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Volgende INFOblad (juli - augustus 2022)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
15 mei 2022 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Op www.depinte.be/infokranten vind je alle edities.
Openingsuren gemeentehuis mei - juni
Het gemeentehuis is toegankelijk van 8.30 tot 12 uur en
van 13.30 tot 16 uur, van maandag tot en met vrijdag
(met uitzondering van vrijdagnamiddag). Niet tijdens
schoolvakanties. De diensten zelf zijn enkel bereikbaar
na afspraak (telefoonpermanentie in de voormiddag).
Zie www.depinte.be voor de laatste stand van zaken.
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

Lancering ‘Gele doos’ in De Pinte
De ‘Gele Doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor
belangrijke persoons-, contact-, en medische gegevens.
Ze dient in de koelkastdeur bewaard te worden. Wanneer
ouderen in nood verkeren of vermist blijken, vinden
diensten als de brandweer, politie en hulpverleners zo
sneller de nodige informatie.

Zie depinte.bibliotheek.be
Openingsuren recyclagepark
13 tot 18 uur*
maandag
9 tot 17 uur
dinsdag
13 tot 17 uur
woensdag
13 tot 18 uur*
donderdag
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
2 | www.depinte.be

Nu ook AED-toestel aan Woonzorgcentrum
Scheldevelde
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan je
helpen als je moet reanimeren. De elektroden van dit
volautomatische toestel kleef je op de borstkas van het
slachtoffer. Daarna voert de AED een analyse van het
hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme
hersteld kan worden met een elektrische schok, dan zal het
toestel automatisch een schok toedienen. De adviesstem
van de AED begeleidt je bovendien met gesproken
instructies. Zo helpt het toestel je tijdens de hulpverlening.
Handig én heel veilig.
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Sluitingsdagen
Sluitingsdagen gemeentehuis, OCP, recyclagepark,
Sociaal Huis, bibliotheek
donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag
vrijdag 27 mei 2022: brugdag
zaterdag 28 mei 2022: extra sluitingsdag
maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag
donderdag 9 juni 2022: personeelssportdag
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).
Sluitingsdagen: donderdag 26 mei (Hemelvaart) en
maandag 6 juni (pinkstermaandag)
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 6 mei en 17 juni: van 9 tot 12 uur (Dorp
Zevergem, achterzijde kerk, parking Chiro) en van
13 tot 16 uur: parking OCP De Pinte, Polderbos 20
- zaterdag 7 mei en 18 juni 2022 van 9 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)

Ontmoetingsavond
wijkambassadeurs
Lokaal bestuur De Pinte zet in op wijkwerking.
Alle wijkambassadeurs zijn welkom tijdens de
ontmoetingsavond op donderdagavond 19 mei 2022
om 20 uur n de bibliotheek van De Pinte.

❏ 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
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Een warm hart voor
vluchtelingen
De laatste weken werd de komst van een groep vluchtelingen
uit Oekraïne naar De Pinte voorbereid. We steunden ook de
vluchtelingen door de organisatie van een benefietconcert, een
inzamelactie … Dank aan alle Pintenaars voor julie bijdrage!
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Openbare werken & Mobiliteit

Raad van State vernietigt
RUP Centrumbocht
Op 25 juni 2018 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Centrumbocht definitief vastgesteld door
de gemeenteraad van De Pinte. Dit plan bevat
verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor
het centrum van De Pinte en definieert een aantal
projectzones voor kwalitatieve woonontwikkeling. De
Raad van State heeft dit RUP op vrijdag 18 maart 2022
vernietigd wegens het ontbreken van een plan-MER
(milieueffectenrapport).

Door de vernietiging van het RUP Centrumbocht
zullen aanvragen tot het bekomen van een
omgevingsvergunning in het voormalige plangebied
opnieuw dienen te worden getoetst aan het gewestplan,
alsook aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
voorschriften en verkavelingsvoorschriften die opnieuw
van kracht zijn nadat ze door het RUP Centrumbocht
werden opgeheven.

Heraanleg voetpaden en asfalteringswerken
Een deel van de voetpaden in de wijk Kleine
Landeigendom (Scheldeveldestraat, Guido Gezellelaan,
Borluutlaan en Hendrik Consciencelaan) werden in het
verleden al heraangelegd.
Op 18 maart heeft het college van burgemeester
en schepenen het dossier van de heraanleg van de
voetpaden in deze wijk gegund. De aannemer is na
de paasvakantie gestart met de werken ter hoogte
van de Kasteellaan. Aansluitend werkt hij verder via de
Borluutlaan, Guido Gezellelaan, Scheldeveldestraat en
Hendrik Consciencelaan.
In het voorjaar van 2022 zullen ook een aantal straten
een nieuwe asfalt toplaag krijgen. Bij het ter perse
gaan van het infoblad was er hiervan nog geen timing
bekend.

Volgende straten zijn voorzien in 2022:
• Baron de Gieylaan (Florastraat tot rotonde Julien
Anthierenslaan)
• Pont Zuid (tussen Leemstraat en Landuitstraat)
• Parkwegel
• Pijpenkop Rembrandtstraat
• Pijpenkop Picassostraat

Meer info: www.depinte.be/voetpaden en www.depinte.be/asfalt

Werken
‘t Kruisken

Fietsstraat
Kasteellaan

Op 16 maart vond een infovergadering
plaats over de wegeniswerken in het ’t
Kruisken, die gepland zijn om te starten in
2023. De presentatie,
vraag-en-antwoorden en
ontwerpplannen vind
je op www.depinte.be/kruisken.

Sinds 19 april 2022 is er een
fietsstraat in de Kasteellaan,
tussen de Vredestraat en Louis
Paul Boonpark en voor het
postkantoor. In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u en
blijven wagens achter de fietsers.
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Verkeersafwikkeling centrum De Pinte
Op maandag 14 maart 2022 is de proefopstelling voor de
verkeersafwikkeling van de stationsomgeving van start
gegaan. Voorafgaand aan de proefopstelling werd een
bevraging georganiseerd die polste naar het realiseren
van de vooropgestelde ambities. Deze bevraging werd
400 keer ingevuld. Uit de open antwoorden kwamen een
aantal opmerkingen, suggesties of vragen naar boven.
Op www.depinte.be/vap vind je een antwoord op deze
vragen, waaronder:
• Waarom wordt de proefopstelling georganiseerd?
• Waarom werd de signalisatie en wegmarkering
aangepast?
• Op basis waarvan werd het studiegebied vastgelegd?
• Waarom worden er geen aparte fietspaden
aangelegd?
• Waarom werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd?
…
Daarnaast herhalen we hier nog eens de basisopzet van
het verkeersafwikkelingsplan.
Waarom werd het verkeersafwikkelingsplan
opgemaakt?
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 op vlak van voetgangers
en fietsers. Om deze omgeving veiliger te maken voor
voetgangers en fietsers, is een heraanleg van de wegenis
van de Julien Anthierenslaan en de Koning Albertlaan
opgenomen in het meerjarenplan. De opmaak van het
inrichtingsplan van deze straten dient echter gebaseerd
te worden op een verkeersafwikkelingsvisie voor een
groter gebied dan de Koning Albertlaan en de Julien
Anthierenslaan. Om die reden werd de studie-opdracht
voor het verkeersafwikkelingsplan opgestart.
De opmaak van het verkeersafwikkelingsplan is gestart
met vijf doelstellingen voor ogen:
1. Doorgaand autoverkeer verplaatsen naar de
straten die daarvoor uitgerust zijn, conform het
mobiliteitsplan uit 2018
2. Veilige voetpaden in de stationsomgeving, met
behoud van het groene karakter
3. Complexe verkeersknooppunten overzichtelijk
maken voor alle weggebruikers
4. Een weginfrastructuur voorzien die plaats geeft aan
elke weggebruiker
5. Een aantrekkelijker dorpscentrum met plaats voor
terrassen, ontmoetingsplekken en groenzones én
obstakelvrije loopruimtes voor voetgangers

De ambities werden vervolgens per straat vastgelegd.
Daarnaast werden enkele randvoorwaarden
gedefinieerd. De doelstellingen, ambities en
randvoorwaarden vormden samen de rode lijn doorheen
de opmaak van het verkeersafwikkelingsplan.
Hoe kwam het verkeersafwikkelingsplan tot stand?
De knelpunten in het studiegebied kwamen via
participatietrajecten bij de ruime bevolking naar boven,
zowel tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan
(goedgekeurd in 2018) als bij de voorbereiding voor het
huidige meerjarenplan. Concreet gaat het om volgende
knelpunten:
1. Verkeersonveilige situaties (scholieren op de rijweg,
onleesbare verkeersafwikkeling aan rotonde post
voor zwakke weggebruikers, haakse parkeerplaatsen
aan De Kleine Prins en in Baron de Gieylaan, fietsers
laveren tussen de wagens aan het Kerkplein …)
2. Ontbreken van weginfrastructuur voor elke
weggebruiker (pendelaars te voet op de rijweg in
Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan …)
3. Overdreven snelheid, zowel van speed pedelecs als
van wagens
4. Te grote dominantie auto
5. Gevaarlijke weginfrastructuur (verzakkingen en
hoogteverschillen in wegdek Koning Albertlaan)
Een onveilige verkeerssituatie die zich dagelijks
herhaalt, ook al is deze beperkt in de tijd, kan je niet
zomaar aan de kant schuiven. De inrichting van de
verkeersinfrastructuur wordt daarom het best afgestemd
op de piekmomenten.
In het voorjaar van 2021 werden de knelpunten opnieuw
bevraagd en bevestigd via een bevraging omtrent de
verkeerssituatie en -veiligheid. Op 14 juni 2021 vond
er vervolgens een participatiemoment plaats met
geïnteresseerde inwoners om de knelpunten mondeling
toe te lichten. Op deze avond werden nog geen keuzes
omtrent de verkeersafwikkeling gemaakt.
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Openbare werken & Mobiliteit

Verkeersafwikkeling centrum De Pinte
Eind september 2021 heeft de mobiliteitsraad drie
voorstellen van verkeersafwikkelingsplannen besproken
om de positieve en negatieve punten van elk voorstel in
beeld te brengen.
Op basis van de input van de verschillende
participatiemomenten, de mobiliteitsraad, politie,
studiebureau Traject, het mobiliteitsplan, het
fietsvademecum, de doelstellingen, ambities,
randvoorwaarden en andere actoren werd door het
lokaal bestuur een voorkeurscenario voor een nieuwe
verkeersafwikkeling voor het centrum van De Pinte naar
voor geschoven.
Bereikbaarheid en parkeren Baron de Gieylaan
De Baron de Gieylaan is sinds de proefopstelling enkel
bereikbaar via het Kerkplein voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers en voetgangers hebben in beide richtingen
doorgang. Ter hoogte van de schoolingang van de
Vrije Basisschool werden de haakse parkeerplaatsen
vervangen door langse parkeerplaatsen. Hierdoor zijn er
minder draai- en keerbewegingen op de oversteekplaats
voor de schoolgaande jeugd. Het totaal aantal
parkeerplaatsen dat in de Baron de Gieylaan verdwenen
is door de invoer van het verkeersafwikkelingsplan, is
beperkt tot een vijftal plaatsen.
Alle handelaars blijven dus bereikbaar voor alle
bezoekers, met parkeerplaatsen voor de deur. Ook de

minder mobiele personen kunnen dus nog steeds tot in
het centrum, met name de Baron de Gieylaan, rijden met
de wagen en zich daar parkeren voor de locatie waar
men wil zijn.
De handelaars verwachten door de invoer van het
eenrichtingsverkeer een daling van hun omzet. De
gemeente volgt dit samen met de handelaars verder
nauwgezet op.
Evaluatie proefopstelling
Vanaf 16 mei wordt de proefopstelling stopgezet. We
plannen dan diverse initiatieven voor evaluatie van het
verkeersplan om zo tegen eind juni 2022 tot een besluit
te komen over de definitieve verkeersafwikkeling.
Met handelaars en scholen, maar ook met de bewoners
gaan we in overleg. Er komen evaluatiemomenten op:
- 9 mei 2022 (raadzaal) voor inwoners van Baron de
Gieylaan, Koning Albertlaan, Koning Leopoldlaan
- 12 mei 2022 (raadzaal) voor inwoners van
Stationsstraat, Julien Anthierenslaan, Begonialaan,
Hortensialaan, Gloxinialaan
- 24 mei 2022 (OCP), voor alle bewoners en
geïnteresseerden
Daarnaast kan iedereen zijn bevindingen doorsturen naar
verkeersafwikkelingsplan@depinte.be.

Meer informatie hieromtrent op: www.depinte.be/vap

Ecologisch maaibeheer van
de wegbermen
Om de biodiversiteit van de grazige en kruidige
vegetatie in de bermen te verhogen, wordt het tijdstip
van het maaibeheer aangepast aan de aanwezige
vegetatie. Het maaisel wordt verwijderd om de
bloeiende planten meer kansen te geven.
Om de natuur te beschermen, wordt slechts op
bepaalde momenten van het jaar gemaaid, zoals
vastgelegd in het Bermbesluit. De eerste maaibeurt van
de bermen zal gebeuren rond 15 juni. Sommige bermen
zullen vroeger gemaaid worden om de bodem te
verarmen en zo de biodiversiteit te verhogen.

6 | www.depinte.be

Fietsrapport 2022
De Pinte

Hoe gezond is het
verkeer in jouw
straat?

Op donderdag 19 mei 2022 van 17 tot 18 uur
heeft de vierde editie van Straatvinken plaats
en straatvinken we in De Pinte opnieuw mee.
Zo brengen we samen met andere steden en
gemeenten de evolutie van het verkeer op
straatniveau in kaart en gaan we na of het jaar na
jaar gezonder wordt.
In een grote publieksbevraging konden alle Vlaamse
fietsers het afgelopen najaar het fietsbeleid binnen
hun stad of gemeente beoordelen. In totaal brachten
een kleine 20 000 deelnemers online een stem uit.
De Pinte was bij de 133 van de 300 Vlaamse steden
en gemeenten die in de eerste ronde werden
beoordeeld en kreeg een fietsrapport met de
resultaten van de bevraging. Het fietsrapport biedt
interessante inzichten over de manier waarop fietsers
het fietscomfort en de fietsveiligheid beleven.

Voor dit mobiliteitsonderzoek kan je als
inwoner gedurende een uur in jouw straat het
aantal voetgangers, fietsers, bussen, auto’s en
vrachtwagens af vinken. Dat gebeurt via een
speciaal daarvoor ontwikkeld telformulier of met
pen en papier.
Wil je meedoen? Schrijf je dan in via:
https://straatvinken.be/ik-tel-mee

Maai Mei Niet

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als
vrijhaven voor vlinders en bijen. En maai je gras slechts
om de drie à vier weken af. De reden daarvoor is dat
niet maaien een eenvoudige manier is om van je tuin
een wapen te maken in de strijd tegen de klimaat- en
milieucrisis. Langer gras waarin wilde bloemen mogen

groeien, heeft vele voordelen. Het houdt meer vocht op,
wat de verdroging tegengaat, meer koolstof en voorziet
in eten voor bestuivers als bijen en andere nuttige
insecten. Die beestjes vormen een van de pijlers van ons
ecosysteem.
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Leven & Wonen

Vacatures Lokaal bestuur De Pinte
Wij zoeken onder andere:
verantwoordelijke technische dienst, adjunct-hoofdverpleegkundige,
zorgkundigen, verpleegkundigen, studenten zorg (studentenjobs in WZC deze zomer).
Meer info: www.depinte.be/vacatures

De Pinte helpt Oekraïne
Met de oorlog in Oekraïne kwam - binnen Europa - een
nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Volgens de
Verenigde Naties zijn zo’n 160 000 mensen in Oekraïne
zelf op de vlucht en nog eens meer dan 600 000
mensen zouden het land al verlaten hebben.
Terwijl de oorlog in Oekraïne verder woedt, groeit de
solidariteit bij de bevolking. Ook bij ons in De Pinte
komen er sinds 12 maart 2022 vluchtelingen toe.
Deze worden allemaal opgevangen in gastgezinnen.
Momenteel zijn er 52 Oekraïners te gast in De Pinte, dit
zowel via privé-initiatieven, als via het lokaal bestuur
(doorgestuurd door Fedasil).
Voor de gastgezinnen is het een uitdaging om hun
gasten een eigen plek te geven en samen op zoek te
gaan naar een aangename manier van samenleven. Voor
de vluchtelingen is het nu vooral even tot rust komen
na een vaak hectische vluchtroute en traumatische
ervaringen, hoewel ze heel graag al aan het werk willen
en terug hun leven opnemen.
Een tiental vrijwilligers staan in voor de brug tussen
de gasten, de gastgezinnen en de gemeentelijke
dienstverlening.

Deze brugfiguren zorgen niet alleen voor het
ondersteunen van de gasten en gastgezinnen bij het
in orde brengen van alle administratieve zaken. Ze zijn
er ook voor een babbel, een luisterend oor, een eerste
opvang, het samen op zoek gaan naar oplossingen van
welke aard ook.
Samen zetten we onze schouders onder dit project.
Op die manier hebben we in een korte tijd al heel
wat projecten opgestart (begeleiding onderwijs,
ontmoetingsruimte, administratie …) en in orde
gebracht.

Wil jij ook een steentje bijdragen? Je kan jouw hulp aanbieden via burgerzaken@depinte.be. Geef duidelijk aan
wat je wil of kan doen.

Benefietconcert ten voordele
van de vluchtelingen uit Oekraïne
Op vrijdagavond 25 maart 2022 vond het benefietconcert plaats
ten voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne. De cultuurdienst
wil iedereen bedanken voor de massale steun!
#team9840 #steunOekraïne
8 | www.depinte.be

Verhuren aan het Sociaal
Verhuurkantoor: een interessante zaak
•
•
•
•
•
•
Ben je op zoek naar een interessante investering met
maatschappelijke meerwaarde? Wil je graag jouw
steentje bijdragen om het recht op wonen ook voor de
meest kwetsbare huurders mogelijk te maken?
Je wenst jouw huis, appartement of studio te verhuren,
maar je wilt zelf niet (meer) instaan voor het beheer van
het huurpand? Dan vormt het sociaal verhuurkantoor
(SVK) de ideale partner om jouw woning te verhuren.
De belangrijkste voordelen en verwachtingen zetten we
graag even op een rijtje.
Voordelen
• Gegarandeerde huuropbrengsten (zelfs bij
tussentijdse leegstand)
• Garantie op onderhoud (klusjesdienst SVK)
• Geen leegstandsheffing

•
•
•
•

Het SVK is zowel voor de huurder als voor de
eigenaar het eerste aanspreekpunt.
U hoeft geen huurders meer te zoeken.
Lagere onroerende voorheffing (± 40 %
vermindering)
Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12 % in
plaats van 21 % en tijdelijke maatregel bij sloop en
heropbouw aan 6 % in plaats van 21 %)
Lagere registratierechten voor wie een woning koopt
(7 % in plaats van 12 %)
Recht op verschillende premies en subsidies
waaronder de Vlaamse Renovatiepremie en de
Vlaamse Huur- en Isolatiepremie.
De garantie dat je jouw woning op het einde van de
overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug
krijgt (rekening houdend met de normale slijtage).
Geen gerechtelijke procedures en administratieve
rompslomp
Geen commissieloon
Samenwerking met een professionele partner

Verwachtingen
• Een eerlijke huurprijs
• Een woning die voldoet aan de minimale
woningkwaliteitseisen
• Verhuren voor minimum negen jaar
• De woning ligt in het werkingsgebied (De Pinte,
Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-MartensLatem)

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen (tel. 09 396 50 80, info@svkleieenschelde.be) en
bezoek gerust eens de website www.svkleieenschelde.be.

Verken het gemeentelijk groepsaanbod
renovatie en bespaar op je energiefactuur!
Om alle inwoners te ondersteunen bij energetische
renovatiewerken ontwikkelde de gemeente
in samenwerking met energiehuis Veneco en
energiecoöperatie Energent een gratis en onafhankelijk
groepsaanbod renovatie.
Dit groepsaanbod bestaat uit een verzameling aan
energetische ingrepen, waarvoor je eenvoudig een
scherpe én kwalitatieve offerte kan krijgen via een vooraf
geselecteerde partner-aannemer. Bovendien krijg je een
vrijblijvend energie-advies voor je hele huis en word je

tijdens jouw traject verder begeleid. Zo maak je jouw
huis helemaal klaar voor de toekomst!
Meer info lezen of je rechtstreeks aanmelden kan via
www.veneco.be/groepsaanbod. Of ga eens langs
bij het Woon- en Energieloket van de gemeente. Het
woonloket is geopend elke woensdag van 13.30 tot
16 uur in het gemeentehuis van De Pinte, enkel op
afspraak via tel. 09 210 71 50, info@wonenleieschelde.be,
of www.wonenleieschelde.be.
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Leven & Wonen

Wat met verloren gelopen
honden?
Ik heb een hond gevonden, wat nu?
Onze politiezone heeft een overeenkomst met het
Dierenasiel in Gent voor de opvang van honden. Vind je
een loslopende hond, neem dan de volgende stappen:
• Breng de hond zelf naar het dierenasiel (tijdens de
kantooruren).
• Lukt het jou niet om de hond te brengen, dan komt
het asiel deze binnen de 24 uur bij jou thuis ophalen.
Maak hiervoor een afspraak met het dierenasiel op 09
222 53 03 (kantooruren).
• Kan je de hond zelf geen 24 uur bijhouden, dan haalt
onze interventieploeg deze bij jou op.

Is jouw hond verloren gelopen of uitgebroken,
meld dit via 101.
Je wordt dan verwittigd als je hond gevonden wordt.
De politie kan jouw contactgegevens achterhalen via de
chip, maar enkel op voorwaarde dat je deze openbaar
plaatste op DogID (zo niet, dan zijn ze door de politie niet
in te kijken).
Kan de politie de eigenaar niet achterhalen, dan wordt
de hond overgedragen aan het Dierenasiel in Gent. De
kosten van deze opvang zijn voor de eigenaar van de
hond. De politie kan ook beslissen om een GAS-boete te
geven.

Kan je de hond zelf niet vangen, bel dan meteen naar 101
om onze interventieploeg langs te sturen.

Milieu & Duurzaamheid

Dag van het Park
Zondag 22 mei - 11 tot 17 uur - Scheldevelde
Van harte welkom tijdens deze boeiende dag voor jong en oud!
Programma:
• wandelingen (inschrijven nodig)
• workshops natuurverteller
• initiatie yoga & tai chi
• klimaatshow
• pimp je fiets
• muziek
• gratis aperitief (inschrijven nodig)

Alle details en inschrijven via: www.depinte.be/dagvanhetpark
Een organisatie van Lokaal bestuur De Pinte in samenwerking met de GRIS.
10 | www.depinte.be

De Pinte steunt de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Een verwijzing vind je
bij verschillende artikels door de betrokken doelstelling
via een blokje in de kijker te zetten.
Meer info: www.sdgs.be

Afval op evenementen - wijzigingen
Is het aanbieden van
wegwerpbekers voor
drank toegestaan?

Is het serveren van
drank in eenmalige
drankverpakkingen
(blikjes, drankkartons,
PET-fles, glazen
wegwerp) toegestaan?

Is het serveren van
bereide voeding
in eenmalig
cateringmateriaal
toegestaan?

Op evenementen niet
georganiseerd door de
overheid

Neen, tenzij de
eventorganisator
een systeem voorziet
dat garandeert dat
minstens 95 % van de
bekers gescheiden
wordt ingezameld voor
recyclage

Neen, tenzij de
eventorganisator een
systeem voorziet dat
garandeert dat minstens
95 % van de verpakking
gescheiden wordt
ingezameld voor recyclage

Ja

Op evenementen
georganiseerd
door de overheid
(wanneer overheid
zelf cateringaanbod
bepaalt)

Neen

Neen

Neen

Door overheden in hun
eigen werking

Neen

Neen, met uitzondering
van de verkoop van de
voorverpakte dranken in
automaten op voorwaarde
dat de nodige maatregelen
genomen zijn om
gescheiden inzameling van
PMD te garanderen

Neen

Meer info: www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal
•
•
•

wegwerpbekers: niet meer toegelaten, tenzij 95 % inzameling voor recyclage (via eigen ophaler)
eenmalige drankverpakkingen: niet meer toegelaten, tenzij 95 % inzameling voor recyclage (via eigen ophaler)
restafval:
- ofwel: indien maximum drie zakken restafval van 60 liter (zakken aan te kopen door de vereniging via 		
de winkels) – dit kan meegegeven worden met de huis-aan-huisophaling (om de veertien dagen,
conform de regels van de huis-aan-huisinzameling)
- ofwel: meer restafval – vereniging moet private ophaler contacteren

Meer info: milieudienst@depinte.be
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Milieu & Duurzaamheid

Samenaankoop
biobloembollen
Help mee het klimaatplan van onze gemeente te
realiseren en plant biobloembollen!
In het voorjaar krijg je prachtige bloemen in je tuin en
voor de bijen is het een heerlijk en gezond buffet. Wie
geen tuin heeft, kan ze ook in potten planten.
Waarom biologische bloembollen, vraag je je af?
Bloembollen uit de gangbare teelt worden gedurende
het hele teelt- en bewaarproces behandeld met heel
wat pesticiden. Je zou denken dat ze daar sterker van
worden maar het tegendeel is waar. De bloembollen
worden hierdoor net zwakker en bovendien zijn ze
schadelijk voor de insecten die naar de bloemen
komen. Je stopt eigenlijk gewoon pesticiden in de
grond. En die pesticiden, net als een gebrek aan nectaren stuifmeelbronnen, zijn één van de belangrijkste
oorzaken dat de wilde bijen er de laatste jaren sterk op
achteruit zijn gegaan.
De biologische teelt zorgt voor gezonde, sterke
bloembollen waar de insecten zonder zorgen van
kunnen genieten.
Bloembollen zoals bijvoorbeeld krokussen zijn heel
belangrijk voor bijen omdat ze vroeg op het jaar
bloeien, wanneer er nog maar weinig planten in

Zonnepanelen,
een slimme
keuze
Wil je een lagere
energierekening en
bijdragen aan een
beter klimaat? Dan zijn zonnepanelen een
slimme keuze. Met de groepsaankoop
zonnepanelen & thuisbatterij helpt de
Provincie Oost-Vlaanderen inwoners
en bedrijven op een voordelige en
gemakkelijke manier over te stappen naar
hernieuwbare energie.
Meer info: surf naar
www.oost-vlaanderen.be/solar,
bel het gratis nummer 0800 26 803
(op werkdagen van 9 tot 17 uur) of e-mail
naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.
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bloei staan. Hierdoor zorgen ze voor het broodnodige
krachtvoer voor de bijen na de winter.
Elk jaar organiseert Velt een samenaankoop van
biologische bloembollen.
Bestellen kan tot en met 20 mei: ga naar
Biobloembollenactie (velt.be) en plaats je bestelling.
Meer info vind je op: www.velt.nu/biobloembollen
De bloembollen worden in oktober geleverd. Ze
worden best in oktober-november geplant.

Registratie van pluimvee
en hobbypluimvee
Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee
voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed
zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.
Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen geeft je hier graag
meer uitleg over.
Je vindt alle info op: www.dgz.be/pluimvee (klik op ‘Starten
met het houden van pluimvee’)
Waarom is die registratie belangrijk voor jou als (hobby)
pluimveehouder?
DGZ begeleidt veehouders en dierenartsen bij de monitoring,
bestrijding en preventie van dierziekten. De dierziekten bij
pluimvee zijn brandend actueel. Denk maar aan salmonella of
de vogelgriep. Door pluimvee of hobbypluimvee te registreren,
kunnen dergelijke ziekten beter gemonitord worden en acties
ondernomen worden indien nodig.

Welzijn & Sociale zaken

De Gele doos kan levens redden
Wat is de ‘gele doos’?
De ‘Gele Doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor
belangrijke persoons-, contact-, en medische gegevens.
Ze dient in de koelkastdeur bewaard te worden. Dit is
een gemakkelijk vindbare plaats voor hulpdiensten.
Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist
blijken, vinden diensten als de brandweer, politie en
hulpverleners sneller de nodige informatie.
Waarom?
De gele doos kan
levens redden in
noodsituaties en
zo bijdragen aan
de gezondheid
van ouderen.
Daarnaast
stelt het
hulpverleners in
staat om tijdig
de juiste acute
zorg te verlenen
en/of de juiste
contactpersonen te verwittigen indien nodig.
Voor wie is de gele doos en hoe kan je deze
krijgen?
Voor alle zelfstandig alleenstaande wonende burgers
ouder dan 80 jaar.
Alle alleenstaande burgers ouder dan 80 jaar krijgen
een brief waarmee ze de gratis gele doos kunnen
afhalen. De gele doos is te krijgen via de sociale
dienst en kan afgehaald worden vanaf 1 mei 2022 in

het Sociaal huis (Pintestraat 69) op
dinsdag- of donderdagvoormiddag.
Bij het afhalen krijg je ook meer informatie over het
gebruik van de gele doos. Indien de persoon niet in de
mogelijkheid is om deze af te halen, kunnen ook familie
en mantelzorgers de doos afhalen.
Wat zit er in de gele doos?
Ringboekje voor belangrijke persoonsgegevens,
contactgegevens en medische gegevens
Pochette voor het medicatieschema
Stickerkaart met een sticker om op de binnenkant
van de voordeur te bevestigen. Zo weten de
hulpdiensten dat er een gele doos in je koelkast
aanwezig is.

💊
💊
💊

Wat dien je te doen na ontvangst van de doos?
de persoonsgegevens, contactgegevens en
medische gegevens van het ringboekje in de doos
vervolledigen
de sticker op de binnenkant van de voordeur kleven
(zo ziet de hulpverlener meteen dat er een doos in
huis aanwezig is)
de doos in de deur van de koelkast opbergen

💊
💊

💊

Prijs?
De doos is gratis af te halen door de personen die in
aanmerking komen (alleenstaande 80-plussers), of door
familie en mantelzorgers.
Meer informatie of vragen?
Neem contact op met de Sociale dienst,
tel. 09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be

Dit project is een samenwerking tussen de lokale besturen en bijhorende diensten van Deinze, De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem en Eerstelijnszone Schelde-Leie. Met dank aan Stad Gent voor de ondersteuning en basis van het project.

Nu ook AED-toestel aan WZC
Lokaal bestuur De Pinte zet in op een hartveilige gemeente en heeft
naast het aanbieden van hartveilige vormingen voor personeel
en verenigingen, ook een extra AED-toestel aangekocht, voor het
Woonzorgcentrum Scheldevelde (Kasteellaan 41). Dit toestel bevindt zich
aan de hoofdingang.
Andere locaties in De Pinte:
• OCP (in de inkomhal), Polderbos 20
• gemeentehuis (gevel gemeenteplein/zijde Baron de Gieylaan)
• De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem
• Sportpark Moerkensheide
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Welzijn & Sociale zaken

Organisatie in de kijker:
Wereldorganisatie
Een vlindereffect in Bangladesh, met de
financiële steun van De Pinte.
Ken jij het vlindereffect? Het toont aan
hoe één vlinder, op één plek in de wereld,
met één vleugelslag een ketting van
weersveranderingen in gang kan zetten,
met een tornado in een ander continent tot
gevolg.
De beweging voor volksgezondheid GK
(Gonoshasthaya Kendra) uit Bangladesh
heeft meer dan duizend community
health workers in dienst. Vooral
plattelandsvrouwen met een stevige
opleiding. Zij verlenen gezondheidszorg
tot in de verste uithoeken van het land.
Studeren is niet voor alle Bengalese jonge
vrouwen weggelegd, onderwijs is immers duur. Dankzij
de samenwerking met WSM (wereldsolidariteit), kan
GK kwalitatieve én betaalbare opleidingen aanbieden.
Zo kunnen jongeren die het thuis financieel niet breed
hebben, toch naar school.
Babli Akhter is één van de gezondheidswerker in het
vormingsinstituut van GK. Zij is verantwoordelijk voor
zo’n vijf- tot zesduizend mensen. Ze doet haar job vol
overgave. Ze is erg geliefd in de dorpen die ze bezoekt.
Haar goede reputatie gaat haar vooraf. Dorpelingen
zoeken haar spontaan op wanneer ze in het lokale
gezondheidscentrum aan het werk is.
Door jaarlijks honderden vrouwen op te leiden, kan
GK aan duizenden mensen medische zorgen en
advies verlenen. De eigen ziekteverzekering maakt
medische kosten betaalbaar voor meer dan een miljoen
aangesloten leden. En bij de overheid dwingt GK sociale
bescherming af, voor iedereen. De samenwerking met
WSM maakt GK sterk en stabiel.
De gemeente De Pinte steunt Babli en GK. En met een
financiële gift aan WSM kan ook jij het vlindereffect
versterken. Je gift is welkom op de giftenrekening van
WSM: BE41 8900 1404 3510 - BIC VDSPBE91. Een gift
vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest voor
belastingvermindering. Zet in de mededeling: De Pinte
- vlindereffect.
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#TogetherWeMakeChangeHappen #ButterflyEffect
De ngo WSM komt op voor het recht op waardig werk
en sociale bescherming en wil armoede en uitsluiting
bestrijden en voorkomen. Een actuele missie, want
wereldwijd kunnen drie op vier mensen niet waardig
leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten
zichzelf zien te redden als ze plots ziek worden, als ze
werkloos zijn, of gewoon te oud zijn om nog te werken.
Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming
geen privileges, het zijn mensenrechten. Bovendien zijn
ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting.
Om structureel iets aan dit onrecht te veranderen
werkt WSM samen met bijna 100 sociale bewegingen
in meer dan twintig landen in Afrika, Azië, LatijnsAmerika én in België: vakbonden, mutualiteiten,
microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties. De gezondheidsorganisatie GK in
Bangladesh is één van die bewegingen.
Contact: Katrien Liebaut, Fondsenwerving,
katrien.liebaut@wsm.be, tel. 02 246 36 79
(vervolg artikel op de volgende pagina)

WSM We Social Movements (Wereldsolidariteit)
De ngo WSM komt op voor het recht op waardig werk
en sociale bescherming en wil armoede en uitsluiting
bestrijden en voorkomen. Een actuele missie, want
wereldwijd kunnen drie op vier mensen niet waardig
leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten
zichzelf zien te redden als ze plots ziek worden, als ze
werkloos zijn, of gewoon te oud zijn om nog te werken.
Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming
geen privileges, het zijn mensenrechten. Bovendien zijn
ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting.

Om structureel iets aan dit onrecht te veranderen
werkt WSM samen met bijna 100 sociale bewegingen
in meer dan twintig landen in Afrika, Azië, LatijnsAmerika én in België: vakbonden, mutualiteiten,
microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties. De gezondheidsorganisatie GK in
Bangladesh is één van die bewegingen.
Contact: Katrien Liebaut, Fondsenwerving, katrien.
liebaut@wsm.be, tel. 02 246 36 79

Organisatie in de kijker:
Vrijwilligerswerking voor en met
Vluchtelingen, Parochie Edith Stein
In deze rubriek nodigt de GRIS, de Gemeentelijke
adviesRaad voor Internationale Solidariteit, haar ledenengagementsgroepen uit zich ruimer kenbaar te maken.
De Vrijwilligerswerking voor en met Vluchtelingen,
Parochie Edith Stein, werd recent lid van de GRIS.
Sinds vele jaren organiseert het lokaal bestuur De Pinte
vanuit haar sociale dienst van het OCMW een door
Fedasil erkend LOI (Lokaal Opvang Initiatief ) gelegen in
Blijpoel, Zevergem.
Daar verblijven telkens zeven meerderjarige
alleenstaande mannen tijdens hun asielprocedure.
Vier jaar geleden zocht de sociale dienst mensen voor
haar pas gestarte vrijwilligerswerking rond het LOI. De
vraag kwam via pastor Sanne bij de parochie en vond er
snel respons.
Vluchtelingen en vrijwilligers ontmoeten elkaar
nu regelmatig bij enkele terugkerende activiteiten
opgestart in samenwerking met de sociale dienst:
samen koken, samen eten, of zich ontspannen. Er wordt
gezorgd voor ondersteuning Nederlands en geholpen
om verzamelde huisraad te verhuizen naar een
huurwoning voor een ‘erkende vluchteling’.
De vrijwilligersgroep heeft ook eigen initiatieven die
gegroeid zijn binnen de parochie. De ‘Kerstherberg’
is een gezellige maaltijd op kerstavond in de kerk van
Zevergem. Ieder die in het LOI huist, wie er gewoond

heeft, wie erkend is en verhuisd
is, wie nog steeds niet erkend is
én, ieder die kerstavond liever
niet alleen doorbrengt, kan op
de uitnodiging ingaan om aan
te schuiven aan de grote tafel.
Wie dit wenst, kan aansluitend
de Middernachtmis van
Kerstmis bijwonen. Corona
keerde tijdelijk de weg òm; de ‘vrijwilligers van de
herberg’ brachten op kerstavond een erg gewaardeerd
deurbezoek bij de mensen thuis.
Dit jaar nemen ze met enkele al lang bevriende
vluchtelingen deel aan de Dag van het Park op 22 mei
in domein Scheldevelde.
Bij het schrijven van deze tekst, kleurt de horizon totaal
anders. Niet zeven vluchtelingen dienen gehuisvest
te worden en begeleid, maar ruim 100. Deze keer
allen uit Oekraïne en vooral vrouwen en kinderen. De
vluchtelingen zijn straks welkom bij 40 gastgezinnen uit
De Pinte en Zevergem. Enkele betrokken ambtenaren,
meerdere vrijwillige brugfiguren en tolken staan
de gezinnen bij, elk vanuit hun deskundigheid. De
Vrijwilligerswerking voor en met Vluchtelingen, Parochie
Edith Stein, sluit graag aan.
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Vrije tijd

Bloemenmarkt
Op zondag 8 mei 2022 gaat de jaarlijkse bloemenmarkt
door in het Wijngaardeke in Zevergem van 8.30 tot 12.30
uur. Naast de mogelijkheid om bloemen aan te kopen
kan je op deze markt ook terecht voor een hapje en een
drankje van diverse plaatselijke verenigingen. Tevens
wordt ook voor jong en oud randanimatie (onder andere
grime, optredens …) voorzien om de markt compleet te
maken.

Meanderfestival
•
•

De Pinte: 15 mei om 11 uur – Bibliotheek De Pinte Artaria Strijktrio
Nazareth: 20 mei om 20 uur – CC Nova Muziektheatervoorstelling ‘Tsjaikovski’s Geheim’

©Meanderfestival

Op zondag 15 mei komt het Meanderfestival om 11
uur langs in de bibliotheek van De Pinte. Eerst kan je
genieten van een voorprogramma gebracht door twee
jonge lokale muzikanten, namelijk Andreas Van Overbeke
(piano) en Alexander Ingelbrecht (cello). Daarna brengt
het Artaria Strijktrio een heerlijk aperitiefconcert met
meesterwerken van Schubert én Beethoven. Achteraf kan
je nog genieten van een drankje aangeboden door het
lokaal bestuur.
Tickets en info via: www.meanderfestival.be
Meander Festival is een bovenlokale samenwerking
tussen de gemeenten Sint-Martens-Latem, Nazareth
en De Pinte onder de vleugels van Cultuurregio Leie
Schelde en met de steun van Quatre Mains Piano’s Gent.
Kenmerkend aan het Meanderfestival is dat het een
festival is waar muziekbeleving een heel eigentijdse
invulling krijgt en waarmee we willen bewijzen dat
klassiek in onze regio leeft!
Initiatiefnemers van het Meanderfestival zijn Pintenaars
Florestan en Ludovic Bataillie. Hun droom is om klassieke
muziek in de bloeiende regio tussen Gent en Deinze
onder andere met dit festival meer op de kaart te zetten.
Florestan en Ludovic hopen dan ook, samen met de
cultuurdienst en de cultuurregio, om zoveel mogelijk
mensen te mogen begroeten op één van de drie
concerten! Of wie weet wel op allemaal?
•

Sint-Martens Latem: 1 mei om 11 uur – SintAldegondiskerk, Deurle - Sopraan Emma Posman
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Oproep subsidies Vlaanderen Feest
Vlaanderen Feest vindt plaats naar aanleiding van het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap en stimuleert een
‘feestival’ van geanimeerd gemeenschapsleven. De editie
2022 opent in het weekend van vrijdag 24 - zondag 26
juni en loopt daarna verder gedurende een 11-daagse
van vrijdag 1 juli tot en met de Vlaamse feestdag van
maandag 11 juli.

Wil je in deze periode een straat- of buurtfeest of
een plaatselijke verenigingsactiviteit organiseren?
Dan kan je organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!
2022 worden door via de website te kandideren voor
een tussenkomst in de gemaakte kosten via een optie
op een feestcheque tot 180 euro. Kandideren kan zolang
er feestcheques beschikbaar zijn!

Meer info: www.vlaanderenfeest.eu

Oproep deskundigen
Raad van bestuur Cultuurraad
De cultuurraad groepeert alle socioculturele
verenigingen van De Pinte en Zevergem, maar biedt ook
plaats aan de gemeentelijke ‘deskundigen’: personen
met een gezonde, culturele interesse die op cultureel
vlak zeker verdienstelijk zijn binnen onze gemeente.
De cultuurraad wordt door het lokaal bestuur om
advies gevraagd betreffende alle belangrijke culturele
beslissingen en kan daarnaast ook zelf behoeftes
aankaarten of adviezen voorleggen. De raad bestaat uit
een algemene vergadering en een raad van bestuur die
de dagelijkse werking in goede banen leidt.

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe deskundigen
voor de cultuurraad. Wens je je kandidaat te stellen om
in de raad te zetelen als cultuurdeskundige, bezorg dan
jouw gegevens aan de cultuurdienst (cultuur@depinte.
be) samen met jouw specifieke motivatie en ervaring.

Oproep kandidaten Adviesraad
voor Vrije Tijdsinfrastructuur (AVTI)
Met onze zalen en terreinen voor sport, jeugd en cultuur
staan we als lokaal bestuur voor heel wat uitdagingen:
- de bouw van een nieuwe sportzaal en jeugdhuis
- de uitbreiding van de uitleendienst
- de inrichting van cultuurzaal OCP, De Veldblomme,
Polderbos 2, cafetaria OCP, oude Chirolokalen aan
Blijpoel …

Al deze initiatieven zetten we graag op in dialoog met
de gebruikers. Daarvoor installeert het lokaal bestuur
een nieuwe adviesraad.

Heb je zin om mee te werken in dit adviesorgaan? Geef jouw interesse door ten laatste op 31 mei 2022 via
antoon.naert@depinte.be. Meer info: www.depinte.be/avti
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Ontmoetingsavond
wijkambassadeurs

Projectoproep
Cultuurregio Leie
Schelde

Op donderdagavond 19 mei
2022 om 20 uur
zal er een
ontmoetingsavond
plaatsvinden met
alle wijk-ambassadeurs in de bibliotheek van De Pinte.

De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio
met tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het
creëren van veerkracht voor culturele projecten
in deze uitdagende tijden is belangrijk en daarom
biedt de Cultuurregio Leie Schelde ook in 2022
projectsubsidies voor cultuur en cultureel erfgoed als
extra financieel duwtje in de rug.

Tijdens deze avond zal er vanuit het lokaal bestuur
uitleg geven worden omtrent de mogelijke logistieke
en financiële ondersteuning. Daarna zullen er twee
wijkcomités meer uitleg geven over hun wijkwerking
en hun aanpak. Om te eindigen zal er een drankje
voorzien worden bij het netwerkmoment zodat
iedereen kan kennismaken met elkaar.

Wens je met jouw vereniging ook een project in
te dienen? Subsidies kunnen tweemaal per jaar
worden aangevraagd, met deadlines op 15 mei en 15
november.

TIP

Meer info op: https://cultuurregioleieschelde.be/
ondersteuning/subsidiewijzer/

Sluitingsdagen bib: de bib is gesloten van donderdag 26 mei (Hemelvaart) tot en met
zaterdag 28 mei 2022 en op maandag 6 juni (pinkstermaandag).

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

PC-dokter: elke eerste zaterdag van de maand
De pc-dokters houden live spreekuur in de bibliotheek elke eerste zaterdag van de maand en dit op: zaterdag 7 mei en
4 juni 2022.
Meer info en inschrijven voor een afspraak op: www.depinte.be/pcdokter
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Boekstart: activiteiten voor baby’s
De bibliotheek en de Gezinsbond organiseren samen twee activiteiten voor baby’s:
Schapenwolkjeswit op woensdag 18 mei
Een actieve workshop rond het slaapritueel. Tijdens deze
workshop ontdek je als ouder of grootouder samen met
je kind leuke slaapritueeltjes die je thuis kan toepassen.
Slaapritueeltjes brengen ritme en rust aan het einde van
de dag en bereiden je kindje voor op de nachtrust. Het
slaapritueel is plezierig en een kwalitatief moment voor
ouder en kind.

Baby’s en boekjes op zaterdag 21 mei
Ook hele kleine kindjes kunnen samen met mama, papa,
oma of opa genieten van boekjes! Maar hoe ga je met je
kindje hiermee aan de slag? Tijdens deze workshop zoek
je met je baby een comfortabel plekje. We hebben een
goedgevulde boekenkoffer mee en beginnen er alvast
aan! Het ultieme doel: heel veel goesting om na deze
workshop thuis met boekjes bezig te zijn!

Maximum tien baby’s (0 tot 18 maanden)
en maximum twee volwassenen per baby
Duurtijd: 40 minuten
Wanneer: woensdag 18 mei om 10 uur (voor inwoners
uit De Pinte)
Waar: Bibliotheek De Pinte, Baron de Gieylaan 27
Inschrijven: bibliotheek@depinte.be
Breng een zacht dekentje en een knuffel mee!

Maximum vijf baby’s (0 tot 18 maanden) en maximum
twee volwassenen per baby
Duurtijd: maximum 1 uur
Wanneer: zaterdag 21 mei om 10 uur (voor inwoners uit
De Pinte)
Waar: Bibliotheek De Pinte, Baron de Gieylaan 27
Inschrijven: bibliotheek@depinte.be

Terugbrengen van materiaal naar de bib
Boeken, dvd’s, strips, tijdschriften … kunnen sinds
maart opnieuw binnen in de bibliotheek teruggebracht
worden. Ook de inleverbus blijft 24 uur op 24 en zeven
dagen op zeven beschikbaar.

Hoe materiaal terugbrengen via de
zelfuitleenbalies?
Hiervoor heb je je lidkaart of eID-kaart niet nodig:
1. leg je materiaal tussen de twee lijnen
2. druk op ‘terugbrengen’
3. controleer of alle titels op het scherm staan en druk
op ‘doorgaan’
4. controleer of er rode titels op het scherm staan en
druk op ‘doorgaan’
5. controleer of er nog iets thuis is door te drukken op
‘info/verlengen’ en volg de verdere stappen op het
scherm
Boeken die je binnen terugbrengt, worden achteraf niet
meer gecontroleerd. Check dus goed of alle materialen
die je terugbrengt wel degelijk van je kaart gegaan zijn.
Vragen of hulp nodig hierbij: de bibliotheekmedewerkers
tonen het je graag voor!
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Vrije tijd

KIJK! IK FIETS!
Zaterdag 21 mei 2022
Een project waarbij kinderen leren fietsen op een
halve dag. Ze moeten wel al ervaring hebben met een
loopfiets of kunnen fietsen met steunwieltjes.
Wie: 4- tot 6-jarigen
Uur: 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Sportzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Prijs: 5 euro

Inschrijven via depinte.ticketgang.eu vanaf:
• dinsdag 3 mei om 20 uur (voor inwoners)
• woensdag 4 mei om 20 uur (voor niet-inwoners)
(maximum twintig deelnemers)

Info: www.depinte.be/kijk-ik-fiets

Sportklassen 2022
In maart organiseerde de sportdienst de sportklassen
voor alle leerlingen van het vierde leerjaar. Gedurende
een hele week maakten de leerlingen kennis met tal van
Olympische sporten, schermen, atletiek, boogschieten
en zelfs skaten stond dit jaar op het programma nu dit
ook een Olympische sport is.

Blijf Jong
Zin om iets te doen aan je conditie? Daar kunnen we je
bij helpen!
De turnvereniging Blijf Jong bestaat meer dan 50 jaar!
Ze bieden conditie-gymnastiek aan in een veilige
omgeving.

Maandag: 8.30 - 9.30 uur
Dinsdag: 9 - 10 uur
Donderdag: 9 - 10 uur
Kom maar eens kijken of meedoen in het OCP
(spiegelzaal), Polderbos 20, De Pinte

Info: Trees Vandermarliere, tel. 09 324 54 67 of Hilde Serras, tel. 09 245 27 01
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TIP

Recreatief petanquetornooi in Gavere op donderdag
19 mei 2022
Alle info in de UiTagenda op pagina x

Atletiek De Pinte steunt jonge Oekraïense
atlete
De jonge sprintster Sofiia Tychyna (zestien jaar) werd
met open armen ontvangen door onze atletiekclub De
Pinte. De door de oorlog getroffen familie vond een
warme Pintse familie om hen te huisvesten en verder te
begeleiden in het dagdagelijkse leven. Atletiek De Pinte
was direct bereid om Sofiia op te nemen in hun warme
atletiekclub.
“Samen met onze trainers willen we deze talentvolle
belofte de mogelijkheid geven zich verder te
ontwikkelen op sportief vlak, maar ook de gelegenheid
geven zich moeiteloos te integreren in onze club als
mens zodat we een kleine rol kunnen spelen in het
verwerken van het verlaten van hun familie en vrienden”,
vertelt René Steyaert.

De lichting van ’70 ...
feest van de 50-jarigen!

65 in
2022?

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.

We leven met je mee … maar
we laten het niet aan ons
hart komen! We voelen ons
nog jong en willen nog wel
wat. Het comité ‘Club ‘57’ is in
elk geval weer druk doende
om op zondag 25 september
2022 een zeer gevarieerd
dagprogramma (tussen 9 en
16 uur) in elkaar te knutselen.

Voor wie:
• Je bent geboren in 1970
• Je woonde tijdens je jeugd in De Pinte - Zevergem of je woont er nu

Hou in elk geval de dag vrij.
Wie vorige jaren meedeed,
wordt vanzelf aangeschreven.

Neem een kijkje op de Facebookpagina De Lichting van ‘70 of volg ‘de_
lichting_van_70’ op Instagram 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.

Ook geboren in 1957 en
interesse om mee te doen?
Graag een seintje vóór 1 juni
aan Jo Daneels,
jodaneels@hotmail.com,
0484 98 94 89.

Laatste oproep
Je werd 50 in het beruchte coronajaar
2020? Dan zoeken we jou!

Heel graag tot dan!
Het comité 2020
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Op zoek naar een hobby?

Competitie minivoetbal kern De Pinte
Minivoetbal is een indoorvariant waar technische
vaardigheden, snelheid van uitvoering en inzicht
centraal staan. Het spel laat zich kenmerken door het
specifideke minivoetbaldoel (2,5 m op 1 m). Wij spelen
momenteel een competitie met twaalf ploegen. Er
wordt vier tegen vier gespeeld zonder doelman.

Alle wedstrijden worden gespeeld in de sporthal in het
OCP (Polderbos 20, De Pinte) op maandag, woensdag
en donderdag.
Meer info: patrick.thiebaut1@telelenet.be

Open Dans Dagen in mei
Gratis danslessen voor jou!
Kleuterdans – ClipDance – GirlyHipHop – ModernJazz
Doe jij samen met je vriendinnen en vrienden mee aan onze gratis
danslessen? Alle kleuters, kids en tieners mogen samen met hun
vrienden en vriendinnen gratis proeflessen volgen. Zij maken
kennis met de choreografen en de verschillende dansstijlen. Wil
je deelnemen, schrijf dan in via de website. Na deze ervaring met
de getalenteerde en superlieve choreografen wil je ‘dansen’ nooit
meer missen.
GirlyHipHop
Ben je 18+, dan kan je dansen met je leeftijdsgenoten bij
GirlyHipHop. En vanaf september wordt er een lessenreeks
ClipDance voor volwassenen georganiseerd.
De DanceReaction-choreografen verwelkomen je graag.
Alle locaties en uren kan je terugvinden op: https://dancereaction.be/open-dans-dagen-mei/
Info: www.DanceReaction.be - DanceReaction vzw ‘40 jaar dans-passie’

ZUMBA© met Dorien
ZUMBA brengt je in vakantie-mood
ZUMBA© is al jaren een hit bij DanceReaction. Week na
week geniet je van een ontspannen en onvergetelijk
moment. Energiek en met ambiance. ZUMBA© geeft
je een zomers gevoel, laat de temperatuur in de zaal
stijgen en brengt het ultieme enthousiasme in jou naar
boven.
Kom je voor het eerst? Schrijf je dan even in via de
website?

22 | www.depinte.be

Locatie: Sportpark Moerkensheide - Cafetaria,
Parkwegel 1, De Pinte
Tijdstip: Op donderdag om 20 uur
Individuele lessen: € 9
DanceReaction vzw ‘40 jaar dans-passie’
Info: https://dancereaction.be/zumba/

Fietsen tussen Leie en Schelde
Op onze fietstochten ontdekken we de culturele
hoogtepunten in de Leie- en Scheldestreek en laten we
ons verrassen door de talrijke kunstenaars en artiesten
en de verborgen geheimen in onze streek.
Je kan elke week meefietsen tussen Schelde en Leie.
Met gewone fiets of met je elektrische fiets. Het
tempo is rustig en nodigt uit voor een babbel en
kennismaking onderweg. We nemen ook 10 minuten
pauze met een meegebrachte snack of drankje. In
functie van de lengte van de dagen kiezen we tochten

die langer of korter duren. We rijden met vijf tot vijftien
deelnemers per avond, afhankelijk van wie er die avond
vrij is. Als het regent (of als er regen voorspeld wordt),
fietsen we niet.
Woon je op de route, geef ons dan een seintje, want
dan hoef je niet eerst naar het OCP te komen. Je rijdt
dan gewoon met ons mee op het ogenblik dat we
‘passeren’.

Vertrek:
Terug:
Data:

19 uur – aan het OCP (*)
21 uur – aan het OCP (*)
mei – juni – juli – augustus, op donderdagavond.
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn: een rit van 120 minuten.
(*) In juni: vertrek om 19 uur aan het OCP en terug aan het OCP rond 22 uur
(lange tocht van drie uren)
Deelname: 10 euro verzekering per persoon – geldig tot 1 september 2022 – overschrijven op het 		
rekeningnummer van DanceReaction vzw BE29 7360 2421 1264 met vermelding FIETSEN. Doe dit
a.u.b. minstens vier dagen voor je eerste deelname en stuur je rijksregisternummer, adres, e-mail, gsm
door via contact of info@dancereaction.be. Dank je wel. Wie deelneemt aan deze fietstochten wordt
automatisch lid van de Vereniging DanceReaction vzw.
Inschrijven: Laat je ons even weten dat je komt? Doe het via contact op de website
https://dancereaction.be/fietsen-tussen-leie-en-schelde/

Herstart Art@DePinte
vzw Art@DePinte is een kunstvereniging voor
volwassenen (Anno 1994). Ze richten zich tot
liefhebbers van beeldende kunst. Hun doel is
creatief bezig zijn en nieuwe technieken in de
teken- en schilderkunst aanleren onder toezicht van
professionele docenten. Dit samen met het inrichten
van groepstentoonstellingen en geleide bezoeken aan
kunstateliers en musea.
Ze waren 2020 vol enthousiasme gestart maar COVID
zorgde voor een plotse stop. De doeken gingen half
afgewerkt mee naar huis.
Ze merkten al snel dat het veel aangenamer is om
samen te schilderen dan thuis in je eentje. Het is
gezellig en leerrijk om met tips van elkaar tot een
mooi resultaat te komen en het is boeiend om te zien
hoe vanuit eenzelfde opdracht er heel verscheidene
kunstwerken ontstaan.

Nu zijn ze er weer
klaar voor. Art@
De Pinte is herstart
vanaf 6 april 2022,
met een zelfde
visie maar met
een vernieuwd
bestuur en op een
nieuwe locatie. We
namen deel aan
‘KunstActief’ in Huise (een creatief ontmoetingsevent
voor regionale kunstenaars) en ‘(ST)ART TO ART’ in
Deinze (een regionaal platform voor kunstenaars met
diverse workshops van allerhande organisaties).
Op 13 en 14 mei 2022 kan je hen bezoeken in onze
nieuwe atelier in De Veldblomme, Veldstraat 50,
Zevergem voor ‘Atelier in beeld’.

Info: artdepinte@outlook.com
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Voor de jeugd

Speelpleinwerking Amigos zomer 2022
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de
zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam
van speelpleinwerking Amigos staat te popelen om
er gedurende vijf weken een fantastische tijd van te
maken.
Ze voorzien vanaf maandag 18 juli tot en met vrijdag 19
augustus 2022 (niet op donderdag 21 juli en maandag
15 augustus) leuke activiteiten voor kinderen vanaf drie
jaar (de geboortedatum telt) die zindelijk zijn tot en met
jongeren van het zesde leerjaar.
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via
depinte.ticketgang.eu starten op maandag 2 mei
2022 vanaf 20 uur. Voor speelpleinwerking Amigos zijn
de plaatsen onbeperkt en kan er ingeschreven worden
tot een half uur voor de start van de werking. Meer info
op www.depinte.be/amigos.

Prijs? Bij online inschrijven betaal je onderstaande
tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Indien je denkt in aanmerking te komen voor het sociaal
tarief (50 % korting), doe je tijdig een aanvraag via jouw
gezinsaccount in Ticketgang. Het Sociaal huis zal dan
nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.

Meer info: www.depinte.be/amigos

Tienerwerking
PAARS

Tienerwerking
zomervakantie 2022

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

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

PAARS is er telkens op dinsdag en donderdag tijdens
de speelpleinweken (behalve op donderdag 21 juli).
Check vooraf de tienerpagina van Paars op Facebook
www.facebook.com/TienerwerkingPAARS om te
weten wat je moet meebrengen! Ook als je zelf geen
Facebookaccount hebt!

Op het programma:
Donderdag 28 juni:
Donderdag 7 juli:		
Donderdag 14 juli:
Donderdag 18 augustus:
Donderdag 25 augustus:

Beach Day
Hoogteparcours
Kajakken op de Leie
Golfsurfen
Pretpark Walibi

De online inschrijvingen voor de zomervakantie via
depinte.ticketgang.eu starten op maandag 2 mei
vanaf 20 uur.

Meer info: www.depinte.be/tienerwerking-paars
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Voor inschrijvingen en meer informatie:
www.depinte.be/tieneractiviteiten

Voor de jeugd

Oproep animatoren
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal, creatief en een teamplayer? Dan ben jij de ideale persoon om
de kinderen en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke zomervakantie te bezorgen.
Voor meer informatie, surf naar www.depinte.be/kandidaat-animator of neem contact op met de jeugddienst
(tel. 09 280 98 40, jeugddienst@depinte.be).

Kindergemeenteraad
Tijdens de maanden februari en maart is de
kindergemeenteraad twee maal bij elkaar gekomen om
te vergaderen over diverse thema’s zoals: Activiteiten,
generatie rookvrij, veilig naar school …

Jongerenoverleg
Kruiswoordraadsel
fietsen

Op 9 maart 2022 organiseerde de jeugddienst een
inspraakmoment voor jongeren.
Jongeren kregen de mogelijkheid om in gesprek te
gaan en bepaalde thema’s bespreekbaar te maken.
We polsten ook naar de wensen en noden op
vlak van ontmoetingsplekken, jeugdhuiswerking,
activiteiten en werking van de jeugdraad. Dit alles in
samenwerking met Drugpunt, politiezone ScheldeLeie en GO! atheneum Erasmus De Pinte.
De aangebrachte ideeën zullen verder besproken en
uitgevoerd worden met de jongeren.
Er zullen ook nog vervolgacties georganiseerd
worden in samenwerking met de verenigingen en de
school Erasmus.

Horizontaal
2. Controleer steeds of je ... branden
4. Zet je fiets steeds op ...
5. Zorg dat je als fietser goed zichtbaar bent en draag
een ...
Verticaal
1. Ook als fietser moet ik me aan de ... houden
3. Ik ga niet fietsen zonder mijn ...
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Agenda mei - juni 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.

30 april en 1 mei

info via Eddy Detemmerman
09 385 57 77
Seeveringa-koor
Zondag 1 mei

JV De Pinte B - Mater (1ste elftal)

Turnsho Koloro

T.K. Olympia maakt zich eindelijk weer
op voor een nieuwe,
adembenemende turnshow: KOLORO,
een spektakel voor groot en klein!
op za. om 18.30 uur (deuren: 17.45
uur) en zo. om 11 uur (deuren: 10.15
uur) en om 15 uur (deuren: 14.15 uur)
- OCP - € 18 / € 10 (studenten) / € 5 (-6
jaar), tickets enkel online te bestellen
via www.tkodepinte.be
T.K. Olympia

Om 15 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
1, 15 en 20 mei

Lentewandeling

In het Muziekbos te Louise-Marie
Om 14 uur - Wontergemstraat 15 26 | www.depinte.be

Ongeveer ±6,5 km
Om 6.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 10 - inschrijven
via Daniël De Bie 0472 81 86 63
Okra De Pinte
Dinsdag 3 mei

Geloofsgesprekken ‘Durf’

Met Kristien Hemmerechts, met de
steun van Literatuur Vlaanderen.
Om 20 uur - Kerk De Pinte meer info via 0476 78 78 86 of
www.parochiedepinte
zevergemlatemdeurle.be
Parochie Edith Stein

Groepsbezoek Gentse Floraliën
(met eigen vervoer)
Om 10 uur - Citadelpark Gent - € 21 inschrijven via Odette Vermeiren
0478 67 21 77
Okra De Pinte

Planten- en zadenmarkt

Zondag 1 mei

Dauwwandeling met ontbijt

Vrijdag 6 mei

Zondag 1 mei

Heb je zelf bio-plantjes, biologisch
gekweekt en zonder pesticiden, te veel
of ben je nog op zoek naar plantgoed
voor moes- en/of siertuin, kom zeker
langs. Je kan ook zaden en/of plantgoed
aanbieden op de ruiltafel of schenken.
Wens je zelf bioplanten/zaden te
verkopen schrijf je dan tijdig in.
Vanaf 10 uur - CC Het Centrum Nazareth - € 3 per lopende meter
/ € 5 per lopende meter met tafel
- inschrijven per mail voor 25/4 via
luc-de-clercq@telenet.be of
09 384 59 23
Velt Scheldevallei

Dinsdag 3 mei

Zondag 8 mei

‘Meet Your Weeds’-wandelingen

Meanderfestival |zie pag. 16

Een festival waar muziekbeleving
een heel eigentijdse invulling krijgt
en waarmee we willen bewijzen dat
klassiek in onze regio leeft!
diverse uren en locaties - € 12 / € 8
(-21, +65, mindervaliden,
vrijetijdspas)
www.meanderfestival.be

Aangename ontmoetingen met onkruid
in het Gentse Parkbos.
Meestal trek je onkruid waarschijnlijk
genadeloos uit. Maar eigenlijk ... Heb
je enig idee wat het zou geworden
zijn? Misschien wel een hele mooie en
lekkere plant? Inheemse planten zijn
trouwens bijzonder waardevol voor de
biodiversiteit. Ze zijn het voedsel van
lokale vlinders, bijen en vogels.
Verwacht geen alwetende gids; we leren
van elkaar in een ongedwongen sfeer.
Geniet van het mooie Parkbos, leer zijn
flora kennen en neem die kennis mee
naar je eigen omgeving.

ook op: 12/6, 10/7, 14/8, 11/9, 9/10
en 13/11 - van 10 tot 12 uur - Rap ‘n
Hap, fietsknooppunt 88 in Portaal
Grand Noble, Kortrijksesteenweg,
Sint-Denijs-Westrem t.h.v. het
restaurant (nummer 1177)/parking
Velt Gent, Scheldevallei en Leieland
Facebookgroep ‘Meet Your Weeds’

€ 10 (leden) / € 12 - meer info via
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Ferm Zevergem
Woensdag 11 mei

Van 13 tot 15 mei

Abdijweekend geloofsgesprekken
Abdij van Westmalle - meer info
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein

Zondag 8 mei

‘Bewindvoering als beschermingsregel: hoe werkt het?’
Informatie avond

Bloemenmarkt |zie pag. 16

Met randanimatie
van 8.30 tot 12.30 uur het Wijngaardeke, Zevergem
Bloemencomité (Ferm Zevergem en
Landelijke Gilde Zevergem) i.s.m. de
cultuurdienst
Dinsdag 10 mei

Voordracht: Ken je de wegcode?

Ken je alle wijzigingen in de wegcode
van de laatste jaren?
Ken je als ervaren bestuurder de laatste
verkeersregels? Tijdens deze voordacht
stellen we ons de vraag aan welke
voorwaarden een goede bestuurder
moet voldoen. Een belangrijke
voorwaarde om een goede, veilige
bestuurder te zijn, is een voldoende
accurate kennis van de wegcode. Deze
voordracht is erop gericht de kennis van
de wegcode op te frissen. Ook worden
de laatste wijzigingen in de wegcode
overlopen. Er is mogelijkheid tot stellen
van vragen of te antwoorden op vragen
van de lesgever. Hou dus zeker deze
datum vrij!
Om 14 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis - inschrijven
via Laurent De Vos
09 282 79 39
Okra De Pinte
Woensdag 11 mei

Workshop Crea

Materiaal ter plaatse te betalen
Om 14 en 19 uur - De Koozerie,
Dorpsstraat 22, Zwijnaarde -

Om 14 uur - GUM, Ledeganckstraat
35, Gent - € 11 (leden) / € 15 inschrijven via marie.vanhalst@
outlook.com of via 09 221 55 78
Markant DP SDW

13 en 14 mei

Als mensen niet meer in staat zijn om
hun goederen en gelden te beheren, is
‘bewindvoering’ een oplossing.
Martine De Moor, coördinator
‘persoonsgerichte bewindvoering’ bij
Similes zal uitleggen wat bewindvoering
precies inhoudt. Voor jong en oud en in
het bijzonder voor dochters en zonen
van bejaarde ouders.
Om 20 uur - Raadzaal gemeentehuis,
De Pinte - gratis - inschrijven via 0478
37 79 56 of via post@wegwezer.be
Seniorenraad De Pinte
Vrijdag 13 mei

Opluisteren mis

Om 10.15 uur WZC De Lichtervelde, Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 13 mei

Geleid bezoek aan het GUM
in Gent

In dit wetenschapsmuseum maak je
kennis met bijzondere objecten en
verhalen uit een waaier van disciplines:
van biologie tot archeologie, van
psychologie tot geneeskunde. Uit de
geschiedenis van de wetenschappen,
maar ook uit hedendaags onderzoek,
met een blik op de toekomst.
In een originele opstellingswijze wordt
de bezoeker niet alleen gewezen op het
eindresultaat van de wetenschap maar
ook naar de lange weg van onderzoek
ernaar toe en dit in alle disciplines en
krijgt de bezoeker een grote variatie uit
de erfgoedcollectie te zien. .Aansluitend
is de Plantentuin dan de “ groene parel”
van het GUM.
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Atelier in Beeld is het grote open
atelierweekend voor beeldende
kunstenaars over heel Vlaanderen en
Brussel.
Het is een ideaal moment om
beeldend werk te tonen aan de
inwoners van onze gemeente en ver
daarbuiten. Iedereen is dan ook van
harte welkom om het open atelier van
de Kunstvereniging vzw ART@DE PINTE
te komen bezoeken.
Van 18 tot 22 uur - meer info via
artdepinte@outlook.com
ART@DE PINTE
Zaterdag 14 mei

Eerste communievieringen

Geen mis om 18 uur die dag
Om 16 uur - Kerk Zevergem - meer
info via 0476 78 78 86 of
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
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Zaterdag 14 mei

Schoolfeest GBS:
Alfabet, van A tot Z

Zondag 15 mei

Eerste communievieringen

Om 9 en 11 uur - Kerk De Pinte - meer
info via 0476 78 78 86 of
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Dinsdag 17 mei

Bezoek Dossin kazerne

Bezoek met gids aan de permanente
tentoonstelling
Trein van 12.46 uur - Dossin kazerne
- € 12 (leden) / € 20 - inschrijven voor
10 mei via frans.naessens@skynet.be
of via 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Dinsdag 17 mei

B is van badlaken waarop een broccoli in
badpak de blauwe bergen bewondert,
terwijl op de bloemetjesbank een
broccoli in bikini hun bloemkooltje
in zijn buggy bekijkt. Alle letters
van het alfabet en hun oneindige
mogelijkheden krijgen een podium op
het schoolfeest van De Blije School. Hoe
kunnen we dansen met de letter H?
Met welke letters kunnen we de beste
soep maken? X, Y en Z…. zwaarwichtig
of zotjes? Nieuwe leerlingen en hun
ouders kunnen de school bezoeken en
er is mogelijkheid tot inschrijving.
Redenen genoeg om jullie allemaal te
verwelkomen.
Van 11 – 18 uur - GBS De Pinte Polderbos 1, De Pinte - meer info via
www.deblijeschool.be
GBS De Pinte
Zaterdag 14 mei

Bezoek aan De Verwildering

Inspirerend bezoek aan De Verwildering,
een halve hectare eetbaar veld in
Vinderhoute. Tijdens de rondleiding
krijgen we info over het toepassen van
permacultuurprincipes in je tuin en kan
je zien hoe je verschillende biotopen
kan creëren. Je doet inspiratie op voor
je eigen tuin en je ontdekt er nieuwe
planten!
Vanaf 14 uur - Poekstraat 19,
Vindehoute - € 10 (leden) / € 14
drankje en versnapering
inbegrepen - inschrijven verplicht
voor 9 mei - meer info via
nicole.vermaercke@hotmail.com of
via 0479 21 32 07
Velt Scheldevallei
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of wat kwijnt weg? Hoe passen we ons
aan? Wat kunnen we doen voor de
biodiversiteit? En nog veel meer!
Om 19.30 uur - G.O. Racing, Gavere € 5 (leden) / € 8 - inschrijven per mail
verplicht voor 12 mei - meer info via
nicole.vermaercke@hotmail.com of
via 0479 21 32 07
Velt Scheldevallei
Woensdag 18 mei

Week van de opvoeding:
’Schapenwolkjes wit’

Onder leiding van Riet Melissa.
Maximum tien duo’s (baby en ouder),
voor baby’s van 0 tot 18 maanden.
van 10 tot 11 uur - Bib De Pinte gratis - inschrijven verplicht via
bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32
Gezinsbond De Pinte i.s.m. Bib De
Pinte
Woensdag 18 mei en 15 juni

Bepaalt DNAZ mijn leven?
Hoeveel mogen we sleutelen
aan een mens?

Sleutelen aan het menselijk DNA: of
het nu is om ziektes te bannen of om
1000 jaar oud te worden. Misschien
kan het binnenkort allemaal. Nieuwe
technieken roepen de vraag op die
iedereen associeert met ethiek: móet
alles wat kan? Waar enerzijds een groot
optimisme heerst over de ongekende
mogelijkheden van de technologie,
moet er anderzijds ook aandacht
zijn voor de keerzijde ervan. Els Van
Mechelen staat niet alleen stil bij de
vooruitgang en de mogelijkheden van
DNA-technologie, maar wil het ook
hebben over de ethische aspecten
ervan.
Om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte
@gmail.com
Curieus De Pinte

Sparkle & Shine Yoga

1,5 uur yogales om het beste uit jezelf
& anderen te halen. Shine op de yogamat en neem jouw Sparkle mee in je
dagelijks leven. Ontmoet elkaar in het
Scheldevelde Park.
Om 19 uur - Park Scheldevelde - € 20
per les - Meer info en inschrijven via
www.yogamine.be
Yogamine
Donderdag 19 mei

Dinsdag 17 mei

Lezing klimaatverandering

Er wordt de laatste jaren veel gesproken
over de klimaatopwarming en de
biodiversiteitscrisis. Is dit een ver-vanmijn-bed gebeuren of zien we dit ook
in onze eigen (sier)tuin? Rik Storme licht
toe: Wat ‘floreert’ nog in onze siertuin

Recreatief petanquetornooi
Gavere

Dit petanquetornooi wordt gespeeld
tussen teams van telkens drie
personen. De plaatselijke petanqueclub
voorziet verse soep, boterhammen en
braadworsten tegen democratische
prijzen. Verschillende soorten drank
eveneens te krijgen.

Uurschema:
9 uur: onthaal
9.30 uur: start tornooi
12 uur: middagpauze
13 uur: start deel 2
17 uur: einde tornooi
vanaf 9 uur - Sportdreef Gavere
- € 3 per deelnemer (1 drankje
inbegrepen) - inschrijven per triplet
(dat gedurende de dag niet wijzigt!)
voor 10/5 bij jouw plaatselijke
sportdienst
Burensportdienst Leiestreek i.s.m.
Petanqueclub Gavere
Donderdag 19 mei

Voordracht Vief De Pinte
‘Troost bij het ouder worden’

Door dr. Luc Van de Ven
Om 15 uur - Cafetaria OCP - gratis inschrijven via marleen.minoodt@
telenet.be of via 0485 67 94 88
Vief De Pinte
Vrijdag 20 mei

bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32
Gezinsbond De Pinte i.s.m. Bib De
Pinte
Zaterdag 21 mei

KIJK! IK FIETS! | zie pag. 20

Een project waarbij kinderen (4 tot 6
jaar) leren fietsen op een halve dag. Ze
moeten wel al ervaring hebben met
een loopfiets of kunnen fietsen met
steunwieltjes.
Van 13.30 tot 16.30 uur - Sportzaal
OCP - € 5 - inschrijven via depinte.
ticketgang.eu vanaf 3/5 om 20 uur
Lokaal bestuur De Pinte
www.depinte.be/kijk-ik-fiets
Zondag 22 mei

Dag van het Park

Programma: wandelingen, workshops
natuurverteller, initiatie yoga & tai chi,
klimaatshow, pimp je fiets, muziek,
aperitief
van 11 tot 17 uur - Scheldevelde gratis - inschrijven nodig voor de
wandelingen en het aperitief
Lokaal bestuur De Pinte i.s.m. GRIS
www.depinte.be/dagvanhetpark
Donderdag 26 mei

Eucharistie viering
OLH Hemelvaart

Allemaal Brel

Allemaal Brel is een voorstelling die
draait rond het oeuvre van Jacques Brel:
Jan Straus en Kris Steenackers brengen
zijn bekendste nummers. Kris zingt,
Jan begeleidt op piano. Brels liedjes
zijn door een massa grote namen en in
een heleboel talen vertolkt. Kris en Jan
spelen op hun manier de bekendste
liedjes van Jacques Brel en brengen Le
Grand Jacques daarmee opnieuw een
beetje tot leven.
Om 20 uur - Bib De Pinte - € 10
(leden) / € 15 - inschrijven via Bart
Laureys laureys.b@telenet.be
Davidsfonds De Pinte
Zaterdag 21 mei

Week van de opvoeding:
‘Baby’s en boekjes’ |
zie pag. 19

Onder leiding van Elly Simoens.
Maximum vijf baby’s en twee
volwassenen per baby.
Van 10 tot 11 uur - Bib De Pinte
- gratis - inschrijven nodig via

Om 11 uur - Kerk De Pinte - meer
info via 0476 78 78 86 of www.
parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Vrijdag 27 mei

3de knikkerkampioenschap

*datum onder voorbehoud, zie Facebook
De Pinte Leeft! voor de laatste info
Iedereen is welkom om te komen
knikkeren. Wie het best kan
knikkeren kan aan de hand van een
puntensysteem een mooie prijs winnen.
Vanaf 13 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis deelname –
meer info via www.facebook.com/
Knikkerkampioen
i.s.m De Pinte Leeft!
Zaterdag 28 mei

JV De Pinte
minivoetbaltornooi

Zaterdag 28 mei

Vormselviering

Geen mis om 18 uur die dag
Om 14 uur - Kerk Zevergem - meer
info via 0476 78 78 86 of
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Zaterdag 28 mei

Vormselvieringen

Om 15.30, 17, en 18.30 uur - Kerk De
Pinte - meer info via 0476 78 78 86 of
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Zondag 29 mei

Vormselvieringen

Om 9 en 11 uur - Kerk De Pinte meer info via 0476 78 78 86 of www.
parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Eind mei

Digitale opleiding voor
senioren

In opvolging van de infonamiddag zal
een opleiding volgen om met jouw
smartphone en/of tablet te leren
werken (apps installeren, accounts
aanmaken …). Datum, plaats en tijd
volgen. Wie interesse heeft, kan alvast
inschrijven via:
0476 59 87 79 of via
ict.seniorenraad.depinte@gmail.com
Vrijdag 3 juni

Geleid bezoek in SML en
Afsnee, tentoonstelling
kunstschilder Albert Servaes

Verspreid over 3 locaties nl. het Museum
Gevaert - Minne, het Gemeentehuis
van Latem en de kerk van Afsnee
worden de religieuze schilderwerken
en in het bijzonder de beroemde
kruisweg tentoongesteld. We maken de
rondrit per fiets of wagen. Carpoolen is
mogelijk vanuit de Pinte en St.-DenijsWestrem.
Meer info via vanmeerbeeck.
debruyne@telenet.be of via
09 222 56 47
Markant DP SDW

Open tornooi voor volwassenen
Sportpark Moerkensheide - gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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4 en 5 juni

Cafeest | zie achtercover

Met optredens op zaterdag- en
zondagavond.
Gratis drink aangeboden door het lokaal
bestuur op zondag van 11 tot 13 uur.
Kasteelpark Viteux - gratis
www.depinte.be/cafeest
4 en 5 juni

2de Internationale wijnbeurs

Je kan er in een ongedwongen
sfeer proeven en kennis maken met
verschillende wijnstreken. Er zullen
een 25-tal standhouders aanwezig zijn,
waaronder wijnboeren uit Frankrijk,
Italië en België. Daarnaast zijn er ook
verschillende wijnhandelaars uit het
omliggende aanwezig. De lijst met
standhouders is te vinden op www.
viniamici.be of op www.facebook.
com/ViniAmici/. Er is vrije toegang en
wie wil proeven, kan zich een wijnglas
aanschaffen aan 5 euro.
4/6 van 12 tot 19 uur en 5/6 van 10
tot 18 uur - refter Erasmusschool
(toegang via de Kasteellaan en
Polderdreef) - gratis
Commanderij Vini Amici
4, 5 en 6 juni

Ecotuindagen

Zin om op ontdekking te gaan in
ecologische tuinen? In Merelbeke (4
tuinen) en Gavere (1 tuin) kan je gratis
ecologische tuinen bezoeken. De
tuineigenaars staan voor je klaar met
praktische tips en leuke ideetjes om
gezond en milieuvriendelijk te tuinieren.
Voor meer info en adressen
www.velt.nu/ecotuindagen meer info
via luc-de-clercq@telenet.be
Velt Scheldevallei
Zondag 5 juni

Openluchtmis Pinksteren

Om 10.30 uur - Tuin Kasteel
Scheldevelde - meer info via 0476 78 78
86 of www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Parochie Edith Stein
Maandag 6 juni

Gezinsfiets- en wandeldag

Kleuters en kinderen lagere school
gratis, inbegrepen verzekering en
honger- en dorststiller na de tocht
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Om 14 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte - € 3 (leden) /
€ 6 - inschrijven via
frans.naessens@skynet.be of via
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Donderdag 9 juni

Kookdemo: Alles met fruit

Om 19 uur - zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 8 (leden) / € 12 - meer info
via kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Ferm Zevergem

Sparkle & Shine Yoga

Quality time voor jou en jouw
hartendiefje (5 tot 11 jaar).
Twee uur lang genieten van elkaar via
yoga, spel en massage.
Om 10.30 uur - Zevergem - € 40 per
duo - info en inschrijven via www.
yogamine.be
Yogamine
Zaterdag 11 juni

Donderdag 9 juni

Kruiden kweken in pot

We starten met een rondleiding op
kwekerij Claus waar je meer te weten
komt over het kweken van kruiden,
maar ook het gebruik in de keuken of
welke kwaaltjes ze verlichten. We gaan
ook zelf aan de slag en verplanten
per deelnemer 3 planten die je mag
meenemen.
Om 20 uur - Beerstraat 1, Kruisem - €
25 (leden) / € 32 - inschrijven per mail
verplicht voor 1 juni - meer info via
nicole.vermaercke@hotmail.com of
via 0479 21 32 07
Velt Scheldevallei
Vrijdag 10 juni

Opluisteren mis

Om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde,
Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 10 juni

Culinaire gezinskookavond
met als thema
‘De wereldkeuken’

All-in menu: aperitief, voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht en dranken.
Om 19 uur - Bondslokaal,
Sportwegel, De Pinte - € 25 (leden) /
€ 35 - inschrijven voor 5 juni via
frans.naessens@skynet.be of via
09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Zaterdag 11 juni

Fondsenverwervend
evenement: Youth Voices

Iedereen is welkom op deze verfrissende
avond vol muziek, eten, gebabbel,
en vooral jeugdig enthousiasme. We
organiseren dit zodat we met jouw
steun zoveel mogelijk levens van
jongeren te kunnen blijven veranderen
in België, Burundi, DR Congo, Brazilië
en de Filipijnen. Je mag een foodtruck
verwachten, samen met een gesprek
over wereldburgerschap gemodereerd
door Lien Van de Kelder, en concerten
van jonge opkomende artiesten, zoals
singer-songwriter Samuel Nzinga.
Om 17.30 uur eten start programma
19 uur - € 40 eten / € 25 voor
programma - kaarten beschikbaar via
www.kiyo-ngo.be/node/142
KIYO
Zondag 12 juni

Promenade voor NONA –
Benefietconcert

Na twee jaar uitstel heeft het OKRA
Promenadeorkest onder leiding
van Hans Moreels zich nog steeds
bereid gevonden om voor NONA
het jaarlijkse benefietconcert te
verzorgen. Het orkest bestaat uit
een 50-tal gemotiveerde senioren
die graag muziek maken in een
vriendschappelijke en collegiale sfeer.

Donderdag 16 juni

Wandeling in Zevergem

Met koffie en pannenkoek of wafel in de
Ponthoeve.
om 14 uur (wandelaars) / 15 uur
(niet-wandelaars) - De Ponthoeve,
Pont-Zuid 26, Zevergem - € 10 inschrijven via marleen.minoodt@
telenet.be of via 0485 67 94 88
Vief De Pinte
Donderdag 16 juni

Gefermenteerde
zomerdrankjes

Tijdens deze demo neem Sam
Dewilde jullie mee in de wereld
van gefermenteerde drankjes zoals
kombucha en broodkvass, een
prachtige ecologisch alternatief op
commerciële frisdranken. Doel is dat je
nadien zelf thuis aan de slag kan en we
gaan ook proeven! Achteraf is er ook
de mogelijkheid om starterculturen te
ruilen.
Om 19.30 uur - CC De Zwaan,
Nazareth - € 5 (leden) / € 8 inschrijven per mail verplicht voor
10 juni - meer info via annemie.
de.kocker@telenet.be of via
09 384 66 97
Velt Scheldevallei
Vrijdag 17 juni

Rozentuin Kortrijk

Begeleid bezoek aan het rosarium te
Kortrijk, gelegen in het kasteelpark
’t Hooghe. Het omvat o.a. een
omvangrijke collectie van in de handel
verkrijgbare rozensoorten, een collectie
historische rozen en een proeftuin
waarin nieuwe rozenvariëteiten

uitgetest worden. Naast de rozentuin is
er ook een historische tuin, en natuurlijk
het 19de-eeuwse kasteel.
Om 18.45 uur - Doorniksesteenweg
218, Kortrijk - € 4 (leden) / € 7 inschrijven per mail verplicht voor 12
juni - meer info via declercqgeert1@
proximus.be of via 0471 47 05 17
Velt Scheldevallei
Zaterdag 18 juni

Bezoek aan station Gent
Sint-Pieters en omgeving

Joe Rogge gidst ons door de wijk
en door het station op zoek naar
de grandeur van toen, om de
geschiedenis op te snuiven en ons
onder te dompelen in dit boeiend Gents
verhaal en ons merkwaardigheden te
tonen waar we gewoonlijk achteloos
voorbijlopen.
Om 14 uur - € 5 (leden) / € 10
afsluitende consumptie inbegrepen
- inschrijven via frans.naessens@
skynet.be of via 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte
Dinsdag 21 juni

wordt weleens terecht de mooiste
moestuin van het land genoemd.
Afsluiten doen we met een stop in
de bottelarij in Ulbeek-Wellen.
Om 7.20 uur - Kerkplein, Eke - €
47 (leden) / € 54 - inschrijven per
mail verplicht voor 10 juni - meer
info via guido.duprez@skynet.be
of via
09 385 60 03
Velt Scheldevallei
25 en 26 juni

Opentuindagen
‘Droomland’

Eigentijdse sfeervolle tuin met een
grote verscheidenheid aan originele
vaste plantencombinaties. Na 25 jaar
verzamelwoede is er een variatie
van +-1000 soorten vaste planten te
bewonderen, van vrij zeldzame tot
de bekendere vaste plant.
Van 10 tot 18 uur - Keistraat 11,
De Pinte - € 2,5 (leden Landelijke
Gilde, vvpv, vrv) / € 5 - t.v.v. Kom
Op Tegen Kanker - groepen op
afspraak
Zondag 26 juni

Natuurwandeling in omgeving
Ontbijt in de wijk
van Kasteel van Welden
Het Wijngaardeke en
o.l.v. Hugo De Bruyker
krulbolnamiddag
Om 14 uur - € 3 (leden) / € 6

Inschrijven voor het ontbijt is nodig,
iedereen welkom, maximum 150
deelnemers. Met springkasteel voor
kinderen tot twaalf jaar. Om 13.30
uur gratis krulboltornooi, krulbollen
Donderdag 23 juni
worden ter beschikking gemaakt.
Geleide daguitstap ‘Het Zwin’ Vanaf 9 uur - Het Wijngaardeke
eddy.merlaen@skynet.be
Busreis naar het Zwin
Het Zwin - € 60 (leden) / € 65 - tijdig 0479 87 38 75
inschrijven plaatsen beperkt - meer
Maandag 27 juni
info via laseureb@scarlet.be of via
0498 28 19 65
Bloedcollecte
Okra Zevergem
Van 17 tot 20 uur - OCP reserveren
Vrijdag 24 juni
via donorportaal.rodekruis.be
Dagtrip Tongeren en Hex
Vriendenkring Vrijwillige
Wandeling met gids langs de culturele
Bloedgevers DP
hoogtepunten van Tongeren en na een
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
vrije lunch bezoek met de hoofdtuinier
aan de tuinen van Hex. Hun moestuin
aansluitend koffie in De Ponthoeve info via frans.naessens@skynet.be of
via 09 282 58 37
Gezinsbond De Pinte GOSA (55+)

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

Foto: Paul Deridder

Op het programma staat
hoofdzakelijk licht klassieke muziek,
aangevuld met de best gekende
melodieën uit musicals en
arrangementen voor soloinstrumenten en zang.
om 15 uur - OCP - € 15 (VVK) /
€ 18 (ADK)
NONA: 09 282 85 78
nonamechild@telenet.be
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KASTEEL PARK VITEU X
DE PINT E

Tijdens het pinksterweekend vindt de 12de editie plaats
van het gratis muziekfestival Cafeest! Maak je klaar voor
een weekend vol muziek, animatie en gezelligheid in het
kasteelpark Viteux.

ZATERDAG

04/06

ZONDAG

05/06

Vanaf 18 uur:
Op zaterdag de gekende en beproefde
‘gezelligheidsformule’: het gezelschap,
daar zorg je zelf voor, Cafeest zorgt voor
leuke optredens en een spetterende djset als afsluiter. Surf naar
www.cafeest.be en ontdek wie!

11-13 uur:
Gratis kermis-aperitief. Als lokaal
bestuur konden we twee jaar niet met
onze inwoners klinken, we hopen jullie
massaal te zien en samen het glas te
heffen!
Ondertussen zorgt Muziekschool De
Pinte voor meerdere fijne streepjes
muziek!
Vanaf 13 uur:
Blijf na het aperitief zeker hangen, want
ook nu zorgen we voor muzikaal plezier
en ontroering met optredens, een djset en animatie in het park!

Cafeest wordt je gratis aangeboden door Café Hubert, mmMidi en Lokaal bestuur De Pinte.
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer info of surf naar www.cafeest.be en
ontdek het volledige programma!
Info via: info@cafeest.be
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

