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Volgende INFOblad (mei - juni 2022)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
20 maart 2022 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@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
De in dit infoblad vermelde activiteiten
telkens onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen. Check steeds bij de organisatie
voor de laatste stand van zaken.

Onze ondernemers
in de kijker

Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis
maart - april
Het gemeentehuis is toegankelijk van 8.30 tot 12 uur
op weekdagen (sinds 31 januari 2022). De diensten
zelf zijn enkel bereikbaar na afspraak. Zie pagina 8 en
op www.depinte.be voor de laatste stand van zaken
(opstart onthaal, coronamaatregelen).
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 18 uur*
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur*
zaterdag
9 tot 17 uur
* zomeruurregeling: van 1 maart tot 31 oktober
(tot 18 uur, anders 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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Eind april organiseren we een lokaalmarkt in
De Pinte. We zetten op zaterdagnamiddag 23 april 2022
de korte keten in het voetlicht. Verder zal er opnieuw een
lente-actie volgen, een ‘late night shopping’ en een
ambachtenroute.
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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).
Opgelet:

❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
nieuwe
locatie!
- vrijdag 18 maart: van 9 tot 12 uur
(Dorp Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur: parking OCP De Pinte, Polderbos 20
- zaterdag 19 maart 2022 van 9 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Repair Café:
Zaterdag 5 maart 2022 van 9.30 tot 13 uur in de
Gemeentelijke Basisschool van De Pinte - zie pag. 14
❏ 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

Vrijwilliger in de kijker
Een interview met inwoner David Van Parys. David zorgt
als vrijwilliger in een leefgroep van het woonzorgcentrum
Scheldevelde voor blije gezichten.

16

Sluitingsdag
Gemeentehuis, OCP,
recyclagepark, Sociaal Huis
Maandag 18 april 2022: paasmaandag

Op zoek naar een (sportieve)
hobby?
Misschien is Badmintonclub De Pinte iets voor jou!
Of ga je voor een reeks Start 2 Run via Atletiek De Pinte?
JCDP is ook al meer dan 40 jaar dé recreatieve joggingclub!
En JV De Pinte zoekt dames-voetballers voor haar eerste elftal.
Kijk ook zeker eens in de UiTagenda vanaf pagina 26,
daarin vind je nog tal van andere opties!
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Openbare werken & Mobiliteit

Heraanleg voetpaden
Kleine Landeigendom
Een deel van de voetpaden in de Borluutlaan,
Scheldeveldestraat, Kasteellaan, H. Consciencelaan en G.
Gezellelaan werden in het verleden al heraangelegd. In
het voorjaar van 2022 zullen de resterende voetpaden
aangepakt worden. De huidige voetpaden en opritten
zullen vervangen worden door nieuwe met dezelfde
breedte.
Daarnaast wordt er ook een deel van het openbaar
domein onthard: enerzijds door niet-gebruikte
voetpaden te verwijderen en anderzijds door rondom de
pleintjes in de wijk steeds één arm van de openbare weg

uit te breken. De uitgebroken zones, goed voor zo’n 1
000 m² zullen nadien een groene invulling krijgen.
Ten slotte worden er tijdens de werken ook een aantal
aanpassingen gedaan op vlak van verkeersveiligheid. Ter
hoogte van de toegang tot het Woonzorgcentrum en ter
hoogte van het Speelbos wordt de infrastructuur voor
voetgangers verbeterd. Ter hoogte van het Speelbos en
in de Hemelrijkstraat komen eveneens verkeerskussens
en andere snelheid- en sluipverkeerremmende
maatregelen.

Meer info: www.depinte.be/voetpaden

Asfalteringswerken De Pinte 2022-2023
In het voorjaar van 2022 zijn enkele algemene
herstellings- en vernieuwingswerken aan asfaltwegen
gepland. De volgende straten worden voorzien van een
nieuwe toplaag asfalt:
• Baron de Gieylaan (Florastraat tot rotonde J.
Anthierenslaan)
• Pont Zuid (tussen Leemstraat en Landuitstraat)
• Parkwegel
• Pijpekop Rembrandtstraat
• Pijpekop Picassostraat
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In 2023 zal onder andere de Nieuwstraat, tussen rotonde
Moerkensheide en rotonde Zwartegat, een nieuwe
toplaag krijgen.
Gedurende de herstellingswerken zal er plaatselijk
geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De fasering
en timing van de werken wordt daarom vooraf nog
gecommuniceerd.

Verkeersafwikkeling
centrum proefopstelling
De stationsbuurt is een belangrijk mobiliteitsknooppunt
voor verschillende weggebruikers. Daardoor is het er
tijdens de spitsmomenten heel druk, zowel op vlak van
gemotoriseerd verkeer als van voetgangers en fietsers.
Om deze omgeving veiliger te maken voor voetgangers
en fietsers, is een heraanleg van de Julien Anthierenslaan
en de Koning Albertlaan opgenomen in het
Meerjarenplan.
In het voorjaar van 2021 werd er een bewonersbevraging omtrent de verkeerssituatie en -veiligheid in de
stationsomgeving uitgevoerd. Op 14 juni 2021 vond
er vervolgens een participatiemoment plaats met geïnteresseerde inwoners. Op basis van de input van de
participatie met inwoners, de mobiliteitsraad, politie,
studiebureau Traject en andere actoren schuift het lokaal
bestuur een voorkeurscenario voor een nieuwe verkeersafwikkeling voor het centrum van De Pinte naar voor. De
inrichting van veilige en duidelijke verkeersstromen voor
alle weggebruikers is daarbij de voornaamste beweegreden.
Door een aantal aanpassingen in de verkeersafwikkeling
van de stationsomgeving (eenrichtingsverkeer en knip)
krijgt de zwakke weggebruiker een duidelijke en veilige
plaats op het openbaar domein, terwijl het station en de
parking in de Julien Anthierenslaan toegankelijk blijven
voor het gemotoriseerde verkeer.
Concreet wordt er in de Koning Albertlaan, ter hoogte
van de Stationsstraat, een knip geplaatst voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor weren we het pendelverkeer van
en naar het station uit de Koning Albertlaan en Koning
Leopoldlaan. Op deze manier wordt de wijk verkeersluw
en kan er meer ruimte gegeven worden aan de zwakke
weggebruiker.
Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de
Stationsstraat doorgetrokken tot aan de Julien
Anthierenslaan en in de Julien Anthierenslaan wordt
er eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Stationsstraat
naar de rotonde Baron de Gieylaan. Op die manier wordt
er een lus gemaakt voor het gemobiliseerde verkeer om
het station en de parking van de Julien Anthierenslaan te
ontsluiten, zonder conflicten bij het kruisen van de

fietsers op de fietssnelweg. Bovendien komt er zo ruimte
vrij in de Julien Anthierenslaan om, met een minimale
bijkomende verharding, een veilige voetgangersinfrastructuur aan te leggen.
Een derde aanpassing tenslotte is de invoer van eenrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan van het
Kerkplein tot aan de rotonde van de Julien Anthierenslaan. Samen met de invoer van eenrichtingsverkeer zal in de proefopstelling een parkeerverbod komen
voor een aantal haakse parkeerplaatsen aan de kant van
het gemeentehuis. Hierdoor komt er ruimte vrij voor
terrassen, uitstalramen van winkels, groen, zitbanken
… Door deze aanpassingen willen we meer ontmoetings- en belevingsruimte maken in het centrum van de
gemeente.
In de Vredestraat worden eveneens enkele bijkomende
maatregelen voorzien. Bij de start van de proefopstelling
wordt er in eerste instantie een parkeerverbod in de
volledige Vredestraat ingevoerd, aan beide kanten van
de straat. Later wordt ook de haag langs de begraafplaats in de Vredestraat verplaatst om het voetpad te
verbreden. De installatie van nieuwe, ‘slimme’ verkeerslichten die het verkeer gerichter kunnen aansturen op het kruispunt Vredestraat-Polderdreef staat eveneens op de planning voor deze bestuursperiode.
De voorgestelde wijzigingen in de verkeersafwikkeling
gaan in proefopstelling begin maart. Op dat moment
wordt ook de schoolstraat in de Baron de Gieylaan opgeheven. Zowel voor- als nadien worden op verschillende
manieren verkeersmetingen gedaan in de betrokken
zone om de verkeersstromen te kunnen monitoren. Bij
een tiental inwoners werden er telramen geïnstalleerd
om metingen te houden. De data van deze telramen is
online raadpleegbaar via www.telraam.net.
De presentatie van 2 februari 2022 en de visuele weergave van bovenstaande aanpassingen, vind je op
www.depinte.be/stationsomgeving.

Evaluatie Via www.depinte.be/stationsomgeving kan je je mening nalaten over het gekozen voorkeurscenario. We
willen daarbij polsen of je denkt dat dit scenario de vooropgestelde ambities mee zal helpen verwezenlijken en of er
onoverkomelijke maatregelen genomen worden. Daarnaast willen we jouw ervaring met de proefopstelling beluisteren.
Voor de studie omtrent de verkeersafwikkeling van de stationsomgeving ontvangt de gemeente subsidies van Provincie Oost-Vlaanderen.
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Veilige
schoolomgevingen
Een werkgroep binnen de mobiliteitsraad heeft een
nota uitgewerkt, die in juni 2021 goedgekeurd werd
door de mobiliteitsraad zelf. Nadien ging deze naar het
college van burgemeester en schepenen en de diensten
voor verdere uitwerking. Op basis daarvan worden de
komende maanden, in samenloop met de invoering van
de gewijzigde verkeerssituatie, een aantal structurele
verbeteringen gedaan aan de schoolomgevingen.

een fietsstraat ingevoerd van de Vredestraat tot voorbij
de toegang tot de site. Om de fietsstraat vlot in te
kunnen rijden, wordt ook de oversteekplaats ter hoogte
van de Kasteellaan heraangelegd.

Zo worden aan elke oversteekplaats aan schoolingangen
reflectoren ingewerkt in het wegdek om meer aandacht
op de oversteekplaats te vestigen. Daarnaast worden
ook in duidelijke markering ‘SCHOOL’ voor elke toegang
op het wegdek geplaatst.

Rood: fietsstraat met zebrapaden (wit)
Geel: heraan te leggen voetpad
De inrichting van een kiss- and ridezone in de
Kasteellaan, alsook het definitieve traject voor
voetgangers en fietsers tussen Baron de Gieylaan en
Kasteellaan, wordt op termijn verder uitgewerkt.
Zoals al vermeld, zal er aan de toegang tot De Kleine
Prins een fietsparking voorzien worden. Daarnaast wordt
ook het voetpad in de Vredestraat, ter hoogte van de
begraafplaats, verbreed.
Per schoolomgeving worden vervolgens een aantal
kleine ingrepen gedaan. Zo worden de oversteekplaats
in de Bommelstraat en de Weldendreef eveneens
voorzien van reflectoren en worden de eerste
parkeerplaatsen op de parking van het Jeugdcafé
(Polderbos 2) vervangen door een groenzone.
In de schoolomgeving van de site Erasmus en Vrije
Basisschool Zevergem, zijn er grotere ingrepen gepland.
Site Erasmus
Om de leerlingen van Erasmus op een veilige en
leesbare manier tussen de school en het centrum te
laten bewegen, wordt de voetgangersinfrastructuur
vernieuwd en verbreed op dit traject. Ook ter hoogte van
het postkantoor wordt de looplijn met de Jeugdwegel
verbeterd. Daarnaast wordt er, eveneens vanaf 1 maart,

Vrije Basisschool Zevergem
In Zevergem Dorp worden er in eerste instantie
fietssuggestiestroken aangelegd tussen de Weldendreef
en de Blijpoel. Daarnaast wordt het voetpad tussen de
toegang van de school en ’t Kerkdreefken verbreed.
Ook de zone voor de schoolpoort wordt verbreed, wat
een versmalling van de rijbaan met zich meebrengt.
Deze versmalling zal in proefopstelling getest worden,
alvorens dit infrastructureel veranderd wordt.

Voor de investeringen in veilige schoolomgevingen ontvangt de gemeente subsidies van de Vlaamse Overheid, Departement
Mobiliteit & Openbare Werken.
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Samen maken we
de mobiliteitsswitch

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan
de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De
Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen
Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van
De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt
getest in een aantal regio’s.
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram
en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen
zetten we snellere en frequentere bussen en trams in. Op
plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer
zetten we in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een
rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van
je traject af te leggen.
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.
Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen
combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan
trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een
deelfiets of -wagen.
Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle
openbaarvervoersoplossingen onder één naam
bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger.
Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dit is
een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen
samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of
flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen,
boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website
of het callcenter van de Hoppincentrale.

Bereid je voor op mobiliteitsswitch.be
Hoe pakken we dit aan in jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw
regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in vijftien
vervoerregio’s. Vervoerregio Gent bestaat uit 23
gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke
mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
• Een busnetwerk dat beter is afgestemd op het
treinnet, met snellere en frequentere bussen tussen
de kernen tijdens weekdagen, ’s avonds en in het
weekend.
• Een nieuw stedelijk bus- en tramnet met snellere en
frequentere verbindingen, waarbij de meeste lijnen
rijden tot na middernacht. Met een sterke bediening
van knooppunten zoals Sint-Pietersstation, Zuid,
Dampoort en Rabot.
• Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) waar
er minder vraag is naar openbaar vervoer, en de inzet
van deelfietsen en -wagens voor het faciliteren van
voor- en natransport.

Lees meer over de nieuwe mobiliteitsvisie op: mobiliteitsswitch.be

Nieuwe veegwagen
Na het in panne vallen van de veegmachine werd een
aanbestedingsprocedure opgestart voor de aankoop
van een nieuwe. De levering is begin dit jaar gebeurd. In
februari worden onze arbeiders opgeleid om ermee te
werken. Aansluitend wordt het volledige grondgebied
geveegd en hernemen we onze vaste veegroutes.
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Leven & Wonen

Welkom aan het onthaal!
Door corona werken de diensten Burgerzaken en
Bouwen al een tijdje op afspraak. En dat is zowel voor
onze burgers als voor onze medewerkers een stap
vooruit. De dossiers en dienstverlening kunnen beter en
sneller voorbereid worden en wie met een afspraak naar
het gemeentehuis komt, weet dat er iemand klaar staat
om te helpen.
We blijven dus volop inzetten op ‘werken op afspraak’.
We blijven deze manier van werken verder ontwikkelen
en voorzien daarom een ‘onthaal’ in het gemeentehuis.
Op die manier blijven we maximaal bereikbaar voor
jouw vragen: telefonisch, via e-mail, op afspraak en nu
ook via de onthaalmedewerker.
We kunnen een beroep doen op meer dan tien
vrijwilligers om het onthaal te bemannen. Bij
wijze van opstart openen we voorlopig enkel in

de voormiddag. Vanaf maandag 31 januari 2022
zullen de onthaalmedewerkers je verder helpen.
Het gemeentehuis zal open zijn van 8.30 tot 12
uur, van maandag tot en met vrijdag. Niet tijdens
schoolvakanties.
Waarmee helpen onze onthaalmedewerkers?
• Bezoekers onthalen en wegwijsinfo geven.
• Voor bezoekers met een afspraak: laten weten aan
de betrokken medewerker dat zijn afspraak er is
(telefonisch aanmelden). Je wordt als bezoeker dan
opgehaald in de wachtzaal (naast het onthaal).
• Afspraken maken
• Snelloket (meegeven toeristische folder,
Ophaalkalender, sticker ‘geen reclamedrukwerk’ ...).
De nieuwe openingsuren gelden voor het
gemeentehuis (gebouw zelf ).

Wil je langs gaan bij de diensten, maak dan eerst een afspraak.
Een afspraak maken voor de dienst Burgerzaken kan via www.depinte.be/afspraakburgerzaken, voor de dienst
Bouwen kan dit via bouwen@depinte.be. Zie www.depinte.be voor meer info en de andere diensten.

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
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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

In dankbare herinnering
Gerard Thienpont overleed op 7 januari 2022. Hij is de
kunstenaar van zowel het beeld op het kerkhof als de
bespeelbare kunst in Viteux, alsook de schenker van het
beeld in de inkom van het gemeentehuis.
Met veel dank voor deze mooie bijdrages in onze
gemeente. Rust zacht.

LEM Lente 2022

Locale Economie en Middenstand
Weekend 23-24 april 2022
Blik achter de schermen van onze winkels!
Ontdek de Pintse handelaars tijdens een verrassende winkel-route in het
weekend van 23 en 24 april 2022.
Maak kennis met hun ateliers en laat je onderdompelen in hun uniek
verhaal. Hier en daar worden muzikale en andere verrassingen voorzien.
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Leven & Wonen

Op 23 april lokaalmarkt
in De Pinte
Op zaterdag 23 april 2022 van 9 tot 12 uur vindt in
De Pinte de lokale producentenmarkt plaats op het
gemeenteplein (voor het gemeentehuis) in de dorpskern
van de Pinte. Op deze lokaalmarkt zullen producten te
vinden zijn die lokaal en ambachtelijk geproduceerd
werden. Het aanbod zal heel divers zijn, met meerdere
proevers en de mogelijkheid om te kopen.

Kom eens flaneren op deze gelegenheidsmarkt. Kom
proeven en genieten van de lentezon. Iedereen is
welkom! De toegang is gratis.
Bij succes zullen we dit in de toekomst zeker hernemen!

Het lokaal bestuur wil hiermee haar lokale economie in
de verf zetten, maar ook onze ecologische voetafdruk
helpen verkleinen. De producten zijn immers allemaal in
de omgeving gekweekt of gemaakt. Dat is de voorwaarde
om te kunnen deelnemen.
De Pinte kent een rijk aanbod aan artisanaal fruitsap, bier,
wijn, chocolade, hoevevlees, ijs, kaas, groenten en fruit,
mosterd, honing, mattentaarten, enzovoort. Maar ook
aan handgemaakte juwelen, bewerkte houtproducten of
glasattributen. Voldoende aanbod dus om dit eens bijeen
te zetten in de dorpskern.

Denk je zelf in aanmerking te komen als standhouder op deze markt?
Contacteer ons dan via vrijetijd@depinte.be of tel. 09 280 98 40.

Milieu & Duurzaamheid

Nieuwe locatie
KGA-ophaling

Stook slim!

Opgelet: de KGA-inzameling vindt voortaan plaats
op vrijdag van 13 tot 16 uur op de parking van het
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos
20 en niet meer in de Kastanjestraat.
Volgende ophalingen
Vrijdag 18 maart:
9 tot 12 uur: Dorp Zevergem/achterzijde kerk
13 tot 16 uur: parking OCP De Pinte, Polderbos 20
Zaterdag 19 maart:
9 tot 16 uur: achterzijde gemeentehuis (Koning
Albertlaan 1)
10 | www.depinte.be

Alles wat je moet weten over stoken. Zowel buiten
als binnen. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe
gebruik ik best mijn kachel?
Zie: www.stookslim.be

Nieuwe
restafvalzakken
Sinds kort zijn er nieuwe restafvalzakken in omloop in
onze gemeente. Deze zakken kunnen er iets anders
uitzien dan de ‘oude’ zakken, maar ze dienen te
beantwoorden aan eenzelfde Europese kwaliteitsnorm.
Andere kleur en ‘uitzicht’
De nieuwe restafvalzakken worden - zoals steeds aangekocht door IVM. Sinds 2021 verplicht de Vlaamse
regelgeving om bij de productie van de restafvalzakken
die door lokale besturen worden aangekocht, minstens
50 % regeneraat (een alternatief voor ‘virgin’ of eerstekeus kunststofmateriaal) te gebruiken. Door het
(opgelegde) gebruik van dit recyclaat is de witte kleur
van de restafvalzak niet meer ‘sneeuwwit’, maar eerder
een grijstint. Dit is volkomen normaal.
Bij het afrollen van de restafvalzak van de rol, zal je
merken dat de opdruk niet (altijd) zichtbaar is. Maar als
je de zak openvouwt, zie je de opdruk met vermelding
van de gemeentenaam verschijnen.
Je zal zien dat de restafvalzak voor het overige
eenzelfde uitzicht heeft als de ‘oude’ zak. Enkel de kleur
is minder wit.

Indien je ondanks de productiecontroles toch een
zak zou hebben waarvan bijvoorbeeld de flappen
te gemakkelijk zouden scheuren of waar er geen
opdruk te zien is, dan kan je deze rol omruilen bij de
milieudienst. Deze rol wordt dan opgestuurd naar IVM
die de producent contacteert om na te gaan of er bij de
productie iets mis zou zijn gegaan.
Snel op de bal spelen: lotnummer is noodzakelijk
Meldingen van inwoners zijn een belangrijk hulpmiddel
in het detecteren van mogelijke productiefoutjes.
Vandaar het belang om snel melding te maken van
problemen en hierbij telkens het lotnummer (dat op de
zak gedrukt staat, zie foto) te vermelden.

Kwaliteitseisen zijn dezelfde
Voor de productie van de restafvalzakken worden
strenge kwaliteitseisen opgelegd. Deze verschillen niet
van de ‘oude’ zakken, want hiervoor gelden onder meer
Europese kwaliteitsnormen die in de bestekken worden
opgelegd.

Lenteschoonmaak 2022
Zaterdag 19 maart 2022 start de grote
lenteschoonmaak. Ook in onze gemeente organiseren
we een lenteschoonmaakactie op vrijdag 25
maart 2022 van 13 tot 15 uur. We vragen scholen,
vrijwilligers en personeel van de gemeente om ons een
handje te helpen.
We zoeken nog vrijwilligers! Interesse? Lees zeker
verder!
Wat mag je verwachten?
Wij voorzien het materiaal (grijpers, handschoenen,
fluohesje en vuilzakken) en de routes. Jullie worden in
groepjes verdeeld om op pad te gaan en zwerfvuil te
rapen. Dit zullen routes zijn tussen 2 en 5 kilometer.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via:
www.depinte.be/lenteschoonmaak
Heb je vragen? Dan zijn we steeds bereikbaar via
milieudienst@depinte.be of 09 280 80 24.

INFOblad | MAART - APRIL 2022 | 11

Milieu & Duurzaamheid

Winnaar Koop Lokaal
De spaaractie ‘Ik KOOP LOKAAL in De Pinte-Zevergem’
liep van 1 november tot en met 31 december
2021 en werd georganiseerd door de Adviesraad
Lokale Economie en Middenstand (LEM-raad) in
samenwerking met de GRIS en het lokaal bestuur van
De Pinte.
Door lokaal te shoppen kon je stempels sparen.
De volle spaarkaarten werden verzameld bij de
verschillende deelnemende handelaars. Daarnaast kon
je ook FairTrade-stempels verzamelen bij aankoop van
FairTrade-producten. Met de volle spaarkaarten maakte
je kans op een van de drie FairTrade-pakketten.

In totaal werden er 1 360 volle spaarkaarten ingezameld
waarvan 136 met ook de drie Fairtrade-stempels. We
kunnen dus spreken over een groot succes!
We hebben drie FairTrade-pakketten uitgedeeld en 65
mensen gelukkig mogen maken met 9840-bonnen van
10, 20, 50 euro en een grote winnaar met het bedrag
van 100 euro. Dikke proficiat!
De namen van de winnaars van de actie Koop Lokaal
vind je via: www.depinte.be/winnaarskooplokaal

Lokaal bestuur De Pinte gaat de
strijd aan met de
klimaatverandering
Klimaattafel - dinsdag 1 maart
Met het ondertekenen van het
burgemeestersconvenant engageert de gemeente
zich om de CO2-uitstoot te reduceren (mitigatie)
en maatregelen te nemen om de gevolgen van
klimaatverandering op haar grondgebied op te
vangen (adaptatie). De actualisatie van het bestaande
mitigatieplan start later dit jaar. Nu focussen we op
adaptatie. We werken een plan uit om de lokale impact
van de klimaatverandering - zoals droogte, hitte en
wateroverlast - aan te pakken.

Op 1 maart 2022 organiseren we een interactieve
workshop waarbij dieper ingegaan wordt op de lokale
risico’s en kansen. In kleinere groepen zoeken we naar
oplossingen op maat van De Pinte.
Om die oplossingen versneld te kunnen uitvoeren
tekende het lokaal bestuur alvast in op het Klimaatpact.
Wij stellen de deelname van alle denkers en doeners
met een hart voor het klimaat in het algemeen en De
Pinte in het bijzonder, op prijs!
Praktisch
• Datum: dinsdag 1 maart 2022
• Begin en eind: 20 tot 22 uur
• Inschrijven voor 27 februari 2022 via
mariska.samyn@depinte.be met vermelding van jouw
belangrijkste interessevelden (landbouw – industrie
– open ruimte – openbaar domein – private kavel –
natuur - …)
Heb je vragen, neem gerust contact op met Mariska
Samyn (mariska.samyn@depinte.be) of met het
begeleidend studiebureau Sumaqua (Ninon Vanden
Haute, ninon.vandenhaute@sumaqua.be).

Het klimaatadaptatieplan wordt opgemaakt samen met de provincie Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van het studiebureau Sumaqua.
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klimaatsubsidies
in De Pinte
Voor iedereen, dus ook voor jou!

Ecologisch
verbouwen

Water

Samen voor een duurzame gemeente #team9840
Meer info: www.depinte.be/premies

Duurzaam hout tot € 250

Ontharden/vergroenen
voortuinen/opritten tot € 350

Ecologische isolatie tot € 500

Meer natuur

Openmaken ingebuisde
perceelsgrachten tot € 500

Natuurverven tot € 150

Aanleg en beheer kleine
landschapselementen tot € 250

Regenwaterton tot € 20

Mobiliteit
Autodelen € 35
Inleveren nummerplaat
tot € 250

Aanplant bomen € 7 per boom
Bebossing € 15 per are
Aankoop biologisch plantgoed 35 %
van aankoop
Groendak tot € 300

Afval
vermijden
Houden van
kippen
€ 5 per kip

Klimaat
neutrale
initiatieven
en buurten
Tot € 300
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Asbestinzameling
IVM organiseert de bronophaling van asbestplaten en
-leien. Dit project beoogt een veilige inzameling van
kleine hoeveelheden asbestplaten en wordt uitgevoerd
met steun van de OVAM.
Dit project werd met succes opgestart en zal lopen tot
eind maart 2023.
Wie komt er in aanmerking?
• Particulieren
Landbouwbedrijven
• KMO’s en verenigingen (nieuw dit jaar)
Wat zijn de spelregels?
De ophaling aan huis van asbestplaten of -leien in
zakken of bigbags bij particulieren wijzigt niet:
• inwoners kopen een zak/bigbag (inclusief
beschermingsmiddelen) in het recyclagepark/
milieudienst (maximum twee per adres; 30 euro per
stuk)
• inwoners melden zich aan op ivmmilieubeheer.be
wanneer de zak gevuld is
• de door IVM aangestelde ophaalfirma regelt de
ophaling (voor juiste ophaalperiodes in De Pinte:
raadpleeg de Ophaalkalender of
www.depinte.be/ophaalkalender)

Ophaling in containers van
asbestplaten bij bedrijven of verenigingen:
• bedrijven/verenigingen dienen een aanvraag in bij de
gemeente
• de gemeente controleert of het bedrijf in de
gemeente gevestigd is
• het bedrijf betaalt vervolgens de gemeente 170
euro per container (maximum twee containers
te reserveren per adres) en haalt zijn pakket
beschermingsmiddelen af
• de gemeente geeft nadien de info van het bedrijf
door aan IVM
• IVM contacteert de door haar aangestelde
ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met het bedrijf
voor plaatsing/ophaling van de container (container
voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij
transport geen vezels worden verspreid).
Voor landbouwbedrijven geldt een ‘nieuw’ kanaal,
rechtstreeks via de OVAM!
Recent werd door de landbouwsector een ‘Protocol’
gesloten met de Vlaamse Regering waarin is
opgenomen dat landbouwbedrijven gratis asbest
kunnen laten ophalen op het bedrijf. De informatie
hierover is te vinden op: www.ovam.be/land-entuinbouwers

Meer info:
www.depinte.be/project-asbestinzameling
www.depinte.be/asbest

Repair Café Schelde-Leie
Kapot? Gaatje? Haperend? Het Repair Café repareert het!
Het is de uitgelezen kans om de circulaire economie
te promoten. Door zo veel als mogelijk te herstellen,
hergebruiken of een nieuw leven te geven worden de
grondstoffen minder uitgeput.
Maar jouw redenen mogen bovenal praktisch zijn:
wanneer jouw anders nog perfect bruikbare mixer,
houten speelgoed of tweedehands kleedje een
probleem vertoont, ben je meer dan welkom tijdens
het Repair Café (in Nazareth, De Pinte én Sint-MartensLatem).
We bekijken samen met jou het probleem en proberen
het ter plaatse te maken. Voor en na de herstelling kan je
genieten van een gezellige klets en een lekker drankje.
Je kan het zo gek niet kunnen bedenken,
14 | www.depinte.be

of we kunnen het maken: alles wat draagbaar is, mag
je binnenbrengen. Naar je vaatwasmachine kijkt
met plezier een gespecialiseerde hersteller uit het
commerciële circuit.
Mogen we je verwelkomen op het volgende Repair
Café op zaterdag 5 maart 2022 in De Pinte
(gemeenteschool, Polderbos 1)? We starten om 9.30 uur.

Welzijn & Sociale zaken

Vrijwilliger zijn bij de Minder Mobielen
Centrale iets voor jou?
Het Lokaal Bestuur De Pinte is op zoek naar vrijwilligers
voor de Minder Mobielen Centrale. Dit is een
dienstverlening die ervoor zorgt dat mensen die geen
beroep kunnen doen op de gewone wijze van vervoer
(via familie, vrienden of met het openbaar vervoer) toch
de kans krijgen om noodzakelijke verplaatsingen te
maken.

De Minder Mobielen Centrale doet een beroep op
vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen personen
vervoeren. Er wordt een kilometervergoeding voorzien.
Voel je je aangesproken om een steentje bij te
dragen? Wens je meer info?
Neem dan contact op met de Sociale dienst,
tel. 09 280 93 03.

Medicatieschema
als handig hulpmiddel
Neem je drie soorten geneesmiddelen of meer?
Vind je het soms moeilijk het juiste geneesmiddel
op het juiste ogenblik te nemen? Verlies je wel
eens het overzicht?
Vraag je medicatieschema aan je huisarts of (huis)
apotheker!

💊 Een medicatieschema is een handig hulpmiddel

Een medicatieschema is een overzicht van welke
geneesmiddelen (inclusief supplementen) je
wanneer en in welke hoeveelheid moet nemen. Zo
helpt een medicatieschema je om je medicatie op
het juiste moment en op de juiste wijze in te nemen.
Bovendien noteren je huisarts of je (huis)apotheker
vaak nog extra informatie op het medicatieschema
zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient.

💊 Hou je medicatieschema altijd op zak

Voor een veilige en efficiënte behandeling is het
belangrijk dat je huisarts, je (huis)apotheker en
andere zorgverstrekkers uit de eerste lijn en het
ziekenhuis weten welke geneesmiddelen je gebruikt.
Zorg er dus voor dat je altijd je medicatieschema op
zak hebt bij opname of consultaties.

Eerstelijnszone Schelde-Leie aan dat elke inwoner die
drie soorten geneesmiddelen of meer neemt, beschikt
over een kwalitatief medicatieschema. Hiervoor kan je
terecht bij je huisarts of (huis)apotheker.
Een initiatief van, voor en door Eerstelijnszone
Schelde-Leie.
De zorgverleners, welzijnswerkers, het ziekenhuis,
de lokale besturen en diverse verenigingen uit ELZ
Schelde-Leie ondersteunen dit project en werken hier
actief aan mee. Eerstelijnszone Schelde-Leie omvat
Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en
Zulte.

💊 In Eerstelijnszone Schelde-Leie werken we samen

aan gezondheid
Als iedereen die geneesmiddelen gebruikt deze
medicijnen juist neemt, dan gaat de gezondheid er
flink op vooruit! Daarom werken we er in

Meer informatie over het project?
Neem dan een kijkje op: https://www.eerstelijnszone.be/elz-schelde-leie-zit-op-schema
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David Van Parys,
vrijwilliger in de kijker
David Van Parys, inwoner van Zevergem, werkt sinds
september 2021 als vrijwilliger in het woonzorgcentrum
Scheldevelde in De Pinte. Een interview.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
“Via mijn vrouw Kathia De Temmerman. Zij werkt in de
keuken en verzorgt de maaltijden voor de bewoners.
Vorig jaar heb ik geholpen tijdens de Sneukeltoer. Toen
gingen de bewoners met de hulp van vrijwilligers op
ronde doorheen de dreef achter het woonzorgcentrum
en verder terug, met langs de route verschillende stops,
voor een drankje, koek, ijsje. Ik hielp ook een tweede
keer en ben toen ook gestart als vrijwilliger bij een
leefgroep.“
“Ik help er twee maal per week. Dat gaat van het
brengen van koffie, het slaan van een babbelke, een
spel spelen, beweegmoment, hulp bij het eten en
verplaatsen …”

Waarom zou je dit vrijwilligerswerk aanraden?
“Het is de ideale manier om bezig te zijn, onder
mensen. De appreciatie is groot. Het heeft mijn kijk op
vrijwilligerswerk veranderd. Ik kan het aanraden nu!”

Wat boeit je aan dit werk?
“Het is plezant. Leuker dan ik eerst dacht. Het helpen, de
babbels, het samen lachen; dat doet deugd.”
Wil je ook een handje toesteken in het woonzorgcentrum?
We verwelkomen vrijwilligers met open armen voor algemene ondersteuning, logistiek, hulp bij uitstappen …
Interesse? Neem contact op via directie.wzc@ocmwdepinte.be.

Vroegtijdige opsporing is de beste
bescherming tegen dikkedarmkanker
Ik doe het straks wel. Eerst nog iets afwerken.

Geen excuses. Doe de stoelgangtest.
Doe van je 50e tot en met je 74e elke twee jaar een stoelgangtest.
Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op www.dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be
Artikel in samenwerking met Logo Gezond+ vzw
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11de Week van de Valpreventie
Valpartijen bij oudere personen zijn een veel
voorkomend probleem en hebben een grote negatieve
impact op de kwaliteit van leven. Maar liefst één op
drie 65-plussers komt jaarlijks ten val. Bij ouderen in een
woonzorgcentrum valt minstens de helft van hen. Maar
er is hoop!
Een val kan voorkomen worden wanneer de
onderliggende risicofactoren worden aangepakt
met preventieve maatregelen. Enkele van deze
risicofactoren zijn:
• Verminderd evenwicht, spierkracht en
mobiliteit: de beste remedie om valpartijen
te voorkomen is dan ook dagelijks bewegen. Want
rust roest en verhoogt het valrisico!

• Ongezonde voeding: gezonde voeding is belangrijk
om je spieren en beenderen sterk te houden.
Vooral calcium, vitamine D en eiwitten zijn belangrijk.
• Onveilige woonomgeving: het regelmatig
evalueren en aanpassen van de woonomgeving zoals
stevige leuningen en extra verlichting kunnen heel
wat valpartijen voorkomen.
• Slecht zicht: in staat zijn om obstakels of onveilige
situaties goed te zien, en dus je ogen regelmatig te
laten controleren is belangrijk en beschermt je tegen
een val.
Tijdens de Week van de Valpreventie, die doorgaat
van 25 april tot en met 1 mei 2022, wordt val– en
fractuurpreventie in de kijker geplaatst.

Artikel in samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Meer info: www.valpreventie.be

Organisatie in de kijker: Broederlijk delen
De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij
economische groei. Die groei heeft haar grenzen
bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief:
‘genoeg is goed’ in plaats van ‘nooit genoeg’.
Dat doet Broederlijk Delen niet alleen. Ze willen een
brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als
wereldwijd. Samen bouwen ze aan hun droom van een
wereld zonder ongelijkheid. Ze vertrekken daarbij vanuit
een langetermijnvisie en zijn ervan overtuigd dat dit de
enige manier is om duurzame resultaten te behalen.
De campagne van Broederlijk Delen die naar gewoonte
rond de paastijd wordt gevoerd, staat dit jaar in het
teken van delen en herverdelen. Werk maken van een
duurzame wereld, zonder ongelijkheid, is het speerpunt.

Sinds enkele jaren al klopt Broederlijk Delen op deze
nagel, onder meer door te pleiten voor consu-minderen.
Het campagnemotto voor dit jaar luidt dan ook:
“Met 25 % kunnen we het 100 % anders doen”. “
De 25 %-revolutie”.
Om naar een duurzame wereld toe te groeien is
samenwerking overal ter wereld aangewezen. Als 25 %
van de mensen bereid is om te delen en te herverdelen,
dan is dat voldoende om het 100 % anders te doen.
De partners waar ze dit jaar mee samenwerken zijn:
Senegal, Columbia en Palestina.
Op lokaal vlak zullen ze dit thema in concrete acties
omzetten, uiteraard gelinkt aan het thema van dit jaar.

Wil je meer te weten komen? Ga naar: www.broederlijkdelen.be
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Wat te doen bij een
incident aan een
overweg?
1. Breng jezelf eerst in veiligheid en verlaat de sporen
2. Contacteer 112 (zij informeren de verkeersleiding die het
treinverkeer kan stil leggen)
3. Bepaal waar je bent en maak gebruik van de
“identiteitskaart” (sticker) op de overwegpalen (de sticker bevat nuttige info zoals nummer van spoorlijn en overweg,
straatnaam en gemeente die de hulpdiensten moeten doorgeven aan Infrabel)

Vrije tijd

Van koer tot koer,
de scholentoer

Een multimediale fietstocht langs oude
schooltjes in de Cultuurregio Leie Schelde
Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ duikt
Erfgoeddag dit jaar op zondag 24 april 2022 in het
rijke schoolverleden van de regio. De fietstocht ‘Van
koer tot koer, de scholentoer’ brengt je langs oude
schooltjes in de Cultuurregio Leie Schelde.
Spring met vrienden en familie op de fiets en
herbeleef een schooldag van toen met interessante
weetjes en leuke anekdotes. Wist je dat er vroeger wel
eens een kameel op de speelkoer stond? Ga vanaf
24 april 2022 naar www.cultuurregioleieschelde.be/
erfgoeddag en start je fietsroute ‘Van koer tot koer, de
scholentoer’.
Deze regionale fietsroute is een initiatief van
Cultuurregio Leie Schelde i.s.m. met de gemeenten
Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-MartensLatem en Zulte.
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Oproep kermissen
Zevergem
Het lokaal bestuur De Pinte wenst samen met
Werkgroep Zevergem Leeft (oftewel de WeZeL)
nieuw leven te blazen in de kermisactiviteiten van
Zevergem. Om deze activiteiten te blijven organiseren,
is het belangrijk dat de groep van organisatoren
verder versterkt wordt. Daarom zoeken we concreet
mensen die hun schouders willen zetten onder het
socioculturele leven in Zevergem.
We doen dan ook gezamenlijk deze warme oproep
aan iedereen uit Zevergem om mee te zoeken naar
en te helpen aan een nieuw elan voor de kermissen in
ons dorp.
Draag je graag jouw steentje bij aan een rijk sociocultureel leven in Zevergem? We zoeken inwoners die
…:
• graag creatief bezig zijn en de handen uit de
mouwen willen steken
• of de werking administratief of financieel willen
opvolgen en ondersteunen
• of een krak zijn in het plannen en organiseren van
activiteiten
Wil je je graag inzetten voor Zevergem of wens
je nog meer informatie te ontvangen? Contacteer
ons dan via cultuur@depinte.be! We nodigen je
dan graag uit voor een doorstart van de Werkgroep
Zevergem Leeft.

Muziek op latere leeftijd
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.
De kracht van muziek beschermt de hersenen namelijk
tegen functieverlies en werkt de schade veroorzaakt
door hersenziekten die gepaard gaan met veroudering
tegen.

Lezing ‘Muziek op latere leeftijd’
Muziekschool De Pinte en het lokaal bestuur gaan in dit
kader een samenwerking aan.
Op dinsdag 22 maart 2022 om 19 uur (omwille van
corona is de eerder gecommuniceerde datum van

dinsdag 15 februari 2022 geannuleerd) geeft dr. Muzaffer
Çorlu (docent aan Muziekschool De Pinte) een lezing in
de cultuurzaal van het OCP over de positieve effecten
van muziek op het verouderende lichaam en geest.
Daarnaast
organiseren
we ook
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 de proefperiode te vergelijken. Deze gitaarlessen
zullen plaatsvinden op donderdagochtenden in de
periode van 21 april tot en met 17 juni 2022 in sportpark
Moerkensheide.

Heb je interesse om deel te nemen aan de lezing op dinsdag 22 maart 2022 en/of het proefproject met
de gitaarlessen? Schrijf je dan gratis in op de website van Muziekschool De Pinte: www.muziekvanuitonskot.be/
muzieklessen-op-latere-leeftijd

Grootschalig gebruikersonderzoek
bibliotheek tot eind mei 2022
Wat vind jij van onze bibliotheek?
Doe mee aan ons onderzoek
Scan de QR-code
of surf naar: www.cult22.eu/be/6638

Geef ons jouw feedback en:
• red 1 m2 bedreigd regenwoud (via de organisatie World Land Trust,
www.worldlandtrust.org): - Cultuurregio Leie Schelde gaat dit
engagement aan om jou extra te motiveren om jouw feedback te geven.
• win één van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 euro
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Schrijfworkshop jongeren (12-16 jaar)
Zaterdag 23 april 2022 (nieuwe datum)
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de schrijfworkshop
(van 10 tot 12.30 uur) voor jongeren met Danny De Vos!

Meer info op: https://depinte.bibliotheek.be/
Interesse? Schrijf je in via bibliotheek@depinte.be of tel.
09 282 25 32.

Jeugdboekenmaand

Maart is
Jeugdboekenmaand!
Het thema deze keer is
‘Helden en schurken’. We
hebben het over dappere
helden en bange helden,
superhelden en huis-tuinen-keukenhelden, helden
met wapens en helden met
woorden. Maar één ding
staat vast: zonder held geen
verhaal. En wat is een held
zonder schurk? Zonder
vijand, zonder pestkop,
zonder spoken in zijn hoofd?
Verhalen hebben hun
helden en schurken nodig.
En mensen hebben hun
verhalen nodig.
En aan boeken met helden
en schurken geen gebrek in
de bib!
Kom tijdens de
Jeugdboekenmaand je
favoriete heldenboek lenen
en krijg een gratis ‘held of
schurkentattoo’ cadeau!
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Vertelkaravaan
Zaterdag 23 april om 16 uur: voor kinderen van
4 tot 8 jaar
De Vertelkaravaan passeert terug langs alle bibliotheken
van de Cultuurregio Leie Schelde en houdt ook deze
keer halt in De Pinte. Op zaterdagnamiddag 23 april 2022
worden alle kinderen om 16 uur verwacht in de bib voor
de interactieve voorstelling ‘Droeve Rozie, blije Rozie’ van
het Odeon Saxofoonkwartet.

In deze interactieve voorstelling, gebaseerd op het
gelijknamige boek van Raf Missorten, gaat het jonge
roze pandabeertje Rozie op zoek naar haar familie die ze
in een zware storm kwijtraakte. Een zoektocht waarin de
kinderen op een speelse manier in contact komen met
klassieke muziek en thema’s als identiteit en diversiteit.

Interesse? Schrijf je in via bibliotheek@depinte.be of bel 09 282 25 32.

De Pinte verbroedert al 50 jaar met Freiamt!
Vorig jaar vierde de verbroedering tussen De Pinte en
de gemeente Freiamt uit het Zwarte Woud de vijftigste
verjaardag. Jammer genoeg zette corona een domper
op de feestvreugde, maar dit jaar nemen we opnieuw de
draad op. Het college van burgemeester en schepenen
van De Pinte neemt de uitnodiging van hun Duitse
collega’s aan om tijdens het eerste weekend van de
paasvakantie (1 tot 3 april 2022) officieel bij hen op
bezoek te gaan.
Een verbroedering is echter meer dan alleen maar een
officiële uitwisseling. Die wordt ook gedragen door de
bevolking van de beide gemeenten. In dat kader neemt
ook de harmonie van De Pinte, die historisch gezien
steeds de ruggengraat van de verbroedering heeft
gevormd, het initiatief om haar zustervereniging een
bezoek te gaan brengen. Misschien kunnen ook andere
verenigingen zich hieraan spiegelen en eens nagaan
of ook zij zusters of broeders terugvinden in Duitsland,
waarmee zij banden willen smeden of terug aanhalen.

Freiamt ligt in één van de mooiste plekjes van Duitsland,
in het Zuidelijke Zwarte Woud. Het zou het college en
mensen van de harmonie plezier doen mochten ze
ginder nog dorpsgenoten tegen het lijf lopen. Wie na
de lange coronaperiode op zoek is naar inspiratie voor
een korte vakantie in het buitenland, kan deze vinden
op de toeristische website (https://tourismus.freiamt.de/)
van de betrokken gemeente Freiamt. We kunnen je een
onvergetelijk verblijf garanderen. Pintenaars worden er
altijd met open armen ontvangen.
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Vrije tijd

Sportkampen
Pasen
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2022
Kleuters: Sportjungle
Lagere school: Hit the Target
Zomer 1
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli 2022
Kleuters: Sporty’s dierenrace
Lagere school: 6 tot 8 jaar: Summer Games
		
9 tot 12 jaar: Skate 4 fun
Zomer 2
Van Dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli 2022
Kleuters: Alle kleuren van de regenboog
Lagere school: Attractieweek
Zomer 3
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus 2022
Kleuters: Reis rond de wereld
Lagere school: 6 tot 8 jaar: Skate 4 fun/omnisport
9 tot 12 jaar: Summer games
Zomer 4
Van maandag 29 tot en met woensdag 31 augustus 2022
Kleuters: Hokus pokus toverstaf
Lagere school: Dans/omnisport en atletiek/omnisport
Prijs: € 15 per dag voor inwoners, € 18 per dag voor niet-inwoners
Inschrijven voor de lessenreeks hierna en bovenstaande kampjes kan enkel vooraf en online via
depinte.ticketgang.eu
- Voor inwoners van De Pinte: dinsdag 8 maart, 20 uur
- Voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 9 maart, 20 uur
Alle informatie omtrent deze sportactiviteiten en de inschrijvingsprocedure is terug te vinden op de gemeentelijke
website: www.depinte.be.

Lessenreeks start2skate4fun
Dinsdag 26 april tot en met dinsdag 14 juni 2022
(acht lessen)
Ben je helemaal into skateboarden? Wil je het graag
leren of wil je jouw skills uitbreiden? Dan is dit je kans!
De eerste les gaan we na of je al enige ervaring hebt
of niet. Op basis hiervan zal de les verder op maat
uitgewerkt worden. Je leert gecontroleerd skaten, maar
ook verschillende tricks (ollie, grinden, flips …). Let op,
het aantal plaatsen is beperkt!
Prijs: € 40 voor inwoners, € 56 euro voor niet-inwoners
Leeftijd: 5 tot 13 jaar
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Uren: eerste groep
van 17.30 tot 18.30
uur, tweede van
18.45 tot 19.45 uur
Waar: Skatepark
Moerkensheide,
Parkwegel 1,
De Pinte
Maximum twee
groepjes van
zeven skaters.

Muziekkampen in samenwerking met
Muziekschool De Pinte
Muziekkamp met overnachting paasvakantie
Locatie: Pelt, Limburg
Groot kamp: 8 dagen
Leeftijd: derde leerjaar tot en met zesde middelbaar
Data: zaterdag 2 tot zaterdag 9 april 2022
Prijs: € 320 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 15 korting)
Klein kamp: 4 dagen
Leeftijd: eerste en tweede leerjaar
Data: woensdag 6 tot zaterdag 9 april 2022
Prijs: € 180 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 10 korting)

In de ochtend zijn er toffe muziekactiviteiten, begeleid
door onze professionele leerkrachten, waarin we
toewerken naar een toonmoment voor de ouders op
de laatste dag. Elke middag zijn er leuke activiteiten in
leeftijdsgroepen, begeleid door onze gemotiveerde
16-koppige leidingsploeg. En dan is er nog de kinderfuif,
het kampvuur, groepsspel …
Bereid je voor op levenslange herinneringen aan een
onvergetelijk muziekkamp!
Kleuter muziekkamp paasvakantie
Locatie: OCP De Pinte
Leeftijden: eerste tot derde kleuterklas
Datum: 11 tot en met 15 april 2022
Uur: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
Prijs: € 145 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 20 korting)

Meer info & inschrijven:
www.muziekvanuitonskot.be/muziekkamp-2022
Ons muziekkamp, dat is ...
Een uniek kamp, met een jaarlijks uitgewerkt thema,
decor, toneeltjes, startfilmpje, thema-activiteiten én een
zelf gecomponeerd kamplied!
Hiervoor verblijven we in ‘vvksm De Winner’ in Pelt
(Limburg), een gebouw middenin de bossen met vier
dagzalen, drie speelzalen, vijftien slaapkamers, was- en
doucheruimtes, twee volledige uitgeruste keukens ... Ons
vijfsterrenhotel!

Meer info & inschrijven:
www.muziekvanuitonskot.be/kleutermuziekkamp
Nieuw: vanaf 2022 organiseert Muziekschool De Pinte in
de tweede week van de paasvakantie een muziekkamp
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Vrije tijd

Muziekkampen in samenwerking met
Muziekschool De Pinte
voor kleuters! In dit supertoffe kamp focussen we op een
speelse manier op de muzikale ontwikkeling van jouw
kind. Aan de hand van leuke muziekspelletjes werken
we aan verschillende muzikale parameters zoals tempo,
dynamiek, maatgevoel, toonhoogte, enzovoort.
Daarnaast werken we ook enkele leuke liedjes af en
brengen we alles mooi samen in een toonmoment voor
de ouders!

Musicalkamp
Locatie: OCP De Pinte
In de eerste week van augustus organiseert
Muziekschool De Pinte elk jaar haar supertof
Musicalkamp! In dit superleuke én leerrijke kamp boksen
de deelnemers op één week een musicalvoorstelling in
elkaar. In de ochtend zijn er drama-, dans- en zanglessen
van onze coaches en in de middagen toffe spelletjes in
leeftijdsgroepen!

Musicalkamp Kleuters
Leeftijd: eerste tot derde kleuterklas
Data: maandag 1 tot vrijdag 5 augustus 2022
Uren: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
Prijs: € 145 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 20 korting)
Musicalkamp blauw
Leeftijd: eerste tot derde leerjaar
Data: maandag 1 tot vrijdag 5 augustus 2022
+ extra halve dag op zaterdag 6 augustus (van 9 tot
12.30 uur)
Uren: van 9 tot 17 uur
Opvang: van 8 tot 9 uur en van 17 tot 18 uur
Prijs: € 160 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 20 korting)
Musicalkamp rood
Leeftijd: vierde tot zesde leerjaar en eerste tot derde
middelbaar
Data: maandag 1 tot vrijdag 5 augustus 2022
Uren: van 9 tot 17 uur
Opvang: van 8 tot 9 uur en van 17 tot 18 uur
Prijs: € 145 (vanaf de tweede inschrijving binnen één
gezin: € 20 korting)
Meer info & inschrijven:
www.muziekvanuitonskot.be/musicalkamp
De kampen zijn toegankelijk voor zowel leden als nietleden, en voorkennis is niet vereist.

SportKompas
Elk jaar organiseert de sportdienst sportklassen voor alle
leerlingen van het vierde leerjaar van de Pintse scholen
(tijdens de schooluren). Het thema van deze sportklassen
is ‘Olympische Spelen’.
SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde
test met als doel kinderen van acht tot tien jaar te helpen
bij de keuze van de juiste sport. Bovendien is het een
tool om de kinderen aan te zetten tot sport en bewegen.
Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van
beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het
best bij hem of haar past.

Via vijftien beweegoefeningen peilen we naar de
motorische basisvaardigheden. Het resultaat toont welke
sporten het dichtst aansluiten bij zijn/haar vaardigheden.
Ook wordt er nagegaan via een online applicatie welke
bewegingen het kind leuk vindt. Al deze informatie
wordt gebundeld in een rapport dat men mee krijgt
naar huis (via de scholen). Daarin kan men zien welke
sporten best bij hem of haar passen.
Op lange termijn wil de sportdienst inspelen op deze
resultaten om het bestaande sportaanbod uit te breiden
en aan te passen.

Al deze activiteiten worden georganiseerd i.s.m. EVA Sportbeheer vzw.
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ELKE Stap telt:
10 000 stappen
De Pinte stapte in 2021 mee in twee
beweegprojecten ‘Elke stap telt’ en
‘wijkomlopen’, waarbij we streven naar
gezonde burgers.
Wie dagelijks voldoende beweegt, blijft
gezond. Voldoende beweging versterkt
de werking van het immuunsysteem
en kan ernstige ziekten voorkomen
(bijvoorbeeld cardiovasculair, diabetes,
depressie). Je houdt ook het gewicht
en bloeddruk op peil. Bewegen is goed
voor lichaam én geest. Als je voldoende
in beweging bent, voel je je fitter,
energieker en beter in je vel.

Samen met Gezond Leven en Sport
Vlaanderen investeerden we in zichtbare
‘beweegvriendelijke buurten’, door:
• inwoners duurzaam aan te moedigen
om te bewegen met het plaatsen van
de herkenbare groene wegwijzers
waarop je aantal te zetten stappen
naar een welbepaalde locatie kan
raadplegen.
• In 2022 zullen we ons inzetten om
beweegvriendelijke buurten te creëren
en beweegvriendelijke wandel-, loopen themaroutes uit te stippelen.

In 2021 startte het lokaal bestuur met de
uitwerking van een grootschalig project
waarmee we op een laagdrempelige
wijze iedereen willen motiveren om te
gaan bewegen en dan in het bijzonder
door te stappen en te lopen.
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Op zoek naar een hobby?

Badmintonclub De Pinte
Wie zijn wij?
Badminton, het is een sport die we allemaal kennen.
Iedereen heeft wel eens een shuttle heen en weer
geslagen. Buiten een badmintonracket heb je enkel
een dosis gezonde energie nodig om bij onze club te
komen badmintonnen. Onze troeven:
• Veel speelmomenten (zowel voor recreatieve/jeugden competitiespelers)
• Uitgebreide jeugdwerking
• Trainingen voor beginners & gevorderden
• Competitiemogelijkheden voor iedereen
Waar en wanneer?
We spelen in de sporthal van De Pinte en Sint-MartensLatem. Kom dus gerust eens proberen op één van onze
speelmomenten:

MiniBAD & Jeugdwerking
We verwelkomen in onze club jeugdspelers vanaf
zeven jaar voor MiniBAD. Dit is een aangepaste
badmintonvorm voor 7- en 8-jarigen waarbij
sportplezier centraal staat.
Eens de acht voorbij, kunnen de spelers
overschakelen naar gewoon badminton
tijdens andere speelmomenten. Op www.
badmintonclublatemdepinte.be vind je een volledig
overzicht van alle trainingsmomenten voor de jeugd.
Aangezien het trainingsseizoen voor de jeugd loopt
van 1 september tot en met eind mei, kan je op dit
moment wel contact opnemen voor de wachtlijst van
volgend seizoen.
Meer info?
Mail: secretariaat@badmintonclublatemdepinte.be

Sporthal De Pinte - OCP Sporthal Sint-Martens-Latem
Woensdag 20 tot 23 uur Donderdag 20.30 tot 23 uur
Zondag 20 tot 22 uur

START 2 RUN – Atletiek De Pinte
Na twee jaar coronapauze komt de van Start 2 Run er
terug aan. Dit jaar organiseert Atletiek De Pinte deze
looptraining voor het eerst met onze hoofdsponsor
Art of Sports (Assisted Rehab and Training Center). De
start is voorzien op maandag 18 april 2022, de laatste
training is voorzien voor donderdag 23 juni 2022 en
de grote finale, het lopen van 5 km, vindt plaats op
zondag 26 juni 2022.
Voorkennis is niet vereist, de enige voorwaarde is dat je
zin hebt om te beginnen lopen. Doordat we in groep
opbouwen en op vaste tijdstippen samen komen,
heb je dat duwtje in de rug en die extra motivatie die
soms nodig is om het lopen vol te houden. Dankzij de
samenwerking met Art of Sports wordt vanaf dit jaar de
professionele begeleiding nog verder uitgebreid!
Voor 50 euro (55+: 45 euro) krijg je gedurende tien
weken lang wekelijks drie trainingen van ongeveer
een uur, onder professionele begeleiding van onze
eigen trainers én een trainer van Art of Sports. Op
maandag en donderdag vertrekken we om 18.30 uur
aan de atletiekpiste van Moerkensheide en op zaterdag
verzamelen we om 8.45 uur aan Art of Sports (Baron de
Gieylaan 110).
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Interesse? Vragen?
Kom op zaterdag 26 maart 2022 om 11 uur naar de
gratis infosessie bij Art of Sports (Baron de Gieylaan
110). Net zoals de Start 2 Run zal de infosessie volgens
de op dat moment geldende coronamaatregelen
georganiseerd worden.
Vooraf registreren voor de infosessie is verplicht en kan
tot en met donderdag 24 maart 2022 via
www.atletiekdepinte.be. Inschrijven voor Start 2 Run
kan via dezelfde website.

JCDP - reeds meer dan 40 jaar
dé recreatieve joggingclub!
Ben je je goede voornemens om meer te bewegen
in 2022 nog niet nagekomen? Kan je genieten van
een recreatieve run doorheen ons prachtige parkbos,
maar doe je dat liever niet alleen? Elke dinsdagavond
om 19.30 uur en zondagmorgen om 9.30 uur loopt
JoggingClub De Pinte, en jij kan daarbij zijn!

per jaar ben je zeven dagen op zeven verzekerd bij het
lopen en krijg je een gratis club-T-shirt en fluohesje.
Kom dus gerust eens vrijblijvend langs, of stuur ons een
bericht via onze Facebookpagina of via
jcdepitne@gmail.com. Tot dinsdag?

We zijn een recreatieve joggingclub met meer dan 70
leden. We starten met een gezamenlijke opwarming
aan de parking van het WZC te Scheldevelde en
vertrekken dan voor een run van een tiental km
doorheen het Parkbos. We splitsen ons in groepjes
volgens tempo, of volgens conditie van de dag, en
houden ook steeds tijd vrij voor een gezellige babbel.
Elke eerste dinsdag van de maand is er een drink, in het
keldertje van het Kasteel Scheldevelde. Voor 25 euro

JV De Pinte zoekt dames-voetballers
voor eerste elftal
JV De Pinte, de lokale voetbalclub, wil in augustus 2022
starten met een eerste elftal dames. Deze vereniging
staat uiteraard nog altijd open voor sportieve dames
van alle leeftijden (vanaf zes jaar), maar voor het
nieuw op te richten eerste elftal dames geldt wel de
minimumleeftijd van veertien jaar. Daarnaast hebben
we al een U16-damesploeg in competitie en meerdere
meisjes spelen ook gemengd voetbal bij de lagere
leeftijdsgroepen.

Wie vrijblijvend wil proeven van voetbal binnen deze
club, kan steeds contact opnemen met Frédéric
Bruynings op dames@jvdepinte.be of telefonisch op
het nummer 0499 96 84 52.
Daarnaast plannen we ook tal van activiteiten en acties!
Meer details vind je op www.jvdepinte.be.
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Voor de jeugd

Buitenspeeldag
20 april 2022
Op woensdag 20 april 2022 slaan we opnieuw
de handen in elkaar voor de organisatie van de
Buitenspeeldag. Kom je ook buiten spelen, sporten,
bewegen en ravotten?
Hoe de buitenspeeldag er precies zal uitzien en welke
activiteiten er zullen plaatsvinden, zullen we later via
www.depinte.be en de sociale media communiceren.
(onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen)

Speelpleinwerking paasvakantie
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april 2022 kunnen
alle kinderen van drie tot twaalf jaar opnieuw terecht bij
Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum
van de kleuters telt én ze moeten zindelijk zijn!
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen,
vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd naar
het speelplein te brengen en ze niet voortijdig op te
halen.
Er is opvang voor, tijdens en na de werking van 7.30 tot
9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur.
Waar?
Lokalen gemeentelijke basisschool De Pinte,
Polderbos 1.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven betalen de ouders
onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag

Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betalen de
ouders volgende tarieven per halve dag:
• inwoners: 4 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en
verzekering.
Op de www.depinte.be/Amigos kan je terecht voor
de meest recente informatie en de praktische afspraken
over onze werking (afhankelijk van de geldende
coronamaatregelen).
Inschrijven?
Vooraf en online via depinte.ticketgang.eu
De volledige inschrijvingsprocedure is terug te vinden
op www.depinte.be.
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag
7 maart 2022 om 20 uur.
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Voor de jeugd

Tienerwerking Paars
Op dinsdag 5 april en donderdag 7 april 2022 kunnen
de tieners van het eerste, tweede en derde middelbaar
een volledige dag terecht bij PAARS, de tienerwerking

van Speelpleinwerking Amigos. Vergeet ook niet vooraf
in te schrijven via depinte.ticketgang.eu en te kiezen
voor de activiteit Tienerwerking Paars - paasvakantie.

(onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen)

Jongeren aan het woord
De jeugddienst is op zoek naar jouw stem.
Op woensdag 9 maart 2022 willen we jongerenthema’s
bespreekbaar maken. Zit je met vragen of heb je
schitterende ideeën voor de jeugd- en jongerenwerking
in onze gemeente? Kom dan zeker af en ga met ons in
dialoog ;-).

Kindergemeenteraad
Op zaterdag 18 december 2021 werd deze nieuwe
kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd.
De groep bestaat uit zes enthousiaste jongens
en meisjes die hun best willen doen voor
alle kinderen in De Pinte en Zevergem. De
kindergemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd
en zijn er helemaal klaar voor om de stem van de
kinderen in onze gemeente te vertegenwoordigen.
Isabel zal het komend jaar de taak van
kinderburgemeester op zich nemen.
Kindergemeenteraad: Laura, Charlotte, Andreas,
Isabel, Jasper en Lotte.

We organiseren de namiddag voor jongeren tussen
twaalf en zestien jaar. Start met een hapje en
een drankje om 12.30 uur @ cafetaria Sportpark
Moerkensheide.

Spelletje
Woordzoeker: De hulpdiensten
Doorstreep alle woorden in de lijst en maak een zin
met de overige letters. Richtingen van de woorden: 
O
D
Z
H
P
V
L
N
E
S
S
U
L
B
N

V
S
I
U
V
E
A
E
H
T
P
L
N
R
H

E
I
E
L
E
I
T
I
L
O
P
L
W
A
E

R
N
K
A
R
L
S
N
B
R
A
N
D
N
L

Woordenlijst:
Brandweer
Vuur
Blussen
Stormschade
Overstroming
Brand
Ziekenwagen

Eerste vergadering van de nieuwe kindergemeenteraad

S
E
E
M
K
I
F
A
E
M
E
E
O
D
P

T
G
N
B
E
G
E
G
N
S
N
I
N
W
E

R
N
H
U
E
H
I
E
O
C
E
L
E
E
N

O
A
U
L
R
E
D
N
O
H
A
D
I
E
F

Politie
Dief
Gevangenis
Kazerne
Ambulance
Dokter
Verkeer
Veiligheid

M
V
I
A
D
I
S
T
D
A
V
U
U
R
E

I
E
S
N
I
D
T
E
L
D
O
K
T
E
R

N
G
E
C
E
N
K
A
Z
E
R
N
E
S
L

G
Z
I
E
K
E
N
W
A
G
E
N
R
S
!

Ziekenhuis
Diefstal
Agente
Cel
Helpen
Nood

Antwoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ ________ ____!
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Agenda maart - april 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.

Vanaf maart

Fietsen
Elke tweede en laatste vrijdag fietstocht
van 35 km, elke derde vrijdag fietstocht
van 25 km.
Start om 14 uur - OCP, Polderbos 20
- gratis
Okra De Pinte
Laurent De Vos: 09 282 79 39
Dinsdag 1 maart

Voordracht over financiële
tegemoetkomingen en
hulpmiddelen (De Vlaamse
Sociale Bescherming)
Het doel van deze voordracht is
om mensen in te lichten, dat als ze
zorgbehoevend worden of zijn, de
kans groot is dat ze recht hebben
op één of meerdere financiële
tegemoetkomingen.
Maar hoe gaat dat in zijn werk?
Dit wordt ons uitvoerig en eenvoudig
uitgelegd door Peter Dhaese,
professionele kracht bij Okra, en
specialist ter zake.
Om 14 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 3 (leden) / € 5 inschrijven zo snel mogelijk via
laseureb@skynet.be of via
0498 28 19 65
Okra Zevergem

thema. Titel dit jaar: ‘P&D halen in’. Wie
iets Spaans aan heeft, wordt getrakteerd!
Het wordt weer een plezante, bonte
avond vol zang, pannenkoeken en
genoeg vocht aan de bar.
Om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 8 / € 10 - inschrijven
via daniel.vanr@outlook.be of
09 221 96 03
Suverlike
Vrijdag 4 maart

JV De Pinte B - Volkegem B
(1ste elftal)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 maart

Repair Café | zie pag. 14
van 9.30 tot 13 uur - GBS De Pinte,
Polderbos 1, De Pinte - gratis inkom
Repair Café Schelde-Leie
Zondag 6 maart

Workshop ‘ Snoeien van
fruitbomen en bessen-struiken’

In de tuin van Leen Coppens
(www.ambernest.be) staan er
zowel fruitbomen als kleinfruit. De
snoeispecialist Rino De Wilde maakte
ons twee jaar geleden wegwijs in
Dinsdag 1 maart
het snoeien van heesters. Hij zal ons
Vastenavond
ook nu heel wat kunnen vertellen en
(Zangavond in Zevergem)
demonstreren.
Voor de 22ste maal houden Piet Bogaert Van 9.30 tot 12 uur - Gontrode
Heirweg 116a, Merelbeke - € 3
en Daniel Vanrysselberghe (P&D)
(leden) / € 6 - inschrijven voor 1/3
Vastenavond in ere met een gezellige
avond vol samenzang. Ze zingen, samen via Guido Duprez: 0470 93 58 39 of
met de aanwezigen, heel uiteenlopende guido.duprez@skynet.be
Velt Scheldevallei
liederen rond een
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Zondag 6 maart

Tweedehandsbeurs kinderkledij
en speelgoed
Wil je graag een verkoopstandje?
Wie lid is van de Gezinsbond, betaalt 10
euro standgeld, alle andere kandidaatverkopers betalen 20 euro. Per stand
beschik je over twee tafels van elk 1,2 m
op 0,8 m en een stoel.
Inschrijven als kandidaat-verkoper is
nodig.
Van 9 tot 13 uur - refter
gemeenteschool, Polderbos 1 - gratis
toegang voor bezoekers - inschrijven
en info: Hilde Milh -Baekelandt: 09
282 85 78 of jan.milh@pandora.be
Gezinsbond De Pinte
Woensdag 9 maart

Praktische kookles met etentje
Met thema ‘Pff… wat eten we vandaag?
Vernieuwde dagelijkse kost’ door
Claudine Struyvelt.
Om 10 uur - Bondslokaal Gezinsbond,
Sportwegel, De Pinte - inschrijven via
Patricia Denys:
patricia.denys@skynet.be
Markant DP-SDW
Donderdag 10 maart

Lenteshow met Jo Vally
Middag en avondmaal inbegrepen in
het feestcomplex van Brakel - Parike .
Vertrek om 10.30 uur, terug 20.30 uur
- verzamelen aan OCP, Polderbos 20,
De Pinte - € 48 (leden) / € 53
Okra De Pinte
Odette Vermeiren: 0478 67 21 77
Vrijdag 11 maart

Lentebijeenkomst
Na verwelkoming door de ACVvoorzitters en toespraak is er
gelegenheid voor een gezellig
samenzijn met hapje en drankje.

Vanaf 21/4: Proefproject
‘Muziek op latere leeftijd’

Om 19 uur - De oude Vierschaar,
Xavier de Cocklaan 5, Deurle
- inschrijven via Antoine Van
Nieuwenhuyze:
0473 13 56 62 of via
antvn@telenet.be
ACV De Pinte-Zevergem
Vrijdag 11 maart

JV De Pinte - Nazareth-Eke
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 12 maart

Workshop ‘Gebruik en onderhoud van tuin-gereedschap’
We gaan dieper in op het gebruik en
onderhoud van handgereedschap.
Verschillende gereedschappen komen
aan bod: spades, schoppen, harken,
schoffels, rieken, vorken, woelvorken,
zeisen ...
Iedereen brengt één stuk van zijn
favoriet gereedschap mee.
Van 14 tot 16.30 uur - Weldendreef
2, Zevergem - € 2 (leden) / € 5
- inschrijven voor 8/3 via Geert
De Clercq: 0471 47 05 17 of
declercqgeert1@proximus.be
Velt Scheldevallei
Zaterdag 12 maart

JV De Pinte A - Heusden B
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Dinsdag 15 maart

Infonamiddag ‘Duurzaam
winkelen en bijbehorende
labels’
Hoe maak je duurzame keuzes bij het
winkelen, zonder je budget pijn te
doen of in te boeten in gebruiks- en
verbruikswaarde? Hoe lees je labels,
logo’s, pictogrammen en overige info
op etiketten en verpakkingen? Wat
betekenen de begrippen duurzaam,
ecologisch, biologisch, afbreekbaar,
recycleerbaar …?
Een informatieve voordracht met
een mini-quiz, groepsgesprek en veel
demonstratiemateriaal.

23/4: Eerste lokaalmarkt

Om 14 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte € 3 (leden) / € 5 - inschrijven via
frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte, GOSA 55+

Van 17 tot 21 uur - GBS De Pinte,
Polderbos 1 - € 3 / ouders gratis
Oudervereniging GBS De Pinte
oudervereniging.ovgbs@gmail.com
Vrijdag 18 maart

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

Donderdag 17 maart

Voordracht ‘De Bourgondiërs
- de Nederlanden op weg naar
eenheid’
Door Wim Blockmans, historicus aan de
Universiteit van Leiden.
Om 14.30 uur - De Kluize, Sportstraat
1, Scheldewindeke - € 6 (leden) / € 8
- inschrijven via laseureb@scarlet.be,
09 385 65 18 of 0498 78 57 76
Okra Zevergem
Donderdag 17 maart

Gezond bewegen
Dans- en bewegingsles onder leiding
van Andrea Voncke.
Om 15 uur - Spiegelzaal OCP,
Polderbos 20 - gratis (leden) / € 5 inschrijven via
andrea.voncke@telenet.be
Markant DP-SDW
Donderdag 17 maart

Workshop koken ‘Lekker snel’
Om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 8 (leden) / € 12 inschrijven via
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
FERM Zevergem

30/4: Garageverkoop

Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 21 maart

Voordracht ‘Maak zelf je schoonmaakproducten’
Leer hoe je zelf met enkele
basisingrediënten een allesreiniger,
reinigingsdoekjes, wasmiddel,
toiletreiniger en andere
schoonmaakmiddelen eenvoudig én
goedkoop kan maken. Anja Blondeel
demonstreert hoe je deze kan maken
en bezorgt je de nodige recepten en
achtergrondinformatie om zelf aan de
slag te gaan.
Om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 2 (leden) /
€ 5 - inschrijven voor 15/3 via
Karien Roelkens: 09 362 04 04 of
k.roelkens@scarlet.be
Velt Scheldevallei
Dinsdag 22 maart

Vrijdag 18 maart

Opluisteren mis
Om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde,
Eke - meer info via Eddy Detemmerman
09 385 57 77
Seeveringa-koor
Vrijdag 18 maart

Kinderdisco
Kom je samen met je kinderen mee
dansen op de kinderdisco- avond van
de Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte? DJ Stijn zorgt
weer voor een verrassend kostuum en
te gekke muziek om armen en benen
op los te gooien! Ouders kunnen
meeshaken op onze mega-coole
dansvloer of een babbeltje slaan aan de
bar! Ook knabbeltjes voor jong en oud
worden voorzien. Verkleed als discochick of dance-boy zorg je voor nog
meer fun onder de discolights!

Lezing ‘Muziek op latere
leeftijd’ | zie pag. 19

om 19 uur - cultuurzaal OCP - gratis inschrijven via www.muziekvanuit
onskot.be/muzieklessen-oplatere-leeftijd
Muziekschool en Lokaal bestuur
De Pinte
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Dinsdag 22 maart

Vanaf 29 maart

Start Krulbollen
Vanaf dinsdag 29 maart starten we
weer met recreatief krulbollen op de
overdekte bolbaan in ‘Het Wijngaardeke’.
Iedere dinsdagavond tot 4/10 - om
18.30 uur - Het Wijngaardeke - gratis
Buurtvereniging Het Wijngaardeke:
Eddy Merlaen 0479 87 38 75 of via
eddy.merlaen@skynet.be
Woensdag 30 maart

Mentale gezondheid,
zelfmoordpreventie
Als professor Medische Psychologie
UGent is G. Portzky gespecialiseerd in
suïcidaal gedrag. Zij leidt er de eenheid
zelfmoordonderzoek en is directeur
van het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VESP).
Zelfdoding is één van de voornaamste
oorzaken van overlijden bij jongeren en
volwassenen in Vlaanderen.
De eerste vraag die iedereen zich stelt
is: waarom? Waarom heeft hij/zij dat
gedaan? En al te vaak wordt er dan
een eenvoudig antwoord op gegeven:
omdat hij liefdesverdriet had, omdat ze
gepest werd, omdat hij een onverwerkt
trauma had ... Prof. Gwendolyn Portzky
laat zien dat het antwoord nooit zo
eenvoudig is.
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel
1 - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
of via 0478 39 59 14
Curieus De Pinte
Vrijdag 25 maart

JV De Pinte - Ooidonck Leerne
(reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 26 maart

JV De Pinte A - HT Zwijnaarde B
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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Voordracht ‘Natuurlijke EHBO
voor thuis en tijdens vakantie’
Blaren, muggenbeten, zonnebrand.
Hoe kunnen we de pijntjes en klachten
verzachten op natuurlijke wijze? Leer
heel wat voorbeelden kennen en zelf
je huisapotheek uit moeder natuur
samenstellen. Helena Vervaet brengt
heel wat voorbeelden mee om de
theorie naar de praktijk te illustreren.
Om 19.30 uur - ’t C.O.F., Van
Goethemstraat 68, Merelbeke - € 2
(leden) / € 5 - inschrijven voor 24/3
via Guido Duprez: 0470 93 58 39 of
via guido. duprez@skynet.be
Velt Scheldevallei
Vrijdag 1 april

JV De Pinte B - Jong Zulte
(1ste elftal)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 2 april

20 jaar NONA
Hans Schmidt stelt zijn nieuwe cd
‘Ce Qui Reste’ voor.
Om 20 uur - Kerk De Pinte - € 20 (cd
per gezin inbegrepen) - reservatie
nodig via nonachild@telenet.be
Vzw NONA
Jan Milh: 09 282 85 78
5 april en 11 april

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

Donderdag 7 april

Lentefeest OKRA
Optreden van Paul Bruna
om 13 uur (deuren) / 13.45 uur (start)
- zaal Begonia, Pintestraat 29 - € 10
(leden) / € 15
Okra De Pinte
Odette Vermeiren: 0478 67 21 77
Vrijdag 8 april

JV De Pinte - Vinkt (reserven)
Om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 9 april

JV De Pinte A - FC Gent City
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 10 april

Ferme Lentebar
Van 10.30 tot 14.30 uur - De
Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem € 25 / € 12 (kind)
FERM Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Dinsdag 12 april

Demo ‘Vermeerderen van
planten’
Is er iets leuker dan planten uit je eigen
tuin te vermeerderen of nog gerichter,
door ze te ‘klonen’? We overlopen de
diverse manieren van vermeerderen.
Rik Storme, expert op het vlak van
vermeerderen van vaste planten,
combineert theorie en praktijk en geeft
veel bruikbare tips.
Om 19.30 uur - CC De Brouwerij, Eke
- € 5 (leden) / € 8 - inschrijven voor
7/4, meer info via Nicole Vermaercke:
0479 21 32 07 of via nicole.
vermaercke@hotmail.com
Velt Scheldevallei
Donderdag 14 april

Workshop ballonplooien
Voor tieners en jong volwassenen. Ballonfiguren vouwen, je kan dit leren in 1 avond!
Om 19 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte - € 10 (leden) /
€ 15 - inschrijven via
grietmilh@gmail.com
(e-mail bevestigd = ingeschreven)
Gezinsbond De Pinte

Zaterdag 16 april

JV De Pinte A - VV 9000 Gent
(1ste elftal)
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 17 april

Opluisteren Paasmis
Om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde,
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf 18 april

Rurale Geschiedenis verbonden aan
de onderzoekseenheid Moderniteit &
Samenleving van de Faculteit Letteren,
KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op
de ontwikkeling van de voedselketen en
eetcultuur. Kaas bestaat al zesduizend
jaar en komt in onze tijden voor in een
ongelooflijke variatie. Yves Segers vertelt
ons hoe het maken, eten en genieten
van kaas evolueerde door de tijden
heen. Het blijft niet bij theorie want we
voorzien proevertjes.
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel
1 - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
of via 0478 39 59 14
Curieus De Pinte
Woensdag 20 april

Donderdag 21 april

‘Creatief met zelf hardende klei’
Om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 10 (leden) / € 14 (materiaal
nog te bepalen) - inschrijven via
kathleen.ghyselinck@hotmail.com FERM
Zevergem
Vrijdag 22 april

Geleid bezoek aan aspergekwekerij in Eede (NL)
Indien mogelijk gevolgd door een
aspergemaaltijd. Vervoer met eigen
wagens en carpooling.
Inschrijven en meer info via
Thérèse Van Den Daelen:
theresevandendaelen@yahoo.com
Markant DP-SDW
Vrijdag 22 april

Quiz De Blije School

Start To Run | zie pag. 26
Drie trainingen per week met als
einddoel 5 km op zondag 26 juni 2022.
Met professionele begeleiding van
KAAG De Pinte en Art Sports. Gratis
infosessie op zaterdag 26/3 om 11 uur
bij Art Sports, Baron de Gieylaan 110,
inschrijven verplicht via
www.atletiekdepinte.be.
€ 50 / € 45 voor 55+
Atletiek De Pinte

Buitenspeeldag | zie pag. 28
www.depinte.be
Vanaf 21 april

Dinsdag 19 april

Vrijdag 22 april

Kookdag
Menu: aperitief, voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht, dranken
inbegrepen.
Om 12 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte - € 25 (leden) / €
35 - inschrijven via
frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte, GOSA 55+
Dinsdag 19 april

De geschiedenis van de kaas
Dr. Yves Segers is als hoofddocent

Naar goeie traditie organiseert de
oudervereniging van de Blije School na
de paasvakantie een “blije” quiz. Wens
je in goed gezelschap en voorzien van
de nodige pot en pint eens na te gaan
hoe het gesteld is met jouw algemene
kennis, dan ben je hier aan het juiste
adres! Deelnemen kan in ploegen van
maximum vier personen.
Om 19.30 uur - GBS De Pinte,
Polderbos 1 - € 20 per ploeg van
4 - inschrijven via: oudervereniging.
ovgbs@gmail.com of www.
gemeenteschooldepinte.be/
oudervereniging
Oudervereniging GBS De Pinte

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

Proefproject ‘Muziek op latere
leeftijd’
24 deelnemers (55+) krijgen wekelijks
gedurende twee maanden klassieke
gitaarlessen. Het positief effect van
muziek zal nagegaan worden door een
aantal psychologische en fysiologische
tests voor én na de proefperiode te
vergelijken.
op donderdagochtend tot en met 17
juni 2022 - Moerkensheide - gratis inschrijven via
www.muziekvanuitonskot.be/
muzieklessen-op-latere-leeftijd

Zaterdag 23 april

Schrijfworkshop jongeren
Voor 12 tot 16-jarigen met
Danny De Vos.
om 10 uur - bib - gratis - inschrijven
via bibliotheek@depinte.be of
tel. 09 282 25 32
Bib De Pinte
https://depinte.bibliotheek.be/
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Zaterdag 23 april

Vanaf 26 april

Eerste lokaalmarkt | zie pag. 10
Kom eens flaneren op deze
gelegenheidsmarkt. Kom proeven en
genieten.
van 9 tot 12 uur - voor het
gemeentehuis - gratis toegang
milieudienst@depinte.be
09 280 80 24
Zaterdag 23 april

Vertelkaravaan | zie pag. 21
Interactieve voorstelling ‘Droeve
Rozie, blije Rozie’ van het Odeon
Saxofoonkwartet. Voor kinderen van
4 tot 8 jaar.
om 16 uur - bib - gratis - inschrijven
via bibliotheek@depinte.be of bel
09 282 25 32.
Bib De Pinte
Zondag 24 april

Erfgoeddag: Van koer tot koer,
de scholentoer | zie pag. 18
Een multimediale fietstocht langs
oude schooltjes in de Cultuurregio
Leie Schelde
Cultuurregio Leie Schelde i.s.m.
met de gemeenten
www.cultuurregioleieschelde.be/
erfgoeddag
Zondag 24 april

Bezoek ‘Tuin Domaine
Du Ooievaar’
Deze indrukwekkende tuin, die
regelmatig op tv komt, is een
landschapstuin van 2 ha rond een
gerestaureerde hoeve. Er is een
afgesloten formele tuin met vaste
planten, grassen en eenjarigen,
oude smeedijzeren kas, boomgaard,
bessentuin, waterpartij en grote
moestuin. Een tuin die verrast en boeit
tijdens de vier seizoenen.
Van 15 tot 17 uur - Ooievaarsnest,
8510 Bellegem - € 7 (leden) / € 10 inschrijven voor 18/4,
Velt Scheldevallei
Jos Van de Velde: 09 384 66 97
jos.vd.velde@telenet.be

Lessenreeks start2skate4fun | zie
pag. 22

Zaterdag 30 april

Leeftijd: 5 tot 13 jaar
tot 14/6 - van 17.30 tot 18.30 uur of
van 18.45 tot 19.45 uur Skatepark Moerkensheide - € 40
(inwoners) / € 56 - inschrijven via
depinte.ticketgang.eu vanaf 8/3 om
20 uur
Sportdienst De Pinte
Dinsdag 26 april

Infoavond ‘Gezonde darmen’
De gezondheid huist in de darmen
hoor je wel eens zeggen. Wil jij weten
hoe onze darmen onze gezondheid
beïnvloeden? En hoe we onze darmflora
positief kunnen beïnvloeden?
In deze door Els Leroux gebrachte lezing
krijg je hierop een antwoord.
Om 19.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte - € 5 (leden) /
€ 10 - inschrijven via
frans.naessens@skynet.be of
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Donderdag 28 april

Bezoek aan Sint-Pietersabdij
Gent
Om 13.45 uur - Sint-Pietersabdij Gent,
Sint-Pietersplein, Gent - € 6 (leden) /
€ 8 - inschrijven tot 8/3 (of volzet) via
laseureb@scarlet.be,
09 385 65 18 of 0498 78 57 76
Okra Zevergem
Donderdag 28 april

Uitgestelde voordracht: ‘De
wereld van de diamant, van het
oudste tot het jongste’
“Diamonds are a girl’s best friend!”
De gastspreker van deze avond zal
ons - als voormalig directeur van
het Gemmologisch instituut van
en de Hoge Raad voor Diamant
van Antwerpen en Chief Business
Intelligence Officer van het Antwerp
World Diamond Centre (AWDC) - uitleg
geven over de wondere wereld van
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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 - raadzaal gemeentehuis
- € 5 (leden) / € 8 - inschrijven via
andrea.voncke@telenet.be
Markant DP-SDW

Garageverkoop
Iedereen heeft op zijn zolder, in de
kelder, garage … wel wat dingen staan
die nog mooi genoeg zijn, maar niet
meer gebruikt worden. Wat kan je met
die dingen doen? Verkopen voor een
prikje!
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin
en wacht op eventuele kopers.
Opgelet: het is op politiebevel verboden
om op de openbare weg te staan.
De deelnemerslijst zal te krijgen zijn bij
de organisatoren thuis
(Lieve Deneef, Van Eycklaan 28 en
Anke De Neve, Koning Albertlaan 32) of
via lieve.deneef@telenet.be.
Evenement ten voordele van REVIVE
vzw (www.revivevzw.be),
een organisatie die medische missies
verricht in ontwikkelingslanden.
Van 9 tot 17 uur - De Pinte standhouders: € 5 - inschrijven voor
14 april (gelieve naam, adres, tel. en/
of e-mailadres te vermelden als je
je bijdrage in de bus steekt)
lieve.deneef@telenet.be
tel. 09 282 91 79

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

De Pinte in beeld

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.

Marc Van De Gehuchte

Ivy Vlerick

Marc Van De Gehuchte

Foto: caroline devulder (caromama.be)
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Kerst en oudejaar samen met
Gino Dee, Alex Gray en Timo
Na het succes van vorig jaar streamden we op
kerstavond opnieuw fijne muzikale vibes naar jullie
huiskamer.
Op vrijdagavond 24 december nodigde Gino Dee je
uit op zijn Kerst TD. En op vrijdag 31 december bliezen
wij lokaal gebrouwen beats door jouw livingspeakers!
Dansen, shaken en proosten samen met DJ Alex Gray
(Zeverrock, Cafeest) en DJ Timo (Zeverrock, Boldershof )!

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

