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Coronamaatregelen
Alle info op: www.depinte.be/stopcorona
Alle info van de hogere overheden is terug te vinden via
www.info-coronavirus.be.
De in dit infoblad vermelde activiteiten
telkens onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen. Check steeds bij de organisatie
voor de laatste stand van zaken.

Beste wensen
Volgende INFOblad
(maart - april 2022)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
16 januari 2022 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis
januari - februari
Zie www.depinte.be
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
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
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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Met spijt in het hart moeten we laten weten dat we dit jaar
niet met zijn allen samen kunnen klinken op het nieuwe
jaar. We komen wel graag virtueel naar je toe.
Surf naar www.depinte.be/nieuwjaar2022 voor alle info.
Vuurwerk ontsteken - of algemeen verbod?
Denk eraan, vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel
toegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
Dit op voorwaarde dat er geen algemeen verbod van de
hogere overheid wordt opgelegd.
Verknal jouw feest niet. Gebruik vuurwerk veilig.
Volg de tips op:
www.vlaanderen.be/veilig-omgaan-met-vuurwerk

28

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ 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/
inforecyclagepark. Je kunt je saldo opladen door te
storten op het rekeningnummer BE51 0910 1787 0762.
Bij de mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 28 januari 2022 van 9 tot 12 uur (Dorp
Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en van
13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 29 januari 2022 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Repair Café:
Zaterdag 5 maart 2022 van 9.30 tot 13 uur in de
Gemeentelijke Basisschool van De Pinte m- zie pag. 10
❏ 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

Piano in de bib

Sluitingsdagen

Door een samenwerking tussen Muziekschool De Pinte
vzw en Lokaal bestuur De Pinte staat er sinds kort een
glimmende vleugelpiano in de bibliotheek.
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Gemeentehuis, OCP,
recyclagepark, Sociaal Huis
Vrijdag 24 december (kerstavond)
Zaterdag 25 december (Kerstmis)
Vrijdag 31 december 2021 (oudejaarsavond)
Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)

Infosessie Seniorenraad over
digitale toepassingen
Afspraken, reserveringen, betalingen, aankoop tickets, corona
safe ticket enzovoort zijn allemaal zaken waarmee we dagelijks
worden geconfronteerd. De Seniorenraad organiseert een
opleiding voor senioren om hier meer mee vertrouwd te raken.
Een opleidingsnamiddag op een eenvoudige en in voor iedereen
verstaanbare taal.
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Openbare werken & Mobiliteit

Bevraging Vervoersregio Gent
Vervoersregio Gent, waar ook De Pinte deel van
uitmaakt, maakt de komende maanden belangrijke
keuzes met betrekking tot de organisatie van de
mobiliteit. De Vervoersregio wil beslissingen nemen
die gedragen worden door de inwoners. Hoe wil je het
gebruik van duurzame vervoermiddelen stimuleren? Wil
je doorgaand autoverkeer zo veel mogelijk weren uit de
dorpskernen? Wat vind je van de circulatiemaatregelen
die dan genomen moeten worden?
Daarom organiseert men een burgerbevraging voor
alle inwoners van de vervoersregio met het oog op
de uitwerking van een langetermijnvisie op vlak van
mobiliteit. Momenteel is men bezig met de opmaak
van een regionaal mobiliteitsplan, dat een kader zal
geven aan het gewenste mobiliteitsbeleid voor de
vervoersregio op lange termijn (2030-2050).

De opbouw van het regionaal
mobiliteitsplan bestaat uit vier fasen:
Fase 1: inventarisatie en onderzoek
Fase 2: opbouw strategische visie en operationele 		
doelstellingen
Fase 3: actieplan
Fase 4: evaluatie en monitoring

Wil jij ook je steentje bijdragen aan deze bevraging vul dan snel de enquête in via:
www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-gent

Voetpaden Borluutlaan en omgeving
In het verleden werd al een deel van de voetpaden
in deze wijk heraangelegd. In het voorjaar van 2022
zullen de resterende voetpaden aangepakt worden. De
voetpaden en opritten in de oude, vierkante tegels zullen
vervangen worden door nieuwe voetpaden in klinkers
met dezelfde breedte.

Op 2 december 2021 vond er een infosessie plaats voor
de inwoners van de betrokken straten.
De presentatie van de infosessie vind je op
www.depinte.be/voetpaden.

Als je te snel rijdt, zie je minder
Veel automobilisten zijn overtuigd van het nut van
snelheidslimieten, toch zijn er nog veel bestuurders
die het moeilijk vinden om zich aan de toegelaten
snelheid te houden. De Vlaamse Stichting
Verkeerskunde legt met een nieuwe Beloofdsnelheidscampagne de nadruk op het waarom van de
snelheidslimieten.
Onvoorziene wegenwerken, een koerier die plots stopt
in het midden van de weg, een uitwijkende fietser of
een bal waar zeker en vast nog een kind achteraan
komt ... In het verkeer kom je vaak ogen tekort. Als je
je aan de snelheidslimiet houdt, kan je alles op tijd
zien en heb je nog genoeg tijd om veilig te reageren,
ook in onverwachte situaties. De snelheidslimiet is de
veiligheidslimiet, ook in De Pinte!
Via www.beloofd.be vind je meer informatie over de campagne en kan je ook beloven je aan de
snelheidslimiet te houden!
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Leven & Wonen

Online afspraken
maken voor dienst
Burgerzaken
Een afspraak maken voor de dienst Burgerzaken
kan voortaan online via www.depinte.be/
afspraakburgerzaken.
Dit kan maximum drie weken (21 dagen) op voorhand. De minimale doorlooptijd voor reserveringen is 24 uur.
Reserveer dus zeker een dag of twee vooraf. Voor superdringende zaken kan je bellen naar 09 280 80 60.
Bij de keuze van de datum duid je ook aan waarvoor je wilt langskomen en je geeft jouw contactgegevens in. Heel
eenvoudig. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging in de mailbox waarin ook meer uitleg staat over de
gekozen dienstverlening. Bijvoorbeeld bij aanvraag van een identiteitskaart zal er staan dat je een recente pasfoto
dient mee te brengen.
Kan je toch niet komen? Annuleren of de datum wijzigingen kan via een link in de bevestigingsmail.

Centraal aanmelden voor scholen
in De Pinte
Voor het schooljaar 2022-2023 zal er voor inschrijvingen van peuters, kleuters en nieuwe leerlingen
opnieuw gewerkt worden met het digitaal aanmeldingssysteem op
depinte.aanmelden.in waarbij broers, zussen en kinderen van personeel voorrang krijgen. Via dit digitale
aanmeldingssysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven voor zijn school naar keuze.
Wie zijn kind wenst in te schrijven, zal dit kunnen doen
vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2022. Uiterlijk op 29 april
2022 krijg je dan een melding van toewijzing.
Verder verloop
Van 2 tot 20 mei 2022 gebeuren de inschrijvingen van de
toegewezen leerlingen in de scholen. Voor meer info hierover
kan je terecht op de websites van de vijf deelnemende scholen.
Op 30 mei 2022 starten de vrije inschrijvingen.
Sinds oktober is de brochure met alle informatie beschikbaar in
de scholen en via www.depinte.be/onderwijs. De scholen
plaatsen de nodige info ook op hun website.
www.schooldekleineprins.be
www.gemeenteschooldepinte.be
www.leefschooldeboomhut.be
www.vbs-depinte.be
www.vbszevergem.be
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Leven & Wonen

Beste zesdejaars,
volgend jaar naar het middelbaar
Het werk van de juffen en meesters in de basisschool is bijna af …
en het eind van het zesde leerjaar is nu echt wel in zicht …
Middelbare scholen ontvangen momenteel heel wat wijze zesdejaars met open armen, ook GO! atheneum
Erasmus De Pinte.
Omdat het onbekende onbekend is en je heel graag even vertrouwd wil zijn met de middelbare school als met
jouw basisschool, laten we je kennismaken met EDP!
ONTDEK antwoorden op je vragen
LUISTER en hoor wat je nog niet weet
VOEL de sfeer van GO! atheneum Erasmus De Pinte
SAMEN zetten we de volgende stap in je leven
Alle info op de website. Inschrijven 1A - vanaf 7 maart 2022.
Infoavond: donderdag 17 februari 2022 via www.erasmusdepinte.be

Infonamiddag digitale opleiding
voor senioren
In coronatijden werd het duidelijk dat het digitaal
gebeuren niet meer is weg te cijferen in onze
maatschappij. Afspraken, reserveringen, betalingen,
aankoop tickets, corona safe ticket enzovoort zijn
allemaal zaken waarmee ook senioren dagelijks worden
geconfronteerd.
Heel wat senioren zijn daar niet mee vertrouwd en
weten in sommige gevallen helemaal niks of weinig van
hoe dit alles werkt. Vanuit de Seniorenraad De Pinte Zevergem willen ze daar dan ook iets aan doen.
In deze infosessie wordt door deskundigen op
een eenvoudige en in voor iedereen verstaanbare
taal uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van de
verschillende toestellen en welke nuttig zijn voor onze senioren.
Deze info is bestemd voor mensen die totaal leek zijn in het digitaal gebeuren, maar iedereen is welkom. Aansluitend
kunnen vragen worden gesteld en zal een rondvraag gebeuren voor wie verder in dit project wil meegaan. Indien er
voldoende respons is zullen persoonlijke opleidingen op maat worden georganiseerd.
De infonamiddag vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 17 februari 2022 van 16 tot
17 uur.
Contact:
Laurent De Vos, voorzitter Seniorenraad (SR), laurentdevos@skynet.be, gsm: 0476 59 87 79
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Milieu & Duurzaamheid

Geef jij mee vorm aan ons
zwerfkattenbeleid?
Word jij vrijwilliger?
Wat is een zwerfkat?
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die buiten leven
en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kunnen
ook nakomelingen zijn die geboren werden ‘in het
wild’. Daardoor zijn ze mensenschuw en moeilijk te
socialiseren.
Welke stappen worden er nu ondernomen?
Merk je een zwerfkat op in de buurt? Gelieve dit dan te
melden bij één van de samenwerkende dierenartsen:
• De Meulemeester/ Matteeusen, Keistraat 15,
tel. 09 282 06 51
• Dierenarts Cauwe, Koning Leopoldlaan 14,
tel. 09 282 37 81
Er wordt een vangkooi geplaatst. De zwerfkat
wordt gecontroleerd, behandeld waar nodig en
gesteriliseerd. Indien mogelijk wordt er een nieuwe
thuis gezocht voor het dier, maar anders wordt de
zwerfkat opnieuw uitgezet.

Word jij vrijwilliger
en help je mee aan ons zwerfkattenbeleid?
Vrijwilligers zijn mensen die een uurtje per week of
meer tijd kunnen vrijmaken voor onze zwerfkatten.
De taken (plaatsen van vangkooien, overbrengen
katten naar de dierenarts …) worden onderling
verdeeld, zodat het duidelijk is wat je allemaal kunt
doen. Samen met de vrijwilligers willen we graag aan
de slag om het beleid verder vorm te geven en onze
zwerfkattenpopulatie in te dijken.
Interesse? Neem contact op met de milieudienst via
milieudienst@depinte.be of 09 280 80 24.

Ophaalkalender
De nieuwe Ophaalkalender viel in de bus halfweg december. Je kan deze ook raadplegen via
www.depinte.be/ophaalkalender.
Verplaatsing van ophalingen door feestdagen
Donderdag 26 mei wordt verplaatst naar vrijdag 27 mei 2022.
Donderdag 21 juli wordt verplaatst naar maandag 18 juli 2022.
TIP: Krijg je graag een melding een dag voor de ophaling en/of de dag zelf?
Installeer vandaag nog de recycle!-applicatie op jouw telefoon.

Kerstboominzameling
De kerstboominzameling vindt plaats op maandag
18 januari 2022 van 18 tot 20 uur op volgende locaties:
• parking voor de kerk, Dorp 10, Zevergem
• gemeenteplein, Baron de Gieylaan, De Pinte
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Milieu & Duurzaamheid

Werking recyclagepark
Het containerpark is toegankelijk voor alle inwoners van
De Pinte.

Voor de openingsuren en extra informatie kan je terecht
op: www.depinte.be/recyclagepark

Hoe ga je te werk?
Stap 1: Schrijf een bedrag naar keuze over op 		
rekeningnummer BE51 0910 1787 0762.
Let op! Doe dit een week voor jouw bezoek.
Zet hierbij jouw rijksregisternummer in de
mededeling.
Weetje: de bedragen die worden gestort, gelden voor
het hele gezin.
Stap 2: Maak een afspraak. Dit kan online via
www.depinte.be/reserveren of neem
telefonisch contact via 0471 22 00 07.
Stap 3: Bij de ingang gebeurt de automatische
registratie aan de hand van jouw
identiteitskaart. Jouw type voertuig wordt
meteen bepaald. Hier duid je aan of je naar
het betalende of niet betalende gedeelte
wenst te gaan.

Sluitingsdagen 2022
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaar)
Maandag 18 april (paasmaandag)
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 6 juni (pinkstermaandag)
Donderdag 21 juli (Nationale feestdag)
Maandag 15 augustus (O.L.V. Tenhemelopneming)
Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
Woensdag 2 november (Allerzielen)
Zaterdag 24 december (Kerstmis)
Maandag 26 december (tweede kerstdag)
Zaterdag 31 december (oudejaarsavond)

Geen brol aan
de glasbol
De feestdagen zijn in zicht. Deze hebben zoals elk jaar
meer glasafval tot gevolg. Vermijd glasafval rond de
glasbol. Ga indien nodig naar een andere of kom eens
terug (de glasbollen worden wekelijks geleegd, op
dinsdag).
Locaties in De Pinte:
• parking gemeentehuis - Koning Albertlaan
• hoek Borluutlaan / Kasteellaan
• Groenstraat (tussen de twee spoorlijnen)
• Europaplein
• Dorp Zevergem
• hoek Korte Veldstraat / Grote Steenweg
• Bommelhoek
• recyclagepark Parkwegel (op afspraak)

Dikketruiendag
Zet je verwarming 1 graad minder en trek een dikke
trui aan. 1 graad minder = 7 % minder stookkosten
en broeikasgassen. Doe het elke dag maar zeker op
donderdag 17 februari want dan is het Dikketruiendag.
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Aan elk van onze glascontainers staat
een infobord. Hierop vind je alles wat je moet weten
over de glascontainer. Ook de locaties van de andere
glascontainers zijn hierop te zien. Via de QR-code
kan je met één klik de route naar de dichtstbijzijnde
glascontainer opstarten.
Geen excuus meer voor sluikstorten aan een volle
glascontainer. In samenwerking met IVM is er
camerabewaking mogelijk.
Alle informatie vind je via: www.depinte.be/glas

Paddenactie

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun
winterslaap en trekken ze massaal naar beken en
poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken
en lopen de padden en kikkers een groot risico om
overreden te worden.
In De Pinte is er een paddenoverzetactie aan de
Scheldeveldestraat. Tussen 20 februari en 20 maart
helpen vrijwilligers elke ochtend en avond de
amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken.
Om de aantallen goed te kunnen bijhouden, vragen
we om geen overzet te doen als je niet op de
vrijwilligerslijst/planning staat.
Extra vrijwilligers mogen zich aanmelden via
milieudienst@depinte.be. We bekijken samen welke
momenten het best passen voor jou.

Groepsaankoop 100 %
Belgische
groene stroom

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert
voor de elfde keer de groepsaankoop 100 %
Belgische groene stroom en aardgas. Door
alle geïnteresseerden te verzamelen in een
groepsaankoop, zakte de prijs aanzienlijk.
De afgelopen (tiende) editie (2020 - 2021) stapten
ruim 35 000 consumenten van de 65 000 inschrijvers
over naar de winnende leverancier en kregen zo een
fikse korting op hun energiefactuur.
Wens je deel te nemen aan de groepsaankoop?
Inschrijven via het woonloket kan tot 1 februari 2022.
Maak een afspraak via 09 210 71 50 of via
info@wonenleieschelde.be.

GFT-container:
van waarborg naar aankoop
Vanaf 1 november 2021 dient een Groente-, Fruit- en
Tuinafval/(GFT)-container (40 of 120 liter) te worden
aangekocht in plaats van een waarborg te betalen.
De prijs van 15 euro wordt behouden.
Inwoners die al beschikken over een GFT-container en
hiervoor een waarborg van 15 euro betaalden, kunnen
deze waarborg laten overgaan in een aankoop of de
waarborg terug opvragen:
• wie de huidige GFT-container wenst te
behouden en om te zetten in een aankoop,
dient niets te doen
• wie zijn waarborg terugwil, neemt ten laatste op
30 september 2022 contact op met de milieudienst
om de GFT-container in te leveren conform de
afgesproken voorwaarden.

De overgangsregeling start op 1 november 2021 en
loopt tot en met 30 september 2022.
Van inwoners die tijdens deze periode niet reageerden,
wordt de waarborg automatisch omgezet in een
aankoop.
Bij verhuis binnen de gemeente, kan je de container
dus voortaan gewoon meenemen naar jouw nieuw
adres, gelieve de milieudienst hiervan wel op de
hoogte te brengen (milieudienst@depinte.be), zodat wij
jou een nieuwe adressticker kunnen bezorgen.
Een GFT-container kan aangekocht worden via de
milieudienst: www.depinte.be/gft. Na betaling wordt
de container bij je thuis geleverd.
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Milieu & Duurzaamheid

Niet repareren maar
RepaLeren!
Repair Café-herstellers denken vooruit op hoe we
kunnen meewerken aan een beter milieu door
bijvoorbeeld te blijven bijleren hoe we zaken kunnen
herstellen in plaats van weg te gooien.
In het vooruitzicht van de klimaattop ‘van de laatste
kans’ in Glasgow en om de know how op peil te
houden, kwamen eind oktober heel wat vrijwilligers van
ons Repair Café gezellig samen om een avondje niet te
repareren, maar wel te RepaLeren. Door van mekaar bij
te leren en om waardevolle praktische vaardigheden
aan mekaar over te dragen. Dan kunnen we jullie nóg
beter helpen om samen de afvalberg te verkleinen!
Wist je bijvoorbeeld dat het ontkalken van onze
dagdagelijkse warmwatertoestellen storingen
voorkomt en energie spaart? Door een spreekbeurt
van een deskundige van https://repairshare.be/ kregen
we ook inzicht in hoe toestellen anders en minder
duurzaam dan vroeger worden gefabriceerd.

De Repair Cafés 2022 vinden
plaats telkens op de eerste zaterdag van maart, juni,
september en december. Raadplaag hiervoor ook je
afvalkalender van IVM. Onze vrijwilligers staan klaar
om samen met jou je apparaat, kledingstuk, juweeltje,
meubelstuk of wat dan ook een nieuw leven in te
blazen.
De eerstvolgende is op zaterdag 5 maart 2022 van
9.30 tot 13 uur in de Gemeentelijke Basisschool van De
Pinte, Polderbos 1.

Repareren kan je leren. Door onder andere eens met
een kapot voorwerp naar het Repair Café te komen
en mee te helpen aan de herstelling. Of om alleen
maar eens toe te kijken! Of denk je dat je zelf iets
kunt herstellen, maar het nodige gereedschap niet
hebt? Ook dan ben je van harte welkom om van onze
uitgebreide gereedschapstoren gebruik te maken!

Welzijn & Sociale zaken

Personeel WZC
gezocht
Zorgkundigen, verpleegkundigen,
kinesist, poetspersoneel.
Het lokaal betuur De Pinte zoekt onder
andere ook een medewerker wegenis.
Zie www.depinte.be/vacatures
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Verdienen
jongeren
volgens jou
een tweede
kans?
Beschik je over een goed inlevingsvermogen en ben je sociaal
geëngageerd?
Ontdek nu op www.yarvlaanderen.be hoe je als vrijwilliger
een zinvolle bijdrage kan leveren.

Welzijn & Sociale zaken

De Pinte in top 3 van best scorende
gemeenten SDG-doelstellingen
Het Lokaal bestuur De Pinte staat opnieuw in de
top drie van best presterende Vlaamse gemeenten
voor de acties rond de zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, de zogeheten SDG’s
(Sustainable Development Goals). Dat blijkt bij
de recente publicatie van de SDG-monitor die
onderzoeksbureau IDEA consult uitbrengt.
Drie op vier Vlaamse gemeenten verbetert zijn score
voor het realiseren en opvolgen van hun duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, maar Lokaal bestuur De
Pinte blijft opvallend bovengemiddeld scoren met een
index van 55,4 tegenover gemiddeld 45.
Op vlak van SDG 1 (geen armoede) en SDG 4
(kwaliteitsonderwijs) scoren we uitzonderlijk hoog, maar
bij bijvoorbeeld SDG 13 (klimaatactie) halen we het
gemiddelde niet. Op dit ogenblik steekt de dienst Milieu
van het Lokaal bestuur ook op dat vlak een tandje bij
met de opmaak van een klimaatactieplan.

Door ook al in te tekenen op het
burgemeestersconvenant van de Europese Unie,
om tegen 2030 lokaal 40 % minder CO2 uitstoot te
realiseren, toont het bestuur zich ambitieus in haar
acties voor de ‘Agenda 2030’.
Met die Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling,
die zeventien Ontwikkelingsdoelstellingen en 169
subdoelstellingen vooropstelt, beschikken we voor
het eerst over een breed en wereldwijd actieplan
die de uitdagingen op het vlak van economische en
sociale ontwikkeling, leefmilieu en vrede samenbrengt.
Verandering voor een verbeterde wereld tegen 2030 is
daarbij het globaal doel.
Meer info en cijfers?
• Bezoek www.sdgmonitor.be
• Brochure SDG’s – Federaal Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling
(www.sdgs.be/sites/default/files/content/brochure_
sdgs_nl_nr.pdf )

20 jaar vzw NONA
Hans Schmidt stelt zijn nieuwe cd ‘Ce qui
reste’ voor op zondag 13 februari 2022
Met een jaar vertraging wegens corona viert de
vzw NONA haar 20-jarig jubileum: NONA werd
gesticht op 11 september 2001. Gedurende de
voorbije 20 jaar heeft NONA hulp geboden aan
een kinderziekenhuis annex ziekenhuisschool
in Boekarest, en dit niet alleen op financieel en
materieel vlak, maar ook door inspiratie te bieden
vanuit de kennis die hierover in Vlaanderen bestaat.
Dit jubileumjaar starten we met een optreden van Hans
Schmidt, die zijn nieuwe cd aan ons voorstelt. Sinds
jaar en dag schrijft Hans Schmidt liedjes. Dat begon
in de jaren ‘70 met kleinkunst. Later specialiseerde hij
zich in liederen en muziekverhalen voor kinderen; dat
resulteerde in vijf cd’s. Maar Hans is ook een grote fan
van het Franse chanson en schrijft – vreemd genoeg
– als het voor volwassenen is, zijn liedjes in het Frans.
Hij verzamelde een reeks eigen Franse chansons op
een nieuwe cd onder de titel ‘Ce qui reste’. Het is een
klein album van tien muzikale foto’s van zaken die hem
in zijn leven hebben geraakt. De liedjes variëren van
geëngageerd naar empathisch, ontroerend en soms
ook kolderiek. Naast de eigen chansons van zijn cd

zingt Hans ook een reeks chansons van bekende Franse
chansonniers, zoals Brassens, Montand, Reggiani,
Bourvil, Cordy en andere.
Deze voorstelling vindt plaats op 13 februari 2022
om 15 uur in het OCP. Kaarten kosten 20 euro, cd
inbegrepen, en zijn te krijgen op het secretariaat van
de vzw NONA, p/a Jan Milh, Serafien de
Rijckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78,
nonamechild@telenet.be, bij de bestuursleden van de
vzw NONA, alsook bij Hans Schmidt,
gsm 0473 81 33 44. Overschrijven kan op rekening
nummer BE36 7512 0031 8881 met vermelding
‘Ce qui reste’ en het aantal personen.
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Welzijn & Sociale zaken

Vereniging in de kijker:
Damiaanactie
Damiaanactie is een Belgische medische nonprofitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra,
tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste
bevolkingsgroepen treffen.
Ze sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen
gebieden. Ze helpen hen genezen, en geven hen extra
sociaaleconomische hulp. Bovendien zetten ze ook
in op wetenschappelijk onderzoek, informeren ze de
bevolking, vechten ze tegen het stigma rond de ziektes,
en leiden ze lokaal personeel op.
Dit jaar ligt de focus op Lepra. Lepra is hardnekkig,
wij ook.
Helaas, lepra is een bikkelharde realiteit voor
honderdduizenden kinderen, vrouwen en mannen

overal ter wereld. De ziekte veroorzaakt verminkingen
voor het leven, waardoor patiënten vaak worden
uitgesloten. Er is maar één oplossing: doorzetten.
Altijd. Zoals de patiënten en hun verzorgers, blijven
vechten. Omdat ze willen genezen.
Gelukkig staan zij niet alleen in deze strijd. Ze worden
gesteund door de donateurs en vrijwilligers van
Damiaanactie, die weten dat de strijd tegen lepra een
werk van lange adem is. Omdat Lepra zo hardnekkig is,
zijn zij het ook. Opgeven? Nooit. Het maakt de donateurs
en vrijwilligers van Damiaanactie tot de besten ter
wereld. Vastberaden, volhardend en genereus.

Wil je zelf vrijwilliger worden of een gift doen? Alle informatie vind je via www.damiaanactie.be.

Vereniging in de kijker: Rikolto
Goed eten is een recht
Rikolto (vroeger Vredeseilanden) betekent ‘oogst’
in het Esperanto. Samen met boeren, bedrijven,
wetenschappers en overheden oogsten ze nieuwe
ideeën om een groeiende wereldbevolking op een
duurzame wijze te voeden.
De uitdagingen zijn niet min:
• Tegen 2050, zijn we met meer dan 9,6 miljard
mensen. De voedselproductie moet naar schatting
met 50 % toenemen om al die mensen te voeden vooral in steden.
• Landbouwgronden en waterbronnen raken
uitgeput. Klimaatverandering verhoogt de druk op
de voedselproductie.
• Onleefbare prijzen en armoede dwingen boeren
en boerinnen om te stoppen. Jonge mensen keren
landbouw de rug toe.
Een beetje geschiedenis
In 2017 herdoopte Vredeseilanden zich tot Rikolto.
Van een Belgische organisatie vervelden ze tot een
internationale organisatie. Vredeseilanden is ontstaan
in 2000 door een fusie tussen Coopibo, het ‘oude’
Vredeseilanden en Fado. Elke organisatie had vóór de
fusie haar eigen geschiedenis en waarden die nadien
geleidelijk versmolten tot een nieuwe identiteit.

Het resultaat is een organisatie met basiswaarden die
voortbouwen op die van onze pioniers.
In 2001 begon dat nieuwe Vredeseilanden zich
te reorganiseren en spitste de organisatie zich
nog meer toe op ontwikkeling via inkomen uit
duurzame landbouw. Zo evolueerde de focus naar
het verduurzamen van voedingssystemen om een
groeiende wereldbevolking te voeden.
Onze missie vandaag
Goed en voldoende eten voor iedereen, vandaag
en in de toekomst: dat is waar Rikolto (vroeger
Vredeseilanden) voor gaat. Goed eten gaat over een
eerlijk inkomen voor de boer, over gezond eten, over
eten met een minimale impact op de planeet.
De beweging in België
Ze willen een beweging zijn van mensen die opkomen
voor het recht op goed eten. Een beweging van
mensen die inzien dat we op een andere manier
moeten omgaan met ons eten en de mensen die het
produceren. Via hun jaarlijkse campagne, vanaf nu
‘De week voor goed eten’, willen ze samen met deze
mensen opkomen voor het recht op goed eten en
giften verzamelen om hier in België en wereldwijd aan
te werken. Rikolto België werkt immers ook hier aan dat
recht onder andere door in te zetten op goed eten op
school en in de retail.

Wil je ook meedoen of steunen? Surf naar www.doemee.rikolto.be/depinte
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Veiligheid

Samen zien we meer.
Help je ook mee?
De Pinte-Zevergem wordt steeds veiliger. Dat is goed
nieuws, want dat betekent nog meer woonplezier voor
ons allemaal. Zo zijn er minder inbraken dan een aantal
jaren geleden. Die verandering hebben we niet zomaar
voor elkaar gekregen. Dat hebben we samen bereikt:
inwoners, politie en de gemeente.
BIN, wat is dat?
Het Buurt Informatie Netwerk (= BIN) is een
samenwerking van bewoners, politie en gemeente.
Het doel van die samenwerking is om de veiligheid en
de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. BIN’s
zorgen voor extra ogen en helpen de preventiegedachte
te verspreiden.
Hoe werkt het BIN?
Het BIN is een netwerk van buurtgenoten die de politie
informeren over verdachte situaties.
De BIN-werking helpt om misdrijven te voorkomen.
Hierdoor vergroot het veiligheidsgevoel en de
betrokkenheid van de inwoners. Als BIN-lid word je
op de hoogte gebracht van gemelde inbraken en
inbraakpogingen in jouw buurt. Het is geenszins de
bedoeling om zelf op te treden of als burger politietaken
op te nemen, want dit is strafbaar.

Stel, er wordt ingebroken in jouw buurt of je ziet iets
verdacht. Aarzel niet en bel het noodnummer 101. Snel
en zonder twijfel. Vermeld daarbij zoveel mogelijk details.
Als BIN-lid vraag je ook om het BIN op te starten.
Alle aangesloten BIN-leden zullen nu een telefonische
boodschap krijgen van de politie met informatie
omtrent de verdachte waarnemingen. De informatie
die je ontvangt is betrouwbaar en gecontroleerd. Geen
geruchten, enkel feitelijke informatie. Als inwoner
kan je hierna de nodige extra maatregelen nemen:
buitenlichten aansteken, deuren slotvast maken, radio
of tv luider zetten, kortom … potentiële inbrekers
afschrikken.
Het BIN wordt georganiseerd door een netwerk van
vrijwilligers. Onze gemeente telt zeven BIN-zones. Elke
zone heeft een BIN-coördinator, die in de BIN-zone
woont. De coördinator is de administratieve schakel
tussen politie en BIN-leden.
Opgelet: het BIN zal nooit worden opgestart als
de melding pas enkele uren na de feiten wordt
doorgegeven. Onmiddellijke actie via het nummer 101 is
dus cruciaal!

Waarom BIN-lid worden?
Lidmaatschap is GRATIS – elke inwoner kan meedoen zonder risico: SAMEN voor veilig! –waakzaamheid en preventie
verhogen – minder criminaliteit en meer solidariteit – werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Word nu BIN-lid!
Meer info: www.depinte.be/bin.aspx - bij de hoofdcoördinator, Myriam Vande Moortele (0479 21 81 91, vdm.myriam@
gmail.com) of scan de QR-code met rechtstreekse link naar het inschrijvingsformulier.
Infovergadering op 3 februari
Op donderdag 3 februari 2022 vindt een infovergadering plaats over de BIN-werking in de raadzaal van De Pinte (start:
20 uur). Alle geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom.
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Piano in de bib
Ze staat er!
Door een samenwerking met Muziekschool De Pinte
vzw en Lokaal bestuur De Pinte staat er sinds kort een
glimmende vleugelpiano in de bibliotheek. De piano
werd feestelijk ingespeeld tijdens het weekend van 22
oktober. Vrijdag werd het startschot gegeven door Sioen,
zaterdag was er vrij podium tijdens de Verwendag en
op zondag stond een klassiek concert door Nataliya
Alekseeva en Annalivia Bekaert op het programma. We
waanden ons even in een echte concertzaal!
Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om zelf deze
vleugel te komen uitproberen, weliswaar in ‘silent
modus’: in je koptelefoon hoor je de echte pianoklanken,
maar de buitenwereld hoort enkel het getokkel op
de toetsen. Voorlopig kan er tijdens de openingsuren
gespeeld worden zonder reservatie (wie eerst komt
kan een half uur spelen), maar we werken ook een
reservatiesysteem uit zodat de piano ook vooraf zal
kunnen gereserveerd worden.
Ook verenigingen en particulieren kunnen de bib met
piano huren voor activiteiten.
Alle info over het spelen op en het huren van de piano
vind je op: https://depinte.bibliotheek.be/piano

Partituren gezocht!
Met de komst van de nieuwe vleugelpiano zijn we op zoek naar pianopartituren om een collectie in de
bibliotheek aan te leggen.
Heb je thuis nog partituren liggen die niet meer gebruikt worden en wil je die graag doneren aan een nuttig
doel? Breng de partituren dan binnen in de bibliotheek, wij bezorgen ze een mooi plekje in onze collectie!
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Vrijwilligers van toezicht gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers die toezicht kunnen
houden in de bib tijdens activiteiten georganiseerd door
verenigingen. Jouw taak bestaat er voornamelijk in om
tijdens de activiteit een oogje in het zeil te houden aan
de ingang van de bib en de controle op het handhaven
van het gebruikersreglement door de vereniging.
Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar
bibliotheek@depinte.be

PC-dokter: elke eerste zaterdag van de maand
De pc-dokters houden terug live spreekuur in de bibliotheek elke eerste zaterdag van de maand en dit op:
• Zaterdag 8 januari
• Zaterdag 12 februari (uitzonderlijk de tweede zaterdag van de maand)
(onder voorbehoud van coronamaatregelen)
Meer info en inschrijven voor een afspraak op: www.depinte.be/pcdokter

Schrijfworkshops door Danny De Vos
Hou je van schrijven? Pak je pen en kom naar de
workshop ‘Schrijven is leuk’!
Men doet vaak moeilijk en mysterieus over schrijven,
maar dat is helemaal niet nodig. Schrijven moet in
de eerste plaats leuk zijn, en als je het echt in de
vingers hebt dan wordt het een passie die het verschil
kan maken in je leven. Om te leren hoe je ideeën
en gevoelens in woorden vat, hoef je geen jaren te
studeren. In deze workshop zet auteur Danny De Vos
je een heel eind op weg om je teksten een stuk beter
te maken. Voor jouw plezier en dat van je lezers. Het
maakt niet uit of je een dagboek bijhoudt of verhalen
voor vrienden schrijft of droomt van een eigen boek, je
mogelijkheden zijn onbegrensd. En het mooie is: zodra
je schrijft, bén je een schrijver.
Hoe werkt dat, zo’n workshop?
Wie graag schrijft, heeft soms een duwtje in de
juiste richting nodig. Je schrijft graag en je ‘wilt er
iets mee doen’, maar je weet niet goed hoe? Dan is
deze schrijfworkshop iets voor jou. Aan de hand van
verhelderende oefeningen en de eigen ervaringen
van de auteur, krijg je geen saaie theorie maar echte
antwoorden op je vragen:
• Hoe begin je met schrijven?
• Voor wie ga je schrijven?
• Fictie of non-fictie?
• Welk onderwerp kies je?

•
•
•
•

Wat is een vertelstandpunt?
Hoe zit een verhaal in elkaar?
Hoe werkt een uitgeverij?
Hoe ziet het leven van een schrijver eruit?

Wie is Danny De Vos?
Danny De Vos is jeugdauteur en publiceert fictie en
non-fictie in België en Nederland. (www.dannydevos.eu).
Hij was al te gast in onze bibliotheek voor enkele mooie
auteurslezingen tijdens de Jeugdboekenmaand en maakte
toen heel wat kinderen enthousiast voor het schrijven van
een boek.
Wanneer?
We organiseren twee workshops in de bib:
• Voor volwassenen: op dinsdag 8 februari 2022 om
19.30 uur
• Voor jongeren (twaalf tot zestien jaar): op zaterdag
19 maart 2022 om 10 uur
Deze gratis workshop duurt 2,5 uur. Later kan je
nog je teksten doorsturen naar de auteur die ze dan
becommentarieert en optimaliseert.
Interesse?
Schrijf je in via bibliotheek@depinte.be of bel
09 282 25 32. Het aantal plaatsen is beperkt tot twintig
per workshop.

INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2022 | 15

Vrije tijd

Grootschalig publieksonderzoek
Vlaamse bibliotheken 2022
In februari en maart 2022 wordt een grootschalig
publieksonderzoek georganiseerd in de Vlaamse
bibliotheken. Het onderzoek beoogt cruciale inzichten
aan te reiken voor de bibliotheek van vandaag en
morgen. De bevraging focust onder andere op beleving,
activiteiten, impact op de bezoeker en het aanbod van
de toekomst.
Niet enkel leden worden bevraagd, maar ook afhakers,
bezoekers en niet-leden. Kinderen en jeugd zullen voor
het eerst mee opgenomen worden in een grootschalig
onderzoek. Zij zijn tenslotte de bezoekers van de
toekomst!

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud
gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking
met de organisatie World Land Trust.
Het onderzoek gebeurt in samenwerking met
Universiteit Antwerpen, VVBAD, OP/TIL, cult!,
Cultuurconnect en LMR.

De vragenlijst zal vanaf 1 februari online staan op:
https://depinte.bibliotheek.be/

Vrijwilligers gezocht
voor begeleiding kindjes
Kinderopvang Ferm is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers om mee de kinderen van de Vrije Basisschool
te begeleiden naar de opvanglocatie in ‘t Bommeltje.
Elke dag rond 16.15 uur gaan er kinderen op pad naar
de kinderopvang. Hiervoor is er veilige begeleiding
nodig. Ferm Kinderopvang is daarom op zoek naar
enkele vrijwilligers. Heb je regelmatig een half uurtje
de tijd om hierbij te helpen? Stuur dan een mailtje naar
huisvanhetkind@depinte.be.

Kriebeltuin
22 januari - 30 april 2022 (twaalf lessen)
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks voor kleuters van instapklas tot derde
kleuterklas op zaterdagnamiddag in de turnzaal van GO! Atheneum Erasmus.
Groep 1
2e en 3e kleuterklas
14 tot 14.50 uur

Groep 2
1e kleuterklas
15 tot 15.50 uur

Groep 3
Instapklasje en starters 1e kleuterklas
16 tot 16.50 uur

Prijs: 42 euro voor inwoners, 54 euro voor niet-inwoners.
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Sportkampen 2022
Krokus 2022
maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022
Kleuters: Mini Disco
Lager: Archery Tag
Pasen 2022
maandag 11 t.e.m.t vrijdag 15 april 2022
Kleuters: Sportjungle
Lager: Hit the target

Zomer 2022
Maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 2022
Kleuters: Reis rond de wereld
Lager: Start 2 skate 4 Fun (9 tot 12-jarigen)
Summergames (6 tot 8-jarigen)
Dinsdag 12 t.e.m. vrijdag 15 juli 2022
Kleuters: Alle kleuren van de regenboog
Lager: Atractieweek
Maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022
Kleuters: Sporty’s dierenrace
Lager: Start 2 skate 4 fun (6 tot 8-jarigen)
Summer games (9 tot 12-jarigen)
Maandag 29 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022
Kleuters: Hokus Pokus Toverstaf
Lager: Atletiek/omnisport, dans/omnisport

Inschrijven Kriebeltuin en sportkampen krokusvakantie
Voor inwoners: op dinsdag 11 januari 2022 vanaf 20.00 uur
Voor niet-inwoners: op woensdag 12 januari 2022 vanaf 20.00 uur
Inschrijven sportkampen paas- en zomervakantie
Voor inwoners: op dinsdag 8 maart 2022 vanaf 20.00 uur
Voor niet-inwoners: op woensdag 9 maart 2022 vanaf 20.00 uur

Alle informatie omtrent de lessenreeksen, kampen, sportacademie en de inschrijvingsprocedure is te vinden op
www.depinte.be/sport en via Sportdienst De Pinte, sport@depinte.be, tel. 09 280 98 40.
Opgelet: Inschrijven voor seniorensport gebeurt nu ook via Ticketgang. Wie hulp nodig heeft om een account aan te
maken, bel 09 280 98 40.

Leven(s)lang Sportelen
Lessenreeks 55+’ers: STAY FIT
Gevarieerd bewegingsaanbod waarbij elke
maandagochtend een andere sport op het programma
staat. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde
lesgevers. Wil je graag deel uitmaken van deze
enthousiaste groep sportende senioren, schrijf je dan
snel in! De plaatsen zijn beperkt.
De lessen vinden plaats op maandag van 17 januari tot
13 juni (zeventien lessen) van 10 uur tot 11 uur.
Locatie: Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1, De Pinte
Kostprijs: 59,5 euro inwoners, 76,5 euro niet-inwoners
Lessenreeks rugschool (18+): een aanrader voor
mensen met en zonder rugpijn
Een gekwalificeerd lesgever leert je tijdens deze lessen
hoe je je rug- en buikspieren traint op een evenwichtige
manier. Het zijn oefeningen om je natuurlijk spierkorset
van buik en rug terug sterk en stevig te maken en zo

de belasting op te vangen. Hierdoor ondersteunen je
sterkere spieren je wervelkolom. Bij de oefeningen wordt
vooral aandacht besteed aan de kleine stabilisatiespieren
en de bekkenbodemspieren. Je leert deze opnieuw
gebruiken en controleren.
Locatie: Cafetaria Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1
Wanneer: Wekelijks op maandag vanaf 17 januari (tien
lessen). Groep van 19 tot 20 uur, groep van 20 tot 21 uur.
Prijs: 40 euro (inwoners), 60 euro (niet-inwoners)
Opgepast: beperkt aantal plaatsen!
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‘Bewegen Op Verwijzing’
Beweegcoaching op maat
Wat is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’?
De ’zittende’ Vlaming met een gezondheidsrisico
op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De
doorverwezen patiënten krijgen van de beweegcoach
een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht
naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in
de buurt. De coach helpt je op weg en motiveert je. Ook
de lokale sportverenigingen doen mee aan Bewegen Op
Verwijzing.
Tarief
Bij een verhoogde tegemoetkoming kost een kwartier
individuele begeleiding 1 euro. Voor alle anderen kost
een kwartier individuele begeleiding 5 euro. De coach
kan helpen met een verduidelijking van je persoonlijk
tarief.
Bewegen Op Verwijzing opnieuw met verplichte
verwijsbrief
Sinds 1 september 2021 is een verwijsbrief opnieuw
verplicht voor de opstart van Bewegen Op Verwijzing.
Dankzij een verwijsbrief kan je tegen een lage prijs

Maak gratis kennis
met shortmatbowls!

persoonlijke ondersteuning krijgen. De deelnemers die
in de afgelopen periode gestart zijn met een coach,
dienen alsnog een verwijsbrief te krijgen via hun
huisarts.
In eerstelijnszone Schelde en Leie/De Pinte staan
beweegcoaches Veerle en Wouter voor je klaar:
• Veerle Vandendriessche,
deinze.veerle@bewegenopverwijzing.be,
0479 76 85 58
• Wouter Verstockt,
deinze.wouter@bewegenopverwijzing.be,
0478 64 06 68
Meer informatie? Neem een kijkje op
www.bewegenopverwijzing.be

Vrijwilligers
woonzorgcentrum
Scheldevelde gezocht

Oorspronkelijk curvebowls genaamd, nu
shortmatbowls, wat een echte volkssport is.
Wat: op groene matten met een blok in het midden
mikken de bowlers hun blinkende kunststof bollen
naar de ‘jack’, een klein doelballetje. Specifiek is dat het
zwaartepunt van de bollen niet in het midden maar
opzij ligt waardoor een beheerst gerolde bol op het
einde van haar baan een bocht maakt.
Alle materiaal is voorhanden.
Tijdstip: elke dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP),
Polderbos 20, De Pinte
Meer info: Sportdienst De Pinte in het OCP,
sport@depinte.be, tel. 09 280 98 40
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Zin in vrijwilligerswerk met veel sociaal contact?
We zoeken dringend helpende handen voor steun in de
huiselijke omgeving van ons woonzorgcentrum.
Interesse? Contacteer vrijblijvend tel. 09 280 72 96,
directiewzc@ocmwdepinte.be

De lichting van ’70 ...
feest van de
50-jarigen!
Je werd 50 in het beruchte coronajaar 2020? Dan
zoeken we jou!
Het comité 2020 neemt na het uitgestelde feest de
draad weer op om deze mijlpaal alsnog te vieren. Dat
hebben we verdiend! Jij en je partner zijn dan ook van
harte welkom op zaterdag 18 juni 2022.
Voor wie?
• Je bent geboren in 1970
• Je woonde tijdens je jeugd in De Pinte/Zevergem of
je woont er nu
•

Neem een kijkje op onze facebookpagina [De
Lichting van ‘70] of volg ons op Instagram [de_
lichting_van_70} voor meer informatie.

•
•

Verspreid dit nieuws onder leeftijdsgenoten en
ex-klasgenoten die een link hebben met De Pinte/
Zevergem!
Meld je aan via delichtingvan70@gmail.com en
ontvang zo een persoonlijke uitnodiging.

Heel graag tot dan! Het comité 2020

Sporteldag

Toch nog een deugddoende Sporteldag voor onze sportieve senioren op een winterse dinsdag in november.
Gymnastiek, yoga, zelfverdediging, drums alive, chi kung en nog zoveel meer.
Wie er bij was voelde dat het goed was.
INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2022 | 19

Op zoek naar een hobby?

Denk je dat het te laat is om
muziek te leren?
«NOOIT», zegt dr. Muzaffer Çorlu, muzikant, psycholoog
en doctor in kunstwetenschappen.
De kracht van muziek beschermt de hersenen tegen
functieverlies en werkt de schade veroorzaakt door
hersenziekten, die gepaard gaan met veroudering,
tegen. Naast de cognitieve voordelen zijn ook de
positieve effecten op psychologisch en fysiologisch
vlak aanzienlijk, ongeacht de leeftijd waarop men
begint met muzieklessen.
Ondersteund door talrijk wetenschappelijk onderzoek
van over de hele wereld raden specialisten mensen,

vooral de iets ouderen
(pakweg 50+), aan om
met muziek te beginnen.
Dankzij de plasticiteit van de
hersenen resulteert het op latere leeftijd beginnen
musiceren in nieuwe verbindingen in de hersenen,
wat veel cognitieve stoornissen zoals Alzheimer helpt
voorkomen. De positieve effecten die muzikanten
die van jongs af bezig zijn met muziek ondervinden,
worden volgens een recente studie zelfs bijna
geëvenaard bij mensen die op latere leeftijd met
muziek beginnen!

Lezing en proefproject
Op dinsdag 15 februari 2022, om 19 uur, geeft dr. Muzaffer Çorlu (docent aan Muziekschool De Pinte) een lezing in
de cultuurzaal van het OCP over deze en andere positieve effecten van muziek op het verouderende lichaam en de
verouderende geest.
Daarnaast organiseert Muziekschool De Pinte in samenwerking met het Lokaal bestuur een gratis proefproject
met 55-plussers. Tijdens een proefperiode krijgen 24 deelnemers wekelijks gedurende twee maanden klassieke
gitaarlessen. Het positief effect van muziek zal nagegaan worden door een aantal psychologische en fysiologische
tests voor én na een proefperiode te vergelijken.
Reservatie (gratis) voor de lezing of meer informatie raadplegen over dit project kan via:
www.muziekvanuitonskot.be/muzieklessen-voor-senioren

Badminton
Gezinssport Vlaanderen

Competitie minivoetbal – kern De Pinte

Wie zijn of haar fysieke conditie op een aangename
manier wil testen of aanscherpen kan iedere
woensdag tussen 20 en 23 uur in het OCP terecht
voor een spelletje badminton.

Minivoetbal is een indoorvariant waar technische
vaardigheden, snelheid van uitvoering en inzicht
centraal staan. Het spel laat zich kenmerken door het
specifieke minivoetbaldoel (2,5 op 1 m).

Ervaren of niet, iedereen die enigszins overweg kan
met shuttle en raket is er van harte welkom om, in
een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer, de
avond op een sportieve manier door te brengen.

Wij spelen momenteel een competitie met twaalf
ploegen. Er wordt vier tegen vier gespeeld zonder
doelman. Alle wedstrijden worden gespeeld in
Sporthal De Pinte OCP op maandag, woensdag en
donderdag.

Kom vrijblijvend een proefles bijwonen en je zal
merken dat je de smaak van een deugddoend
avondje badminton snel te pakken zal krijgen.
Meer info: inge.temmerman@telenet.be
Tot binnenkort!
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Meer info: patrick.thiebaut1@telelenet.be

Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2022
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor hun
kinderen tijdens de vakantieperiodes, willen we alvast
volgende data meegeven van Speelpleinwerking
Amigos.
Jouw kind kan in 2022 terecht op het speelplein op de
volgende momenten:
• Tijdens de eerste week van de paasvakantie: van
maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 2022
• Tijdens de zomervakantie:
• van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022
(niet op donderdag 21 juli)
• van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022
• van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5
augustus 2022
• van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12
augustus 2022
• van dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 19
augustus 2022

Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen
aan activiteiten van de sportdienst en de buitenschoolse
kinderopvang Ferm.
Voor meer informatie over de werking van
speelpleinwerking Amigos, de prijzen en andere
praktische zaken, kan je terecht op
www.depinte.be/amigos en bij de jeugddienst van De
Pinte (tel. 09 280 98 43, jeugd@depinte.be).

Kadervorming
Laat je vormen en krijg (een deel)
terugbetaald
Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende opleiding en
begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het
animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven,
en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de
jeugdwerkbegeleiding.” Met andere woorden de leiding/
medewerkers (of jongeren die leiding willen geven)
volgen cursussen die verband houden met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken,
die in De Pinte of Zevergem wonen.

Voorwaarden voor terugbetaling?
• De aanvraag moet betrekking hebben op
opleidingen gevolgd tussen 1 september 2021 en 31
augustus 2022 (uitbetaling in februari 2023)
• Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde bedrag
• Maximum 100 euro per persoon
Wat moet je doen?
1. De cursus volgen
2. Daarna breng je het deelname-attest, het
betalingsbewijs en jouw rekeningnummer binnen
bij de jeugddienst.
Meer info? Contacteer de jeugddienst (jeugd@depinte.
be, tel. 09 280 98 43).

Oproep animatoren 2022
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van Speelpleinwerking
Amigos een onvergetelijke paas- en/of zomervakantie te bezorgen!
Stel ja kandidaat. Meer info op: www.depinte.be/kandidaat-animator
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Voor de jeugd

Maak van
jouw straat
een
speelstraat
in 2022
Speelstraten moeten in De Pinte
elk jaar opnieuw aangevraagd
worden.
Dus als je jouw straat of wijk voor
een dag of een bepaalde periode
in de paas- of zomervakantie wil
omtoveren tot een speelterrein
voor kinderen, dien dan
tijdig een aanvraag in bij de
jeugddienst van de gemeente.
Ten laatste indienen op:
• 5 maart 2022 voor een
speelstraat in de paasvakantie
• 1 juni 2022 voor een
speelstraat in de
zomervakantie
Het reglement en het
aanvraagformulier zijn terug te
vinden op:
www.depinte.be/speelstraten
Kan jij alle cijfers verbinden?
Haal je kleurpotloden en kleur daarna de plaat in.

Kindergemeenteraad
De kindergemeenteraad werd eind 2021 opnieuw
geïnstalleerd. De nieuwe groep ziet het volledig zitten
om te werken aan een kindvriendelijke gemeente.
We stellen de leden in het volgende infoblad graag
aan je voor, of neem alvast
een kijkje op
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www.depinte.be/kindergemeenteraad (vanaf
halfweg januari 2022).

3/2: Infovergadering
BIN-werking

17/2: Digitale opleiding voor
senioren

Agenda januari - februari 2022
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.

3 januari en 11 januari

Bloedcollecte
Van 17 tot 20 uur - OCP - reserveren
via donorportaal.rodekruis.be
Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Zaterdag 8 januari

apparaten op één centraal punt waar
we een doordacht digitaal archief
aanleggen , zodat we onze foto’s
gemakkelijk terugvinden. Daarnaast
maken we gebruik van de app foto’s
voor eenvoudige bewerkingen en
correcties. Basiskennis Windows en
internet is een must.
Om 13.15 uur - wekelijks - Educo
Gent - Koning Albertlaan 27, Gent
- € 96 (leden) / € 130 - meer info en
inschrijven via marie.vanhalst@
gmail.be of via 09 221 55 78
Markant DP SDW

Start tweede module lijndansen
Neem samen met kinderen en
kleinkinderen deel aan onze
driekoningenwandeling. Kinderen
kunnen het parcours volgen door
de afbeeldingen van de koningen
te zoeken. We voorzien een drankje
onderweg en taart als het mag. De
Kleine Cantorij wandelt mee en zingt
driekoningenliederen. Start van de
wandeling aan kasteel Scheldevelde
tussen 13.00 en 14.00 uur. We maken
een lus en eindigen terug aan het
Kasteel
Vanaf 13 uur - Kasteel Scheldevelde
- Kasteellaan 35 - inschrijven
ter plaatse - (volwassenen) € 5 /
(kinderen) gratis – meer info via
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Wekelijks om 9.45 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - € 15 voor
5 beurten - inschrijven via Magda De
Jaeger, tel. 09 282 68 70
Okra De Pinte
Vrijdag 14 januari

JV De Pinte B - KFC Kluisbergen B
(1ste elftal)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vanaf 17 januari

Foto’s organiseren en bewerken op de
pc en tablet. In deze cursus verzamelen
we alle foto’s van de verschillende

Start lessenreeks rugschool |
zie pag. 17
van 19 tot 20 uur of van 20 tot 21 uur
- Cafetaria Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1 - € 40 (inwoners) / € 60
- inschrijven in het OCP, via 09 280 98
40 of sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte

Nieuwjaarsbijeenkomst
We starten als welkom met een
glaasje bubbels om te klinken op een
gezond 2022 en elkaar nog veel andere
nieuwjaarswensen toe te wensen.
Ook dit jaar zal Hugo De Bruycker ons
opnieuw laten genieten van een mooie
natuurfilm.
Tenslotte bieden we een gezellige
koffienamiddag aan met boterkoeken.
Om 14 uur - Bondslokaal Sportwegel, De Pinte - gratis (leden)
/ € 5 - inschrijven voor 15 januari via
frans.naessens@skynet.be of via 09
282 58 37
Gezinsbond De Pinte / GOSA 55+
Vrijdag 21 januari

Opluisteren mis

Om 10.15 uur WZC De Lichtervelde, Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Maandag 10 januari

Start lessenreeks
‘computercursus’

Vanaf 17 januari

Dinsdag 18 januari

Vanaf 11 januari

Driekoningenwandeling

(inwoners) / € 76,5 - inschrijven via 09
280 98 40 of sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte

Start lessenreeks 55+’ers: STAY
FIT | zie pag. 17
van 10 tot 11 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - € 59,5
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Vrijdag 21 januari

Nieuwjaarsreceptie met muzikale omlijsting
In samenwerking met een pianist
brengt de bekende sopraan Helena
Maes een waaier van liederen en aria’s
van alle tijden .
Na het optreden uitgebreide
Nieuwjaarsdrink.
Om 19.30 uur - Gildenhuis - SDW,
Loofblommestraat 20 - inschrijven
via annevlieghe@telenet.be of via
09 329 79 58
Markant DP SDW
Vrijdag 21 januari

JV De Pinte - Olsene
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 22 januari

JV De Pinte A – VV 9000 Gent
(1ste elftal)

Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 25 januari

Voordracht ‘De wereld van de
diamant’

Door Marc Van Bockstael.
“Diamonds are a girl’s best friend” De
gastspreker van deze avond zal ons
als director van de Hoge Raad voor
Diamant van Antwerpen uitleg geven
over de wondere wereld van de diamant
vanaf de ontginning tot het schitterend
juweel. Ook wordt de problematiek van
de diamantwereld geschetst vanaf de
invoer tot de afzetmarkt.
Om 20 uur - OCP, Polderbos 20 - € 5
(leden) / € 8 - Vooraf inschrijven niet
nodig
Markant DP SDW
Vrijdag 28 januari

Verhalenwandeling

Op enkele plekken op en rond de
school worden vanaf 16.45 uur
(vertrekken kan tot 18.45 uur) verhalen
verteld. Tijdens een wandeling van
ongeveer 2 km kunnen jullie genieten
van spannende sprookjes en een hapje/
drankje tussendoor. Kleed je warm aan
en breng een lampion, een dekentje en
een fluojas mee.
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Om 16.45 uur - Breughellaan 18A –
meer info en inschrijven via info@
leefschooldeboomhut.be
Leefschool De Boomhut
Vrijdag 28 januari

Wijnen leren proeven als een
professional

Reeks van 4 lessen (wekelijks)
Om 20 uur - Bondslokaal Sportwegel, De Pinte - € 68 (leden) /
€ 80 - inschrijven via frans.naessens@
skynet.be of via 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Vrijdag 28 januari

JV De Pinte B - FCLC Ronse
(1ste elftal)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

de leefbaarheid in onze gemeente te
verbeteren.Alle geïnteresseerde
inwoners van onze gemeente zijn
van harte welkom, toetreden tot het
BIN is gratis.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
- gratis
BIN
Myriam Vande Moortele:
0479 21 81 91
vdm.myriam@gmail.com
Vrijdag 4 februari

JV De Pinte - Windeke
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 6 februari

Vanaf 1 februari

Lessenreeks ‘Italiaans voor
beginners’

Reeks van 8 lessen (wekelijks)
Om 19.30 uur - Bondslokaal Sportwegel, De Pinte - € 25 (leden) /
€ 30 - inschrijven voor 28 januari via
frans.naessens@skynet.be of via 09
282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Woensdag 2 februari

Voordracht ONLINE ‘Slow
Cooking’

Wat is slow cooking? Alle ingrediënten
worden in één pan gedaan, kort
even opgewarmd en gaat dan in een
beschermd, geïsoleerd milieu verder
garen. Het is een ecologische manier
van koken, met weinig energieverbruik,
behoud van maximale smaak,
voedingsstoffen en vitamines. Kortom:
super simpel, gaart vanzelf, tijd en
ruimte over!
Om 20 uur - Online vanaf 19.45 uur
- € 2 (leden) / € 5 - inschrijven voor
30 januari meer info via annemie.
de.kocker@telenet.be of via
09 384 66 97
Velt Scheldevallei
Donderdag 3 februari

Infovergadering BIN-werking
|zie pag. 13
Het Buurt Informatie Netwerk (BIN)
is een samenwerking van bewoners,
politie en gemeente. Het doel van die
samenwerking is om de veiligheid en

Gezinsviering

n.a.v. Maria Lichtmis
om 11 uur - kerk De Pinte - meer info
via www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be of via 0476 78 78 86
Zondag 6 februari

JV De Pinte A - Bottelare B
(1ste elftal)

Om 15 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 8 februari

Schrijfworkshops door Danny
De Vos |zie pag. 15
om 19.30 uur - BIB - gratis inschrijven via
bibliotheek@depinte.be of
bel 09 282 25 32
Bibliotheek De Pinte

Dinsdag 8 februari

Vrouwenpraatcafé
Klimaatbewust consumeren

Door Karine Van Doorsselaer, docente
Materialenleer en Ecodesign.
De klimaatverandering is een universeel
probleem met verstrekkende gevolgen,
niet alleen voor fauna en flora, maar ook
voor de gezondheid en veiligheid van
de burger. Door ons aankoopgedrag
kunnen we de industrie sturen om
meer duurzame producten op de
markt te brengen. Duurzaam en
bewust consumeren met aandacht
voor de circulaire economie zijn hierbij
primordiaal. Karine geeft o.a. tips voor
de aankoop van producten die passen
in de circulaire economie, met tal van
voorbeelden uit het leven gegrepen.
Om 19.30 uur - Sportcomplex
Moerkensheide, Parkwegel 1 €5 - meer info en inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Vrijdag 11 februari

Praktische les met proeven

‘Het maken van originele mocktails’ door
Franky Malbrancke
Met als thema ‘Oeganda in de mix’ leren
we tijdens deze workshop alcoholvrije
cocktails maken met o.a. ingrediënten
uit Oeganda. I.s.m. Trias wordt
terzelfdertijd de oorsprong van al deze
producten besproken.
Om 20 uur - Kasteel Borluut - Kleine
Gentstraat, SDW - € 13 (leden) / € 18 meer info en inschrijven via marleen.
sansen@skynet.be of via 09 221 40 36
Markant DP SDW
Vrijdag 11 februari

JV De Pinte B – Petegem-a/d-schelde (1ste elftal)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zondag 13 februari

Woensdag 16 februari

Allerliefdeviering

We vieren alle nuances, alle vormen van
graag zien en graag gezien worden.
om 11 uur - kerk De Pinte meer info via www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be of
via 0476 78 78 86
Zondag 13 februari

Ontbijt aan huis

Geloofsgesprekken ‘Durf met
Kristien Hemmerechts’

Meer info via Parochie Edith Stein met
de steun van het Vlaams Fonds voor de
Letteren.
Om 20 uur - kerk De Pinte meer info via www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be of
via 0476 78 78 86
Donderdag 17 februari

Prijs nog te bepalen
Ferm Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Infonamiddag ‘Digitale
opleiding voor senioren’ |
zie pag. 6

Maandag 14 februari

Bezoek ‘Confiserie Jonas’

Confiserie Jonas maakt veganistische
ambachtelijke lekkernijen, confiserie en
chocolade met grotendeels biologische
ingrediënten. We krijgen uitleg over de
grondstoffen, het productieproces van
chocolade en een demonstratie. We
sluiten af met proevertjes, een drankje
en krijgen lekkers mee ter waarde van
15 euro per persoon.
Om 19.30 uur - Robert De
Preesterstraat 109, Oudenaarde - €
25 (leden) / € 30 - inschrijven voor 8
februari meer info via guido.duprez@
skynet.be of via 0470 93 58 39
Velt Scheldevallei
Dinsdag 15 februari

Lezing ‘Positieve effecten van
muziek op het verouderend
lichaam en de verouderende
geest’ | zie pag. 20

Door dr. Muzaffer Çorlu (docent aan
Muziekschool De Pinte). Een lezing in de
cultuurzaal van het OCP over deze en
andere positieve effecten van muziek
op het verouderende lichaam en de
verouderende geest.
Om 19 uur - OCP, Polderbos 20
- gratis - reservatie en meer info
via www.muziekvanuitonskot.be/
muzieklessen-voor-senioren
Muziekschool De Pinte

In coronatijden werd het duidelijk dat
het digitaal gebeuren niet meer is
weg te cijferen in onze maatschappij.
Afspraken, reserveringen, betalingen,
aankoop tickets, corona safe ticket ...
zijn allemaal zaken waarmee ook
senioren dagelijks worden
geconfronteerd. In deze
infosessie word je door deskundigen
op een eenvoudige en voor iedereen
verstaanbare taal uitgelegd wat de
mogelijkheden zijn van de verschillen
toestellen en welke nuttig zijn voor
onze senioren.
Om 16 uur - raadzaal gemeentehuis
Seniorenraad De Pinte:
0476 59 87 79
laurentdevos@skynet.be
Vrijdag 18 februari

Opluisteren mis

Om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde,
Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 18 februari

5de fusie kaarting

Fusie kaarting voor worsten, iedereen
van harte welkom. Voor niet kaarters is
dobbelspel voorzien.
Vanaf 19 uur - Veldblomme,
Veldstraat 52 - meer info via Antoine
Van Nieuwenhuyze
antvn@telenet.be of via
09 385 49 36
ACV De Pinte - Zevergem
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Vrijdag 18 februari

JV De Pinte - Zeveren
(reserven)

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 19 februari

Pastafestijn T.K. Olympia De
Pinte

De bestuursleden en trainers van
Turnclub Olympia De Pinte heten
iedereen meer dan welkom op hun
jaarlijks pastafestijn.
Waan je even in het prachtige Italië bij
het proeven van onze heerlijke pasta’s
en dit aan democratische prijzen.
Van 18 - 19.30 uur - Refter GBS De
Pinte - meer info en bestellen via
www.tkodepinte.be
Zaterdag 19 februari

Kaas- en wijnavond Vrije
Bibliotheek Zevergem

Om 18 uur - De Veldblomme Veldstraat 52 - inschrijven via BIB
medewerkers,
eddy.detemmerman@telenet.be
of via 0485 10 76 32
Vrije Bibliotheek Zevergem
Zaterdag 19 februari

JV De Pinte A - Destelbergen
B (1ste elftal)

Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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Dinsdag 22 februari

Infomoment ‘Salade het
ganse jaar door’

Een slaatje smaakt altijd en dus niet
enkel in de zomer.
Om 14 uur - Bondslokaal Sportwegel, De Pinte - € 3 (leden) /
€ 5 - inschrijven via frans.naessens@
skynet.be of via 09 280 58 37
Gezinsbond De Pinte / GOSA 55+
Dinsdag 22 februari

Voordracht ‘Hoe omgaan met
fake news?’

Hoe wordt nieuws samengesteld en wat
is de impact ervan op ons wereldbeeld?
Geloven we als nieuwslezers en -kijkers
alles zonder nadenken of gaan we met
een voldoende kritische blik om met
de info die we krijgen? En hoe zit het
met het zogenaamde fake news? We
kennen allemaal het begrip wel, maar
hoe we ermee moeten omgaan is
minder duidelijk. Dr. Annelore Deprez,
directeur van de onderzoeksgroep
Communicatie, Media en Design
aan Arteveldehogeschool, deelt haar
inzichten.
Om 20 uur - Raadzaal Gemeentehuis
- € 6 (leden) / € 9 - Meer info en
inschrijven via www.markantvzw.be/
jong-markant-de-pinte-SDW of via
jongmarkant.dpsdw@gmail.com
Markant DP SDW

kennis over o.a. grondsoorten,
bodemleven, bemesten, gereedschap,
tuinindeling om daarna vooral zelf
aan de slag te gaan met o.a. wieden,
schoffelen, zaaien en planten!
Om 19.30 uur - Veldblomme Veldstraat 52 - € 65 (leden) / € 100
- inschrijven voor 15 februari meer
info via guido.duprez@skynet.be of
via 0470 93 58 39
Velt Scheldevallei
Woensdag 23 februari

Voordracht ‘Stamcellen, bron
van eeuwig leven?’

Door prof. dr. Marc Boogaerts.
Stamcellen liggen aan de basis van
elk leven. Ze dragen tevens een groot
potentieel in zich en kunnen zich delen
en ontplooien tot elk soort weefsel.
Stamcel-therapie ligt dan ook aan de
basis van een nieuw soort geneeskunde,
maar feiten en fictie moeten strikt van
elkaar worden onderscheiden. Hierbij
moet verder doorgedreven onderzoek
een oplossing bieden.
Gildenhuis - Loofblommestraat
20, SDW - gratis (leden Markant
Davidsfonds) / € 5 - inschrijven niet
nodig.
Markant DP SDW i.s.m. Davidsfonds
SDW/Afsnee

Vanaf 23 februari

Lessenreeks ‘Moestuinieren
ten huize van’

Leer ecologisch moestuinieren in 8
lessen. We starten met theoretische

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

Ivy Vlerick

Jouw foto op deze pagina?
Zelf foto’s van De Pinte - Zevergem delen, kan via Instagram
met #depinteinbeeld, of mail ze door naar
communicatie@depinte.be voor opname in het infoblad.

De Pinte in beeld

Margot Baetens

chte

Marc Van De Gehu

chte

Marc Van De Gehu

Geert De Troyer
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De burgemeester, de schepenen, de raadsleden,
de algemeen directeur en het personeel
bieden je hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2022!
Met spijt in het hart moeten we laten weten dat we dit jaar niet met zijn
allen samen kunnen klinken op het nieuwe jaar.
We komen wel graag virtueel naar je toe.
We plannen zeker ook een ontmoetingsmoment in het voorjaar!

Surf naar www.depinte.be/nieuwjaar2022 voor alle info.

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

