgerzaken om jouw
rijbewijs te hernieuwen. Dat kan via
burgerzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 60.
www.mobilit.belgium.be

Lente-actie
lokale middenstand
Op vraag van de LEM-raad (Lokale economie en
middenstand), werd het creatief talent van Kinder Kunst
Atelier Artichoque ingeschakeld om winkelstraten
in Zevergem en De Pinte feestelijk te decoreren in
paasthema. Het werd een erg geziene actie, die gepaard
ging met een creatiewedstrijd. Daarvoor kregen
deelnemers van 21 maart tot 18 april 2021 de tijd om
langs de etalages te wandelen om letters te noteren,
waarmee ze dan een slogan of gedicht mochten
vormen.
Uit de inzendingen werd het gedicht van de familie
Ureel als winnaar gekozen. Als vertegenwoordiger van
de raad, mocht Luc Vermassen op dinsdag 1 juni 2021
de prijs uitreiken. Hieronder het winnende gedicht.

KOP OP!
in die bizarre tijden
voel de lentekriebels
Ga naar buiten!
Familie Ureel

Ondernemer in De Pinte?
Meer info via www.depinte.be/ondernemen
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Wil jij digitale ondersteuning bieden
aan senioren uit onze gemeente?
Corona toont heel duidelijk dat digitale kanalen meer en
meer gebruikt worden. Denk maar aan skypen, afspraken
maken, reserveren, aankopen doen, betalen en zo veel
meer. Daarbij wordt een grote groep van vooral ouderen
uitgesloten en worden zij nog meer afhankelijk van
derden. Het is belangrijk om iedereen ervan te overtuigen
om toe te treden tot of te leren omgaan met de digitale
wereld.
Vanuit de Seniorenraad zijn wij op zoek naar mensen die
bereid zijn om eventueel een groep te vormen die deze
mensen kunnen informeren en bijstaan bij een aankoop,
de installatie en het gebruik van een smartphone, tablet
of computer.
Personen die zich daartoe aangesproken voelen, kunnen
contact opnemen met de voorzitter van de Seniorenraad:
Laurent De Vos, laurentdevos@skynet.be, 0476 59 87 79.
Wij willen graag dit project vanaf september 2021
uitwerken. Alvast bedankt voor medewerking!

Woonzorgcentrum zoekt
jobstudenten
Het woonzorgcentrum Scheldevelde in De Pinte is op
zoek naar jobstudenten voor de zomervakantie (juli tot
en met september). We zoeken jongens of meisjes 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 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
• 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.
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Leven & Wonen

Leefschool
De Boomhut
‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool De
Boomhut naar streven. Net zoals een boomhut is onze
school een plek waar samen gespeeld en geleerd kan
worden. We bouwen samen aan een stevige en veilige
basis. Het is voor kinderen vaak niet makkelijk om een
eigen plekje in de grote wereld te vinden. Wij gaan daar
samen met jouw kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is?
Neem gerust contact op! We lichten onze visie en
werking graag toe!
•
•
•

Openingsuren tijdens de zomervakantie: elke
voormiddag van 9 tot 12 uur tot en met 5 juli en
terug vanaf maandag 16 augustus 2021.
Voor vrijblijvende info of het plannen van een
bezoek, kan je steeds contact opnemen met Cindy
Vermeersch, de coördinator.
De infoavond voor alle leefgroepen vindt plaats op
maandag 30 augustus.

Leefschool De Boomhut
Breughellaan 18a
9840 De Pinte
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75 - 0475 21 64 72
We wensen jullie een fantastische vakantie toe!

Gemeentelijke Basisschool
Blije School De Pinte
als jij er bent
wordt deze plek een stukje van jou
gaan deuren lachend open
breng jij je wereld bij ons binnen
en ontdek je beslist nog
heel veel nieuwe dingen
want als jij, en jij, en jij
hier bent
beleven wij vast
een heerlijke tijd
een leerrijke tijd
en wordt het hier een fijne stek
om samen
BLIJ jezelf te zijn
Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie:
Zin om onze school te leren kennen? Stuur gerust
een mailtje naar de directie, Greet Naessens, directie@
gemeenteschooldepinte.be.
Je kan de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren.
Graag maken we op voorhand een afspraak. Dit kan
telefonisch of via e-mail:
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• tel. 09 282 64 02
• e-mail: secretariaat@gemeenteschooldepinte.be
• adres: Polderbos 1, De Pinte
Ook via de website www.gemeenteschooldepinte.be
kan je de school wat beter leren kennen.
Bijzondere data:
Kick-off voor alle ouders en kinderen:
Maandag 30 augustus 2021 tussen 17 uur en 19 uur
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
Zaterdag 16 oktober 2021 en zaterdag 22 januari 2022
van 10u tot 12u
De Blije School wenst je een fijn verlof toe!

Vrije Basisschool
De Pinte
Elk kind een eigen tint, samen ... een kunstwerk!
Een hedendaagse school met een sterke visie op de
toekomst waar kinderen mogen thuiskomen. Wonder verwonder - bewonder!
Elk kind wil de wereld ontdekken, nieuwe dingen leren.
Dat is een wonder op zich.
Door te experimenteren, te observeren, te stimuleren,
te oefenen ... ontdekt en ontwikkelt elk kind de eigen
talenten (verwonder).
Elk kind krijgt kansen om door samenwerking en
engagement elkaar te respecteren, samen te groeien
en een eigen plekje te vinden in deze grote wereld
(bewonder).
Samen met jouw kind willen we deze wondere
ontdekkingstocht aanvatten.
Kinderen inschrijven
Voor vrijblijvende inlichtingen kan je steeds contact
opnemen met de directie. Maak gerust even een
afspraak. We maken graag op elk moment tijd voor jou
en jouw peuter/kind!
Verdere informatie over het inschrijvingsbeleid kan je
ook steeds vinden op:
www.vbs-depinte.be
Contactgegevens: Caroline Ryckaert, tel. 09 282 80 40,
directeur@vbs-depinte.be
Adres: Baron de Gieylaan 25, De Pinte

Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: Vrijdag 22 oktober 2021 van 16 tot 18 uur
Vrijdag 18 februari 2022 van 16 tot 18 uur

OPEN KLASSEN begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders:
donderdag 26 augustus 2021 tussen 16.30 en 18.30 uur

Wil je samen met jouw peuter / kind de school komen
verkennen gedurende het schooljaar dan is dit steeds
mogelijk op afspraak.
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Leven & Wonen

Vrije Basisschool
Zevergem
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het
hart van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds
basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee jaar
en zes maanden tot twaalf jaar. De peuters en kleuters
vinden een veilig nest en een uitdagende, creatieve
leeromgeving in het Kleuterhuis. Door middel van tal
van activiteiten, typisch voor onze school, wordt actief
ingezet op de talenten van onze kinderen. Via talrijke
educaties krijgen alle kinderen zin in leren en … zin in
leven.
De kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen
zorg waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit kan.
Kortom: een unieke school voor jouw uniek kind … Dat
zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan
je contact opnemen met de directeur Ilse De Cnuydt
(e-mail: directie@vbszevergem.be). Adres: Dorp 32,
Zevergem

Basisschool
De Kleine Prins
spring prinsenkind spring
op de springplank

van kind naar groter

van knap naar wijzer
verover de wereld

ga uitdagingen aan
en ontdek

wie die koning is die in je schuilt

© Inge Claeys
Openingsuren tijdens de zomervakantie
Elke voormiddag van 9 tot 12 uur tot en met
3 juli en terug van 17 augustus 2021
Contact
Directie: Ann Stur
Kasteellaan 1, De Pinte
tel. 09 282 46 02
e-mail: annstur@schooldekleineprins.be
website: www.schooldekleineprins.be
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Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd voor
jouw kind!
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
Vriendjesdag op maandag 30 augustus
Na een hopelijk ontspannende en zonovergoten
zomervakantie zijn de kinderen van harte welkom op
de ‘vriendjesdag’ op maandag 30 augustus 2021 van
16 tot 18 uur. De peuters en de kleuters van de eerste
kleuterklas kunnen dan al even wennen aan hun klasje
en hun juf, als voorbereiding op die toch wel spannende
eerste schooldag.
Ook de kinderen uit alle andere klassen zijn van harte
welkom! Ze kunnen al even kennis maken met hun
nieuwe juf, even bijpraten met klasgenoten, boeken
afhalen en fijne vakantieherinneringen uitwisselen.
Hopelijk tot dan!

GO! atheneum Erasmus
De Pinte
Polderdreef 42 - 9840 De Pinte
Inschrijvingen:
• donderdag 1 juli tot en met vrijdag 2 juli 2021
• maandag 23 augustus tot en met maandag 30 augustus 2021
• van 9 tot 12 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
• en van 13 tot 16 uur op maandag, dinsdag en donderdag
Een afspraak maken kan via 09 321 21 70 of info@erasmusdepinte.be.

Zomerschool
De zomerschool breidt uit! Kinderen vanaf het eerste leerjaar tot en met het
tweede middelbaar kunnen deze zomervakantie terug gratis begeleiding
krijgen voor wiskunde en Nederlands.
Naast de lessen is er ook tijd voor sport en spel.
Meer informatie vind je via: www.2ty.be/kampen/zomerschool/
Nog vragen? Neem contact via michael@2TY.be.

De Grote grondvraag:
Hoe gezond is jouw grond?
Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop je leeft
een grote impact heeft op jouw levenskwaliteit?
Daarom lanceert de OVAM (de Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) ‘De
Grote Grondvraag’. Via de website
www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe het
gesteld is met de kwaliteit van de grond waarop je
woont of werkt. En indien blijkt dat jouw grond een
risicogrond is, helpt de OVAM je jouw grond terug
gezond te maken.

Als we praten over klimaat en milieu dan denken we
vaak aan lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking,
energie en mobiliteit. Van even groot belang is de
kwaliteit van de grond waarop we leven als mens, maar
nog niet iedereen is zich al bewust van wat er onder
de grond kan zitten. Vandaag willen in samenwerking
met de OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse Gewest) ons ook inzetten om ervoor
te zorgen dat jouw grond gezond is! Een verontreinigde
bodem houdt gezondheidsrisico’s in, voor de mensen
die erop wonen, werken en naar school gaan; voor de
gewassen die erin groeien en de dieren die erin en erop
leven.
De verontreiniging kan bovendien het grondwater
aantasten en dat bedreigt onze kostbare
watervoorraden.
Wij gaan als lokaal bestuur De Pinte voor een gezonde
omgeving voor iedereen die in onze gemeente woont.
Help je mee aan dit onderzoek? Meer informatie op
www.degrotegrondvraag.be.
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Milieu & Duurzaamheid

Energie van bij ons: Pintenaars
kunnen 100 % eigenaar worden van drie
gemeentelijke zonnedaken
Stroomvloed cv en Lokaal bestuur De Pinte slaan de
handen in elkaar om de gemeentelijke gebouwen te
verduurzamen. Er worden drie daken ter beschikking
gesteld door de gemeente om daarop pv-installaties
(photovoltaic, zonnepanelen) te plaatsen die 100 %
eigendom zijn van de inwoners van de gemeente.
In haar klimaatactieplan stelde Lokaal bestuur De Pinte
de heel uitdagende doelstelling voorop om de CO2uitstoot tegen 2030 met minstens 40 % te verlagen.
Bij dit ambitieuze plan worden alle verenigingen,
bedrijven, gezinnen, landbouwers - kortom alle
inwoners - betrokken. Het was voor Lokaal bestuur
De Pinte dan ook een bewuste keuze om de lokale
burgerenergiecoöperatie Stroomvloed als partner te
hebben geselecteerd voor deze drie pv-installaties.
Stroomvloed heeft voor de gemeente en haar
inwoners het mooiste voorstel uitgewerkt tijdens de
gunningsprocedure die werd georganiseerd vanuit
Veneco.
Wat is een burgercoöperatie?
Een burgercoöperatie is een groepering van
gemotiveerde burgers die eigenaar zijn van alle
projecten die door de burgercoöperatie worden
gerealiseerd. Dit betekent dat deze burgers ook 100
% beslissen over wat wordt gedaan met de winst
van deze projecten. Een burger-energie-coöperatie
verenigt burgers die streven naar een duurzame en
klimaatneutrale samenleving.

Elke inwoner van De Pinte wordt uitgenodigd om deze
rendabele zonnedaken mee te financieren en zal dan
ook kunnen delen in de opbrengst van de pv-installaties.
Meer weten?
www.depinte.be/zonnepanelen

Groepsaankoop
zonnepanelen
Je kan 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!

Meer info
Zie vorig infoblad* pagina 9 of surf naar
www.oost-vlaanderen.be/zp, bel het gratis nummer
0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur) of e-mail naar
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Inschrijven kan nog tot 16 juli 2021.

*De infobladen kan je steeds raadplegen via
www.depinte.be/infokranten.
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ReNUveer en bespaar
voor altijd op jouw energiefactuur

Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren, kan tot 60 000 euro renteloos
lenen voor een grondige renovatie.
Wat is het renteloze renovatiekrediet?
Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de
energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van
het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank. Het renteloze renovatiekrediet kan ook
worden aangevraagd voor een tweede verblijf of een pand dat je later gaat verhuren.
Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet of de energielening+ engageert de nieuwe eigenaar zich
om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van vijf jaar. Om te
bewijzen dat de woning een slechte energieprestatie heeft bij aankoop, moet je dit aantonen met een recent
Energieprestatiecertificaat of EPC. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze
renovatiekrediet. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B.
Bij aankoop van een woning kan maximaal 60 000 euro renteloos worden ontleend voor wie tot label A zal
renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot 45 000 euro en 30 000 euro renteloos worden
ontleend. Bij aankoop van een appartement kan maximaal 45 000 euro renteloos worden ontleend voor renovatie
tot label A en 30.000 euro voor renovatie tot label B.
Wat is de EPC-labelpremie
Iedereen kan een EPC-labelpremie tot 5 000 euro aanvragen voor de grondige energetische renovatie van een
woning met een slechte energieprestatie. Bij appartementen bedraagt de EPC-labelpremie maximaal 3 750 euro.
Heb je een woning of een appartement met een slechte energieprestatie?
Als je deze binnen de vijf jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor vanaf
2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de vijf jaar na de datum van
het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D), E of F beschikte.

Meer info?
www.energiesparen.be/reNUveer
Download of bestel gratis de folder: https://www.vlaanderen.be/Publication/20449
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Week van de duurzame gemeente:
De Pinte zoekt duurzame helden!
Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde
verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030
van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met
zeventien doelstellingen die van de aarde een meer
duurzame plaats moet maken tegen 2030.
Van 18 tot 25 september 2021 vieren we graag onze
eigen duurzame helden. Deze helden zijn Pintse burgers,
scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen
die op hun manier bijdragen aan een duurzame
samenleving.
Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, je hobby, je
vereniging) bezig met de zorg voor onze planeet?
Of even goed met de zorg voor je medemens of
voor de brede maatschappij?
Dan ben jij ongetwijfeld een duurzame held! De Pinte
pakt graag uit met jou als inwoner:
- Stel je snel kandidaat via milieudienst@depinte.be
(liefst vóór 16 augustus 2021).
- Ken je andere mensen die zich dagelijks inzetten om
van De Pinte een aangenamer, gezonder, groener,
eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, veiliger plekje te
maken? Geef ook gerust hun namen door!

Wat doet een duurzame held tijdens de Week van
de Duurzame Gemeente?
Gewoon z’n ding! Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat je
het nodige campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus
in de kijker te zetten én maakt lawaai rond alle helden
via de communicatiekanalen van de gemeente.
Meer info: www.duurzamegemeente.be, www.vvsg.be/
sdgs

Repair Café:
van lineaire naar circulaire economie
“De producten van vandaag moeten de
grondstoffen van morgen worden voor de
prijzen van gisteren.”
Zo luidt een bekende uitspraak van de Zwitserse
architect Walter Stahel, één van de grondleggers van de
circulaire economie.
Hij slaat daarmee de spijker op de kop: als we onze
producten - van televisie over auto tot flatgebouw - zó
vormgeven dat ze niet alleen een product zijn, maar
ook dienstdoen als een soort grondstoffendepot, dan
kunnen we de gebruikte grondstoffen simpelweg weer
opnieuw inzetten wanneer onze behoeften veranderen.
We kunnen ze op dezelfde wijze gebruiken voor het
creëren van nieuwe producten die beter aansluiten bij
onze nieuwe behoeften.
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We noemen dat het faciliteren van de permanente
consequenties van onze tijdelijke behoeften
door de tijd heen. Eén van de stappen om onze
roofbouwmaatschappij om te zetten in een
oogstmaatschappij waarin nooit meer iets verloren gaat.
Wist je dat het Repair Café Schelde-Leie de grondstoffen
waarmee jouw toestellen gemaakt zijn op haar manier
niet laat verloren gaan? Dit doen we door met jou
de broodmachine, de elektrische graskantmaaier, het
speelgoed, de zoom van een broek en zo veel meer…
samen te herstellen en een nieuw leven te geven!
Weggooien doen we niet …
Kom op zaterdag 4 september 2021 van 9.30 tot 13
uur naar het volgende Repair Café in Nazareth, CC De
Zwaan (Dorpstraat 1, naast het gemeentehuis)!

Welzijn & Sociale zaken

Een kijk achter de schermen in het
vaccinatiecentrum Nazareth
In het Vaccinatiecentrum Nazareth werkt een heel team medewerkers en vrijwilligers samen om de vaccinaties vlot
te laten verlopen. Wil je een zicht krijgen op welke medewerkers er allemaal hun steentje bijdragen en hoe het er
aan toe gaat? Je leest de interviews na op: www.vaccinatiecentrumnazareth.be (knop Vaccinatiecentrum achter de
schermen)

Lenny Vandeputte dagcoördinator Vaccinatiecentrum Nazareth

Sofie Fiems centrumverantwoordelijke

Anke Nys - HR-manager

Christoph Cnockaert populatiemanager

Dr. Johan Matthijs - voorzitter
Eerstelijnszone Schelde-Leie en
medisch expert

Ellen Brusselaers - Callcenter
Nazareth

Enkele van de vragen en antwoorden:
Welke boodschap heb je voor mensen die hun
uitnodiging ontvangen?
Sofie Fiems, centrumverantwoordelijke:
Niet twijfelen en zo snel mogelijk online bevestigen
of een geschiktere datum kiezen. Alles is hier
georganiseerd om het voor onze inwoners zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Ben jij zelf al gevaccineerd?
Anke Nys, HR-manager medisch team:
Ik kreeg AstraZeneca toen dat nog toegediend kon
worden aan mensen onder de 56. Ik heb even last
gehad, maar zou het morgen opnieuw doen en kijk uit

Anne De Vreese - vrijwilliger

naar mijn tweede prik. Als je de verhalen verneemt van
mensen die ziek worden door COVID-19, begrijp ik niet
dat je kan twijfelen.
Ben je zelf gevaccineerd en wat zeg jij tegen
mensen die twijfelen?
Anne De Vreese, medewerker callcenter:
Ik heb hier mijn eerste prik AstraZeneca gekregen.
Twijfelen deed ik geen moment! Want, al voel je je
eventjes misselijk van zo’n vaccin, bij de eerste prik ben
je al ruim 80 % beschermd tegen mogelijk veel ergere
gevolgen bij besmetting met COVID-19. De boodschap
is simpel: laat je vaccineren zodra je de kans krijgt,
want alleen zó geraken we het snelst verlost van deze
dramatische coronacrisis.

Je vindt het Vaccinatiecentrum Nazareth in de Sporthal Nazareth, Drapstraat 76, in Nazareth.
De weg erheen is bewegwijzerd. Er is ruime parking en fietsparking voorzien, gratis. Het centrum is rolstoeltoegankelijk.
Toch mobiliteitsnoden? Bel het callcenter 09 396 65 60 (op weekdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur).
Vaccinatiecentrum Nazareth is voorzien om vaccins te bedelen aan een maximale capaciteit van zes dagen in de week
met telkens shifts van 9 tot 12 uur, van 14 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur.
Meer info: www.vaccinatiecentrumnazareth.be
INFOblad | JULI - AUGUSTUS 2021 | 17

18 | www.depinte.be

Adres (straat + nummer)
Pintestraat 17
Baron de Gieylaan 42
Boeregemstraat 4a
Bommelstraat 34b
Klossestraat 55
Baron de Gieylaan 72
Het Wijngaardeke 25
Vlierstraat 1
Kerkplein 8
Baron De Gieylaan 55
Langevelddreef 8
Groenpark 44
Pont Zuid 18
Guido Gezellelaan 16
Pont Noord 100
Hageland 11
Kerkplein 7
Hendrik Consciencelaan 16

Firmanaam

Apotheek Benedicte Van Heule

Apotheek Vermassen

Appelpers Lerouge

Avalon comm.v/ Véca-keramiek

Aveve De Pïnte

Bakkerij Aernout

Bemiddelaar Lucas De Vocht

Bio Esthetiek Natalis - Schoonheidsinstituut

Café Hubert

Chocolaterie Dossche

Click Productions Rent & Shop

Coiffure De Schinckel

Dakwerken Vlerick Johan

Day Spa Julie

De Baets Eric

Dierenpension ‘t Haegeland

Edelgedacht

Filip De Poortere

geen sluiting

za. 17 juli t.e.m. di. 10 augustus

gesloten op zondag en feestdagen

za. 12 juni t.e.m. zo. 20 juni

ma. 19 juli t.e.m. zo. 25 juli en ma. 30 augustus t.e.m. ma. 13 september

ma. 12 juli t.e.m. zo. 1 augustus

ma. 19 juli t.e.m. do. 29 juli

za. 7 augustus t.e.m. zo. 15 augustus

Gesloten op ma. en di. in juli en augustus, gesloten van 7 t.e.m. 31 augustus

geen sluiting

ma. 26 juli t.e.m. zo. 15 augustus

ma. 19 juli t.e.m. wo. 28 juli

geen sluiting

vr.16 juli t.e.m. za. 31 juli

za. 10 juli t.e.m. zo. 18 juli en za. 7 augustus t.e.m. zo. 29 augustus

wo. 14 juli t.e.m. za. 31 juli

zo. 18 juli t.e.m. za. 31 juli

za. 31 juli t.e.m. zo. 15 augustus

Verlofperiode

Wens je de sluitingsdagen in groot formaat? Zie gemeentehuis en www.depinte.be/Vakantiekrant.
Op zoek naar een andere ondernemer in De Pinte? Zie www.depinte.be/bedrijvengids

Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2021
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Julien Anthierenslaan 16
Bosstraat 5

Willowlodge

Wines Out Of The Boxxx

Hemelrijkstraat 2

Slagerij De Clercq

Baron de Gieylaan 65

Heirweg 3

PURE Kine, body & Mind Nathalie De Pauw

Voeding Vyncke

Pintestraat 3

Pappens Wijnen Cavavins

Pintestraat 71

Polderbos 2a

Oxfam Wereldwinkel

Verzekeringen Wim Schoorens

Bommelstraat 1

Optimalé

Kerkplein 4

Polderdreef 3

Midi

VDK bank

Koningin Fabiolalaan 47

Luminello lighting

Begoniapark 1

Baron de Gieylaan 23

Louis Delhaize

Uniek!

Veldstraat 46

Lien Vlerick Architectuur

Jubileumlaan 4

Pintestraat 5

Kitchenart

Tuinen Bastien Vanden Abeele

Polderdreef 97

IJsster De Pinte / Ijsmobiel Filip

Minnestede 4

Stationsstraat 10

Huis 10

Tuinaanleg en onderhoud Piet Myncke

Keistraat 3

Hondentoilettage Jolie

Langevelddreef 8

Baron de Gieylaan 7

Hair Affair

Thienpont Tuintechniek

Baron de Gieylaan 34

Frietkasteel

za. 24 juli t.e.m. zo. 15 augustus

geen sluiting

zie winkel

ma. 5 juli t.e.m. zo. 11 juli en ma. 9 augustus t.e.m. zo. 15 augustus

gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus

za. 23 juli t.e.m. zo. 8 augustus

geen sluiting

geen sluiting

wo. 21 juli

ma. 12 juli t.e.m. do. 5 augustus

geen sluiting

zo. 18 juli t.e.m. ma. 2 augustus en zo. 15 augustus t.e.m. do. 19 augustus

wo.21 juli t.e.m. za. 14 augustus wel open op za. 31 juli van 10 - 12 uur

geen sluiting

ma. 12 juli t.e.m. za. 7 augustus

ma. 12 juli t.e.m. ma. 2 augustus

geen sluiting

ma. 19 juli t.e.m. zo. 8 augustus

zo. 18 juli t.e.m. di. 17 augustus

ma. 19 juli t.e.m. vr. 23 juli

geen sluiting

ma. 16 augustus t.e.m. zo. 29 augustus

geen sluiting

geen sluiting

Welzijn & Sociale zaken

Een duwtje in de rug
voor jongeren en studenten
Geen studentenjob meer? Stijgend aantal
facturen? Sociaal isolement? De coronacrisis treft
ook de generatie van 18- tot 25-jarigen. De regering
heeft daarom de maatregel ‘Zoom 18/25’ in het leven
geroepen.
Ook jongeren hebben het voorbije jaar heel wat
moeilijkheden ervaren door de coronacrisis. De
federale regering heeft daarom 24 miljoen euro
vrijgemaakt om hen te ondersteunen. Zoom 18/25
omvat naast financiële hulp ook steun in de vorm
van voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg …
Iedereen kan vanaf nu of bij de start van het nieuwe
schooljaar gebruik maken van Zoom 18/25. De
maatregel is beschikbaar tot eind 2021.

De maatregel Zoom 18/25 is er voor:
• alle jongeren tussen 18 en 25 jaar
• alle studenten jonger dan 25 jaar die een voltijdse
studie aanvragen, hernemen of voortzetten
• alle studenten ouder dan 25 jaar die met hun studies
voor hun 25ste startten
Neem contact op met het OCMW van de gemeente
waar je gedomicilieerd bent. Voor De Pinte - Zevergem
kan je terecht bij Seppe Catry, tel. 09 280 93 01 of e-mail:
seppe.catry@comwdepinte.be. Het OCMW zal een
persoonlijke behoefteanalyse opstellen. Ook wie al een
beurs of kinderbijslag krijgt, kan rekenen op de steun
van het OCMW.
Meer info: http://bit.ly/zoom1825

Oproep vrijwilligers-chauffeurs
voor Minder Mobielen Centrale
Beschik je over een wagen, ben je graag onderweg
en hou je ervan te helpen waar nodig? Dan is
vrijwillige chauffeur via de Minder Mobielen Centrale de
ideale hobby!
Als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale bied je
hulp aan mensen die problemen hebben om zich te
verplaatsen en niet meer in de mogelijkheid zijn om
gebruik te maken van het openbaar vervoer omwille
van ziekte, ouderdom of een beperking.
Je kan zelf bepalen wanneer je beschikbaar bent!
Je bent tijdens de ritten omniumverzekerd. Een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert
zowel de gebruiker als de chauffeur voor schade aan
derden. De chauffeur ontvangt een vergoeding van
0,33 euro per km, te rekenen vanaf het vertrek aan zijn
woonplaats.
Wil je iemand een fijne dag bezorgen door hem/haar
naar zijn bestemming te brengen? Indien wij over
voldoende chauffeurs beschikken en het ook weer
mag, kunnen jullie de persoon die meerijdt een zalige
dag bezorgen door hen naar vrienden te voeren, een
bezoekje aan de kapper of eventueel te helpen met
boodschappen. Er wordt voorrang gegeven aan vervoer
naar medische consultaties. Je houdt er vast en zeker
een fijne babbel en goed gevoel aan over.
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Interesse? Neem contact op via tel. 09 280 93 01 of
e-mail: seppe.catry@comwdepinte.be.
Wij zijn elke voormiddag aanwezig in het Sociaal Huis,
Pintestraat 69 in De Pinte..

Organisatie in de kijker:
Acres of Hope
In De Pinte zijn er verschillende organisaties die zich
inzetten voor internationale solidariteit. In elk infoblad
zullen wij een of meerdere van deze organisaties
voorstellen. Acres of Hope Belgium mag de spits
afbijten.
Acres of Hope is een humanitaire organisatie die zich
inzet voor mensen in nood in Liberia, waar kinderarbeid
frequent voorkomt in steengroeven. Het doel van
deze organisatie is om de kinderen die normaal in
de kinderarbeid zouden terechtkomen een kans op
onderwijs te bieden en zo een betere toekomst te
geven. Er zijn twee projecten waar men nu op focust:

Net na ons projectbezoek overviel het dodelijke Ebolavirus Liberia. Met de povere gezondheidszorg werd het
land zwaar getroffen met 4 802 doden.
In 2016 kwam de vraag om te helpen met een
ziekenpost in dit gebied. De dichtste gezondheidszorg
is op 25 km met nauwelijks berijdbare wegen die dan
in het regenseizoen wegspoelen. Zieken of zwangere
vrouwen moeten vele uren te voet stappen om hulp te
krijgen.
Voor deze bevolking besloot Acres
of Hope Belgium te zoeken naar
hulp. Er werd een mobiel team van
vroedvrouwen aangesteld, enkele
bromfietsen zoals op de foto werden aangekocht
om de verplaatsingen vlotter te laten verlopen en
er werden opleidingen gegeven aan de traditionele
vroedvrouwen uit de regio.
In december 2018 is men begonnen aan de bouw van
een gezondheidspost in Zahn Zeeye. Acres of Hope
zorgden voor de infrastructuur en de uitbouw werd
met de hulp van de overheid door bevolking gedaan.

• De Acres of Hope school
Families in Rock Hill ontvangen minder dan 1 euro per
dag om rotsen te kappen tot steenslag. Kinderen vaak
niet ouder dan vijf jaar moeten meehelpen aan deze
zware arbeid om het gezinsinkomen te verhogen. Voor
deze kinderen werd in 2010 een school gebouwd en
ondertussen ondersteunen we meer dan 300 kinderen
met het schoolgeld. Door deze ondersteuning is de
ouderbijdrage klein en kunnen de kinderen degelijk
onderwijs genieten.
Tijdens het regenseizoen kampt de school met
wateroverlast met als gevolg ondergelopen klassen.
Door gebrek aan kasten liggen de boeken op de grond
en worden deze beschadigd. Boekenrekken aanschaffen
is een van de volgende projecten.
• De Zahn Zeeye Clinic
Het dorpje Zahn Zeeye werd op vraag van een
vroedvrouw bezocht in 2014. Hier zagen we dat de
burgeroorlog van in de jaren negentig zijn sporen
had achtergelaten: een ongeschoolde bevolking,
geen elektriciteit of stromend water en een bijna
onbestaande gezondheidszorg.

Zowel voor de school als voor de ziekenpost staan
er verschillende projecten op de agenda. Zo wil men
minimale uitrusting voor de ziekenpost en een hellend
dak op de school om het water tijdens het regenseizoen
beter te begeleiden. Om dit allemaal te verwezenlijken
zijn er fondsen nodig.
Zijn dit projecten die je graag wilt ondersteunen?
Neem dan zeker een kijkje op:
www.acresofhopebelgium.be
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Welzijn & Sociale zaken

Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Had jij al eens een tekenbeet? Door klimaatopwarming
zal de contactkans met teken kunnen veranderen. Je
kunt ze overal in de natuur tegenkomen, dus niet alleen
als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat
wandelen of buiten speelt. En van een teek kun je ziek
worden.
Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen
om tekenziekten te voorkomen. De campagne ‘Wees niet
gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen dit eenvoudige
advies over teken: controleer dezelfde avond nog op een
tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één beweging
en volg de symptomen één maand lang op.
Maak er daarom een gewoonte van jezelf en anderen te
controleren. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe
kleiner de kans op de ziekte van Lyme. Controleer bij de
tekencheck zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn,
navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van
teken.

Een teek gevonden?
Verwijder de teek rustig en in één beweging. Liefst met
een tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten bent
en hou de plek gedurende een maand extra in de gaten.
www.tekenbeten.be

Wat te doen bij warm weer?
“Wees voorbereid en zorg voor anderen”
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme
weer. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige
gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen
aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om
alleenwonende ouderen of chronisch zieken.
Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken
je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat
er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen
eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht
binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook
niet voor twee minuten.
Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen
de eerste symptomen zijn van ernstige problemen.
Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek
en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij
of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan
bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten,
kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur …
Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de persoon in
moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.
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Tips
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst
hebt.
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
• Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...).
• Hou je huis koel.
www.warmedagen.be

Vrije tijd

Zomerzoektocht 2021
De cultuurdienst pakt dit jaar opnieuw uit met een
zomerse familiezoektocht. Voor deze editie halen
we onze fiets boven en verkennen we de landelijke
en pittoreske wegen van De Pinte en Zevergem. De
zoektocht, goed voor ongeveer 18 kilometer fietsplezier,
is voor een groot stuk opgebouwd aan de hand van
het fietsknooppuntennetwerk. Voor de winnaars zijn er
opnieuw enkele leuke prijzen voorzien!
De zoektocht kan elke dag gefietst worden van 12 juli
tot en met 30 september 2021.
Alle info over de zoektocht deze zomer zal te vinden zijn
vanaf juli op www.depinte.be/zoektocht2021.

Openluchtfilms 2021
In het weekend van vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus
2021 organiseert de cultuurdienst opnieuw een
openluchtvertoning van drie films. Deelname is volledig
gratis, maar inschrijven is nodig!
•

Vrijdag 27 augustus om 20 uur: Jojo Rabbit
(voetbalplein achter de kerk in Zevergem)
De eenzame jongen Jojo Betzler maakt deel uit van
de Hitlerjugend. Zijn wereldbeeld wordt op zijn kop
gezet wanneer hij ontdekt dat zijn alleenstaande
moeder Rosie een joods meisje helpt verborgen te
houden. Ondanks de raad van zijn idiote, imaginaire
vriend Adolf Hitler raakt de trotse Jojo geconflicteerd
en begint hij te twijfelen aan zijn blinde geloof in het
nationaalsocialisme.

•

Zaterdag 28 augustus om 15 uur: Onward (6+)
(Park Viteux)
Twee jonge elvenbroers, Ian en Barley Lightfoot,
krijgen de onverwachte kans om nog één dag door
te brengen met hun overleden vader, en ze beginnen
aan een epische reis in Barley’s waanzinnige busje
Guinevere. Deze reis staat bol van de toverspreuken,
cryptische kaarten, onmogelijke obstakels en
onvoorstelbare ontdekkingen. Als de dappere moeder
van het stel merkt dat haar zoons verdwenen zijn,
gaat ze op zoektocht met een oude krijgster die deels
leeuw, vleermuis en schorpioen is, beter bekend als
de Manticore. Afgezien van de gruwelijke gevaren
kan deze dag meer betekenen dan ze ooit konden
dromen.

•

Zaterdag 28 augustus om 20 uur: The Gentlemen
(Park Viteux)
De Amerikaanse drugbaron Mickey Pearson bezit in
Londen een zeer winstgevende marihuanahandel.
Wanneer men in de onderwereld lucht krijgt van zijn
intentie om de handel te verkopen, worden er allerlei
plannetjes gesmeed om zijn drugsrijk hardhandig
over te nemen.

Alle info en reservaties over de openluchtfilms 2021
kan je vinden vanaf begin juli op: www.depinte.be/
cultureleactiviteiten/openluchtfilm-2021
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Vlaanderen Feest!
Editie 2021
(onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen)

De Cultuurraad en dienst Cultuur van De Pinte hebben
hun beste beentje voorgezet om de zomer op een
sprankelende manier in te zetten. We bieden graag een
feestprogramma aan bestaande uit twee luiken:
•

Zaterdag 10 juli:
Optreden Extended Music Collective

Extended Music Collective is een ensemble van jonge
muzikanten uit de regio die hedendaagse muziek
brengen van onder andere Nina Rota. Het ensemble
bestaat uit Stef Van Vynckt (harp) en Nathalie van
Meirvenne (dwarsfluit). Het wordt een heel boeiende
muzikale avond met talent van lokale bodem!
Om 15 uur: mini-petanquetornooi
In samenwerking met Petanqueclub De Zonnebloem. Je
kan gratis deelnemen per groep van drie personen mits
inschrijving via julien.matthys@telenet.be. De winnende
groep wacht een mooie prijs!
Om 15 en 16.30 uur: voorstelling van Bobooti
Deze voorstelling voor kinderen zal plaatsvinden in de
luistertent. Ine Keppens en Kobe de Wouw brengen
een muzikaal zomerverhaal vol humor en interactief
speelplezier en voeren ons mee in een wereld waar
dieren praten en mensen hen verstaan.

Welkom op zaterdag 10 juli om 20 uur in de Cultuurzaal
van het OCP (Polderbos 20). Gratis inkom, reservering
nodig via www.depinte.be/vlaanderenfeest/vlaanderenfeest-2021. Inschrijven is nodig.
•

Zondag 11 juli:
Camping Blijpoel

Op zondag 11 juli 2021 ben je welkom vanaf 14 uur
voor van Camping Blijpoel. Dit volgens het aloude
concept met een gezellige zomerbar ter hoogte van het
speelpleintje aan de Blijpoel in Zevergem.
Van 14 tot 17 uur: wandeling in samenwerking met
Art@DePinte
Tijdens de wandeling aan de Blijpoel kan je lokale
kunstenaars aan het werk zien terwijl ze hun kunsten op
papier of doek zetten.
Interesse om deel te nemen als kunstenaar? Neem
contact op via cultuur@depinte.be.
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Vanaf 18 uur: muzikaal optreden van ‘A Murder In
Mississippi’
We sluiten het feest van de Vlaamse Gemeenschap af
met een muzikaal optreden van ‘A Murder In Mississippi’.
Deze zeskoppige band uit Gent brengt live rootsmuziek,
een mengeling van americana, country, folk, blues en
zelfs Irish traditionals.
De lokale horeca zorgt voor een natje en een droogje.
Kortom: enkel blije gezichten op Camping Blijpoel!
Meer info, inschrijven en eventuele updates omtrent de
coronarichtlijnen via sociale media of op
www.depinte.be/vlaanderenfeest/vlaanderenfeest-2021.

Een initiatief voor het feest van de
Vlaamse Gemeenschap

Festival van Vlaanderen:
Carousel Profound
De Pinte ziet elkaar terug na corona:
Zaterdag 9 oktober 2021 – 20 uur –
Cultuurzaal OCP
Cultuurraad De Pinte stelt, in nauwe samenwerking met
Cultuurdienst De Pinte en EVA Programmatie vzw, het
klassieke concert Carousel Profound voor op zaterdag
9 oktober 2021 om 20 uur met aansluitend een open,
gezellige receptie.
Het Brusselse kamermuziekensemble CAROUSEL brengt
in het kader van het Festival van Oost-Vlaanderen
De Pinte een speelse bloemlezing van klassieke
kamermuziek uit Oostenrijk en Italië.
Van een divertimento van Joseph Haydn’s jongere

Save the date

broer Michael tot Gioacchino Rossini’s duo voor cello
en contrabas: met vijf muzikanten toont CAROUSEL dat
er binnen deze bezetting tal van mogelijkheden zijn.
Afsluiten doet het ensemble met Bottesini’s Gran Duo
Concertante, in een bewerking voor kwintet de Belgische
componist Jelle Tassyns.
Ticket: 15 euro. Speciale prijzen voor cultuurverenigingen
van De Pinte (pakket twintig kaarten aan 13 euro per
kaart, met eigen receptietafel).
Meer info: CarouselDePinte@Telenet.be of vanaf
augustus op: www.depinte.be/cultureleactiviteiten/
festival-van-vlaanderen

Gezocht: vrijwilligers met een hart
voor HOUTIG erfgoed
Momenteel wordt de Vlaamse inventaris van
bouwkundig erfgoed geactualiseerd. In het vorig
infoblad verscheen per vergissing een oproep naar
vrijwilligers om hieraan mee te helpen. Deze oproep was
bestemd voor de gemeenten waar geen Erfgoedraad
is en dus niet specifiek voor onze gemeente. In De
Pinte zorgt de Erfgoedraad immers continu voor
de actualisatie van de verschillende lijsten van
waardevolle gebouwen en legt ze jaarlijks voor aan de
gemeenteraad.
Natuurlijk zijn vrijwilligers met een hart voor erfgoed
steeds welkom om de activiteiten van de Erfgoedraad
te vervoegen. Analoog met de inventaris van de
waardevolle onroerende goederen, start de Erfgoedraad
ook een inventarisatie op van waardevol houtig
erfgoed. Vooral op dat domein is er nog grote nood aan
vrijwilligers met enige kennis en interesse voor bomen,
struiken, hagen ...
Wil je tijdens je zomerse fiets- of wandeltochten
in onze prachtige gemeente hieraan meewerken
en kan je overweg met een fototoestel en
computer? Of heb je ervaring met GIS software
om de inventaris in kaart te brengen?
Stuur dan een mailtje naar erfgoedraad@depinte.be.

INFOblad | JULI - AUGUSTUS 2021 | 25

Vrije tijd

Twee zomerwedstrijden
in de bib

bib!
— illustratie Eleni Debo

— vorm Kris Demey

Schatkist gevonden? Dan krijg je een stickervel van Vlieg
en een leuk gadget (zolang de voorraad strekt)!

Jaarlijkse sluitingsperiode bib:

van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 31 juli 2021
Haal tijdig je lees-, luister- en kijkvoer in de bib!
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de Hoge Bescherming

van Hare Majesteit de Koningin.

— V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei

3 EN 18 JAA
VOOR IEDEREEN TUSSEN OEKENZOEKER.BE
W.B
LEESTIPS VIND JE OP WW

Vlaanderen en staat onder

reispas af, ga mee
leestrip en win!R

Haal je
op

gesubsidieerd door Literatuur

Haal je reispas af in de bib en start je trip doorheen zes
bestemmingen. Voor elke bestemming lees je een boek
en krijg je een stempel op je reispaspoort. Is je reispas vol
dan krijg je een reispotlood cadeau en maak je kans op
mooie prijzen van Iedereen Leest!

130/4, 2000 Antwerpen

Leeswedstrijd ‘Bestemming Bib!’
De bib daagt iedereen tussen drie en achttien jaar uit om
deze zomer zes boeken te lezen!

Leest. Iedereen Leest wordt

Zie jij wat anderen niet zien? Word je graag uitgedaagd?
Of wil je de bib eens vanuit een ander perspectief
bekijken? Loop dan eens als schattenjager tussen de
boekenrekken. Elke opdracht brengt je op een andere
plek en leidt je naar de schat van Vlieg.

Bestemming:

Een initiatief van Iedereen

Schatten van Vlieg in de bib: Zie jij wat ik zie?
Kinderen van de lagere school kunnen deze zomer terug
op zoek gaan naar de schat van Vlieg in de bib. In 2021
draait alles rond het - coronaproof - thema ‘Zie jij wat ik
zie?’.

Dichtbundel ‘Bruggenmerg’
door Malika Matthys uit Zevergem
Poëzie hoort net als een expositie saai te zijn. Een steriel
en sereen gegeven met pilaren om in te bijten en
een chronisch gebrek aan adrenaline … De 18-jarige
Malika Matthys ofte ‘Anomalika’ uit Zevergem smijt die
negatieve connotatie echter elegant overboord. Als
jongste telg van de multidisciplinaire artistieke roedel
‘La Ville Perdue’ blies ze deze lente samen met het Gents
‘enfant terrible’ Bob Minne een ware literaire wervelwind
de wereld in.
‘Bruggenmerg’ is een dichtbundel vol licht en liefde in
tijden waar afstand vaak te dichtbij lijkt. De 33 gedichten
dansen zichzelf tot één druppel passie en smelten soms
zo in elkaar dat het lijkt alsof alles door dezelfde hand
geschreven is. De cover is een origineel werk van de
Boliviaanse kunstenares Mia Fernandez Medinacelli en
tekent de mens letterlijk terug naar de natuur …

Contact: info@partizaan.be

Hou je van
wandelen en lopen?
Dan bieden we jou net dat ietsje meer met het
oriëntatieparcours aan Moerkensheide! Op en rond het
sportpark en het speelbos van het Hopper Jeugdverblijf
Moerkensheide staan er nu tientallen paaltjes en
plaatjes: een permanent oriëntatieparcours.
Vraag bij het onthaal van het Hopper Jeugdverblijf naar
een kaart en een oefening en oriënteer je al lopend erop
los. Groepen of individuen kunnen zo spelenderwijs het
terrein verkennen en zich op een kaart oriënteren.
De vijftien paaltjes bevatten een knijper met een unieke
print. De 80 plaatjes die ophangen tonen elk een unieke
combinatie van een getal, letter, dier en symbool. Een
oefening bestaat erin om op de kaart die je meekrijgt de
aangeduide punten te vinden en achteraf te tonen dat
je er effectief geweest bent. Een sportieve en speelse
uitdaging!
Meer info: www.moerkensheide.be of
tel. 09 282 68 94
In samenwerking met sportdienst De Pinte

Ontdek ook de fiets-, wandel- en looproutes in de Pinte voor een aangename vakantie in eigen land en
meer zelfs in eigen streek!
Surf naar: www.depinte.be/fiets-wandel-looproutes
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Skate- en omnisportterrein
Moerkensheide
Het skate- en omnisportterrein in Moerkensheide is een
ideale ontmoetingsplaats voor onze jeugd. Iedereen kan
er zich naar hartenlust uitleven, maar hou toch rekening
met enkele afspraken.
Tijdens activiteiten georganiseerd door de sportdienst
kan er geen gebruik gemaakt worden van deze
accommodatie. Dit zijn de geplande activiteiten waarop
het skateterrein niet ter beschikking is: Sportkamp
Start 2 skate 4 fun van maandag 23 tot vrijdag 27
augustus van 8 tot 16 uur (skate- en omnisportterrein).
#sportersbelevenmeer

Gezondheidsrally in de
maanden juli en augustus

De gezondheidsrally (5 km) is een tijdelijke
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. Alle
instructies kan je terugvinden door de QR-codes naast de
gele pijlen van de sportdienst in te scannen.
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Bij inschrijving via sport@depinte.be ontvang je
alle instructies en een antwoordformulier. Uit de
binnengekomen juiste antwoordformulieren trekken
we eind augustus een winnaar die een leuke prijs zal
ontvangen.

Op zoek naar een hobby?

Vooruitblik nieuw seizoen
Atletiek De Pinte afdeling KAAG
Het nieuwe seizoen start 1 oktober 2021 en eindigt 30
september 2022. We trainen een heel jaar door, ook
tijdens schoolvakanties, op maandag en donderdag,
telkens van 18.15 tot 19.30 uur. De trainingen vinden
steeds plaats op het sportpark Moerkensheide.

jaar atletiekplezier. Voor wedstrijdatleten vanaf pupillen
worden extra trainingsmomenten ingelast.
Let op: voor kinderen van de geboortejaren 2011 tot
en met 2014 zijn er geen vrije plaatsen meer en kan
momenteel enkel op de wachtlijst ingeschreven worden.

Tijdens het seizoen worden ook nog een aantal
nevenactiviteiten georganiseerd, zoals Halloween- en
Sinterklaastraining, nieuwjaarsreceptie, paasloop kids
athletics, pintathlon, barbecue, Moerkensheidejogging
kids, Zevergemjogging met kids run …

Vanaf junioren bedraagt het lidgeld 200 euro. Ook
joggers zijn welkom bij onze atletiekvereniging (lidgeld:
55 euro). Leden zijn 24 uur op 24 en zeven dagen op
zeven verzekerd bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL).

Lid worden kan vanaf de zesde verjaardag. Het lidgeld
bedraagt 160 euro voor de jeugdleden voor een volledig

Meer info via www.atletiekdepinte.be of
info@atletiekdepinte.be.

Gezocht: enthousiaste trainer(s)
volleybal De Pinte

Volleybalvrienden De Pinte (VVDP) zijn op zoek naar een
gemotiveerde trainer, vrijwillig of via vergoeding, die
de Pintse jeugd van tien tot zeventien jaar uitdagende
trainingen kan bieden.
De trainingen voor de jeugd vinden plaats op woensdag
van 17 tot 19 uur in het OCP in De Pinte. De trainingen
kunnen in beurtrol met een andere trainer opgenomen
worden. Ook de recreatieve volwassen dames en heren
van VVDP kunnen voor hun trainingen af en toe nog
wegwijs gebruiken. Meerdere trainers geven in een

beurtrol op maandagavond van 20 tot 22 uur training in
het OCP.
Hij/zij kan het maximum halen uit een divers team van
zowel mannen als vrouwen, jong als oud, ervaren of
minder ervaren ...
Je komt terecht in een enthousiaste vriendengroep in
een vaste sportwaarde in De Pinte.
Interesse? Neem contact op via bestuur@vvdp.be!
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Wat zal het
sportief seizoen 2021-2022
ons brengen?
Wat het ook moge zijn, Tasseikan is er klaar voor! Zijn het
online trainingen in onze thuis-dojo, trainingen buiten of
binnen in onze vertrouwde OCP- of Erasmus-dojo, team
Tasseikan staat klaar om jullie te begeleiden op jullie
karatepad.

Heb je zin om een gevarieerde en uitdagende sport te
ontdekken, die daarbij nog je mentale weerbaarheid een
boost kan geven? Kom dan gerust langs! Iedereen (vanaf
zes jaar) is welkom om te komen proefdraaien.
Je vindt alle info op www.tasseikan.be!

Voor de jeugd

Techniekacademie De Pinte
Voor jongens en meisjes met goesting in STEM!
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief
bezig? Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te
brengen? Zie je het zitten om in groep te experimenteren en kennis te maken met gereedschap en materialen?
Dan is de Techniekacademie (een initiatief van Hogelschool VIVES) geknipt voor jou!
Tussen 29 september en 15 december 2021 zullen er
in de gemeente elf workshops georganiseerd worden
waarin je een bijzonder leerrijke manier in contact wordt
gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica.
De Techniekacademie vindt plaats in twee groepen op
woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur of van 16
tot 18 uur in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 september via
www.techniekacademie-depinte.be. Het aantal
deelnemers is beperkt tot twee groepen van twintig.
De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en
verzekering inbegrepen. Er wordt ook een fiscaal attest
uitgedeeld. Een tweede kind van hetzelfde gezin krijgt 5
euro korting.
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Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie
De Pinte nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse
heeft, kan contact opnemen via rani.leenknecht@vives.
be.
Contact
• Interesse om deel te nemen? Laat het weten via
www.techniekacademie-depinte.be
• Rik Hostyn, wetenschapscommunicator hogeschool
VIVES, coördinator Techniekacademie West- en
Oost-Vlaanderen, rik.hostyn@vives.be
• Jeugddienst De Pinte, jeugd@depinte.be

Tienerwerking
PAARS
Ook voor tieners van het eerste tot en met het derde
middelbaar zal er een aparte werking voorzien zijn
waar zij op dinsdag en donderdag terecht kunnen.
Coole activiteiten worden afgewisseld met crazy
uitstapjes met de nodige veiligheidsmaatregelen en
mondmaskers. De activiteiten vinden plaats van 9
tot 16.30 uur.

Tienerprogramma
tijdens de
zomervakantie

Net als bij Amigos kan enkel per week (dinsdag
én donderdag) ingeschreven worden en moet
je minstens één week vooraf inschrijven. De
inschrijvingen voor tienerwerking Paars verlopen
eveneens via Ticketgang.
Check vooraf de tienerpagina van Paars op Facebook
https://www.facebook.com/TienerwerkingPAARS
om te weten wat je moet meebrengen! (ook
toegankelijk als je zelf geen Facebookaccount hebt!)

Speelpleinwerking
Amigos
zomer 2021
Joepie, de zomervakantie staat voor de deur. Dat
betekent dat ons enthousiaste animatorenteam
van speelpleinwerking Amigos klaar staat om er
gedurende vijf weken een fantastische speelpleintijd
van te maken. Weliswaar met de nodige
veiligheidsmaatregelen en in bubbels, maar vooral
met grenzeloos plezier!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze zomer, ga
gerust een kijkje nemen via depinte.ticketgang.eu.
Voor meer info kan je terecht op de
www.depinte.be/Amigos. Let wel, inschrijven de
dag zelf aan de kassa is nog steeds niet mogelijk.

Tijdens de zomervakantie organiseren de
gemeentes Sint-Martens-Latem en De Pinte een
aantal diverse activiteiten voor tieners (twaalf
tot zestien jaar). Dus heb je zin in een aantal
vernieuwende en uitdagende activiteiten met
vrienden, schrijf je dan snel in voor één of meerdere
activiteiten:
Donderdag 8 juli:		
Donderdag 15 juli:
Donderdag 12 augustus:
Donderdag 19 augustus:
Donderdag 26 augustus:

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

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen.
Inschrijven
Om in te schrijven mail je jouw naam, adres,
leeftijd, telefoon en activiteit van je keuze naar
jeugd@depinte.be. Na inschrijving ontvang je van
de jeugddienst een mail met het bedrag en de
mededeling voor de overschrijving. De inschrijving
is pas definitief na betaling. Bijkomende informatie
kan je vinden op www.depinte.be/tieneractiviteiten.
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Voor de jeugd

Spelletje

😉

Zoek de vijf zonnebrillen verstopt in het infoblad.
(deze hiernaast telt niet mee ).
In het infoblad staat er telkens een spelletje.
Dit is een initiatief van de kindergemeenteraad.

Kindergemeenteraad
Omdat de mening van kinderen belangrijk is, besliste het college van burgemeester en schepenen om een
kindergemeenteraad in te richten. Het schooljaar 2020-2021 is voorbij dus kijken we tevreden terug naar het vijfde
jaar van de kindergemeenteraad.
De huidige kindergemeenteraad bestaat uit acht raadsleden met twee kinderburgemeesters. Gedurende het
schooljaar werden er drie vergaderingen georganiseerd. De kindergemeenteraadsleden hebben gewerkt rond de
thema’s vrije tijd en verkeersveiligheid. Alle conclusies en adviezen van de kindergemeenteraad werden opgepikt
door de mobiliteitsraad die er verder mee aan de slag gaat.
Dikke pluim voor het enthousiasme van deze kindergemeenteraad!
Samenstelling nieuwe kindergemeenteraad
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt er een nieuwe kindergemeenteraad samengesteld. Hou de pagina
www.depinte.be/kindergemeenteraad in de gaten want begin september wordt alles voor de verkiezingen
online gezet.

OPENBÆR
Er werd groen licht gegeven voor een ‘jeugdwerkzomer’. Die zal er uiteraard anders dan
anders uitzien. Maar we zijn al heel blij dat onze jeugdhuiswerking OPENBAER opnieuw mag
opstarten, zij het wel met de nodige limieten en maatregelen op dit moment. We zullen
hierover verder communiceren via de Facebookpagina van Openbaer.
Maar laat het jullie niet tegenhouden om een leuke activiteit te organiseren met
leeftijdsgenoten. Heb je zin om een leuke spelnamiddag te organiseren
of wil je liever gewoon wat chillen en een filmpje kijken, neem dan zeker
contact op met de jeugddienst via jeugd@depinte.be.
Wie mag een activiteit organiseren?
 Erkende jeugdverenigingen in De Pinte-Zevergem
 Jeugdafdelingen van erkende verenigingen in De Pinte-Zevergem
 Ongebonden jeugd tussen zestien en 25 jaar uit De Pinte-Zevergem
Door het lokaal voor alle jongeren open te zetten, hopen we dat jullie
snel de weg naar het jeugdhuis terug vinden!

32 | www.depinte.be

De Pinte in beeld

Aaron Verleysen

Marijke De Keyser

Marijke De Keyser

Jos Dekeukeleire

Marijke De Keyser
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Agenda juli - augustus 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.

Vrijdag 2 juli

Start wandelen op vrijdag
Maandelijkse wandeling van 5 à 6 km.
Op 2/7 in de omgeving van Landuit Sluis (Eke).
Ook op 13/8 en volgende - om 9.30
uur - gratis - niet-leden ook welkom
ter kennismaking - inschrijven voor
28/6 via koenbogaert@hotmail.com
of 09 385 61 78
OKRA Zevergem
Donderdag 8 juli

Tieneractiviteit: Outsider Surf |
zie pag. 31

Vanaf vrijdag 9 juli

Petanque

Ook op 23/7, 6 en 20/8, 10 en 24/9 om 14 uur - petanquepleintje, Dorp
of loods Pont Zuid, Zevergem - € 1
(drankje inbegrepen) - inschrijven via
jeanineschollaert@hotmail.com of
0476 87 40 49
OKRA Zevergem
Vrijdag 9 juli

37ste Avondjogging
(Kidsrun)

1ste reeks: 6 tot 9-jarigen (400 m), 2de
reeks 10 tot
12-jarigen (800 m)
Medaille en een naturaprijs voor elk
deelnemend kind.
Om 19.30 uur - Boeregemstraat,
Zevergem ter hoogte van
voetbalterrein - € 2 - inschrijven en
info via www.atletiekdepinte.be
Atletiek De Pinte
Vrijdag 9 juli

37ste Avondjogging
(volwassenen)
Gemeentes Sint-Martens-Latem en
De Pinte
inschrijven via jeugd@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten
Vanaf donderdag 8 juli

Start lijndansen
Ook op 22 en 29/7, 12 en 16/8 en
volgende - van 14 tot 16 uur - De
Veldblomme, Veldstraat 50 - € 15
(6-beurtenkaart) of € 3,5 / beurt (drankje
inbegrepen), lidgeld: € 25 - inschrijven
via dewilde.agnes@telenet.be of
09 385 65 86
OKRA Zevergem
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5 km (kleine ronde) of 10 km (grote
ronde). Uniek parcours langs de Schelde.
Naturapakket voor elke deelnemer,
tombola met waardevolle hoofdprijs
Om 20 uur - Boeregemstraat,
Zevergem ter hoogte van
voetbalterrein - € 6 (online), € 8
(ter plaatse) / € 12 (gezinnen) inschrijven en info via
www.atletiekdepinte.be
Atletiek De Pinte
Woensdag 10 juli

Optreden Extended Music
Collective | zie pag. 24

Een ensemble van jonge muzikanten
uit de regio brengt hedendaagse
muziek van onder andere Nina Rota. Het
ensemble bestaat uit Stef Van Vynckt
(harp) en Nathalie van Meirvenne
(dwarsfluit).
Om 20 uur - Cultuurzaal OCP - gratis reservering nodig via
www.depinte.be/vlaanderenfeest/
vlaanderen-feest-2021
Cultuurraad en
dienst Cultuur De Pinte
Zondag 11 juli

Vlaanderen Feest!: Camping
Blijpoel | zie pag. 24

Met onder andere een optreden van ‘A
Murder In Mississippi’, kinderanimatie,
wandelen, mini-petanquetornooi ...
vanaf 14 uur - Blijpoel - gratis
Cultuurraad en
dienst Cultuur De Pinte
www.depinte.be/vlaanderenfeest/
vlaanderen-feest-2021
Vanaf 12 juli

Zomerzoektocht 2021 |
zie pag. 23

Familiezoektocht met de fiets langs de
landelijke en pittoreske wegen van De
Pinte en Zevergem. Goed voor ongeveer
18 kilometer fietsplezier.
(tot 30/9) - elke dag - De PinteZevergem - gratis
Lokaal bestuur De Pinte
www.depinte.be/zoektocht2021

Donderdag 15 juli

Tieneractiviteit:
Trampolinepark |
zie pag. 31

Gemeentes Sint-Martens-Latem
en De Pinte
inschrijven via jeugd@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten
Zondag 25 juli

Te Deum

Ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag zal na de mis van 11 uur in
de kerk van De Pinte het Te Deum
gezongen worden. Op die manier wordt
de troonsbestijging van Koning Leopold
I herdacht, stichter van het Belgische
vorstenhuis.
Na de mis van 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zondag 1 augustus

Opluisteren openluchtmis

Om 18 uur - Sint- Annakapel,
Eke Landuit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Donderdag 12 augustus

Tieneractiviteit:
Kajakken op de Leie |
zie pag. 31

Gemeentes Sint-Martens-Latem en
De Pinte

27 en 28 augustus

inschrijven via jeugd@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten

Openluchtfilms 2021 |
zie pag. 23

13 en 14 augustus

Openluchtvertoning van drie films:
- vrijdag om 20 uur: Jojo Rabbit
(Voetbalplein Zevergem)
- zaterdag om 15 uur: Onward (6+)
(Park Viteux)
- zaterdag om 20 uur:
The Gentlemen (Park Viteux)
Gratis - inschrijven nodig via
www.depinte.be/
cultureleactiviteiten/
openluchtfilm-2021
Cultuurdienst De Pinte

Zeverrock

Vanaf 4 september

Check www.zeverrock.be
Donderdag 19 augustus

Tieneractiviteit: Paintball en
lasertag | zie pag. 31

Lessenreeks Ecotuinieren

Gemeentes Sint-Martens-Latem
en De Pinte
inschrijven via jeugd@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten
Donderdag 26 augustus

Tieneractiviteit: Pretpark Walibi |
zie pag. 31

Gemeentes Sint-Martens-Latem
en De Pinte
inschrijven via jeugd@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten

Leer hoe je verschillende natuurlijke
biotopen in je tuin kan inbrengen en
kan verweven tot een geheel dat zich
makkelijk ontwikkelt. Verschillende
thema’s komen aan bod zoals
ontwerpen, soorten groenvorm,
bloemenakker en -weide, water en
natte zones, bomen en struiken,
borders … Joris De Winter gaat voor
een interactieve aanpak en werkt met
concrete situaties uit jouw tuin.
vier zaterdagvoormiddagen vanaf
9.30 uur - CC Het Centrum, Dorp
22, Nazareth - € 25 (leden) / € 32
- inschrijven en betalen voor 27/8
via guido.duprez@skynet.be of
0470 93 58 39 (toegankelijk voor
rolstoelgebruikers) Velt Scheldevallei

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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#Zomer9840
Na tijden van afstand, zien we je graag terug
tijdens deze zomerse activiteiten in
De Pinte - Zevergem
(rekening houdend met de op dat moment geldende maatregelen):

Zomerzoektocht:
familiezoektocht met de fiets

Vlaanderen Feest!

met Camping Blijpoel en optredens

Pintefeest

Weekend 11-12/9:
- hoe deze editie eruit zal zien, is nu nog niet duidelijk, maar
we kunnen alvast meegeven dat de kermis kan plaatsvinden. Meer info volgt binnenkort via de gemeentelijke
kanalen (Facebook Lokaal bestuur De Pinte, www.depinte.be …).
Traditioneel is er tijdens dat weekend ook een fietsenverkoop. Deze is voorzien op zaterdag 11 september
2021, meer info op www.depinte.be/fietsenverkoop.

Weekend 21-22/8:
Kermis Zevergem
Openluchtfilms:

• vrijdag 27/8: Jojo Rabbit (Zevergem)
• zaterdag 28/8: Onward en The Gentlemen (Park Viteux)
5/9: Speelstraat

meer info in volgend infoblad

19/9: Autoloze ‘wijk’dag

meer info in volgend infoblad

En nog veel meer! Ontdek het in dit infoblad.
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

