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Openingsuren gemeentehuis
juli - augustus
Het gemeentehuis blijft tijdens de zomermaanden
toegankelijk na afspraak. Zie www.depinte.be >
Openingsuren voor meer info.
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
op vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
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 tel. 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

De bib in zomerse sferen
Op zoek naar een goed boek? Dankzij Mijn Leestipper
vind je nog makkelijker de weg naar jouw ideale (vakantie)
lectuur. Daarbovenop bieden dwarsliggers en e-boeken
extra mogelijkheden.
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Sluitingsdagen gemeentehuis, OCP,
recyclagepark, Sociaal Huis, bibliotheek
maandag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
donderdag 21 juli 2022 (Nationale Feestdag)
vrijdag 22 juli 2022 (brugdag)
maandag 15 augustus 2022 (O.L.V.Tenhemelopneming)
De bib is ook gesloten van zaterdag 16 juli tot en
met zaterdag 30 juli 2022 (jaarlijkse zomersluiting).
Terug welkom vanaf 1 augustus.

#smeer weer

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Toegang recyclagepark: enkel na afspraak.
Reserveren via www.depinte.be/reserveren of
telefonisch (via 0471 22 00 07, tijdens de openingsuren
van het park). Meer info: www.depinte.be/
inforecyclagepark. Je kunt je saldo opladen door te
storten op het rekeningnummer BE51 0910 1787 0762.
Bij de mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen).
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 29 juli 2022: van 9 tot 12 uur (Dorp Zevergem,
achterzijde kerk, parking Chiro) en van
Opgelet:
nieuwe
13 tot 16 uur: parking OCP De Pinte,
locatie!
Polderbos 20
- zaterdag 30 juli 2022 van 9 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling (huis-aan-huis):
dinsdag 23 augustus (zie Ophaalkalender)
❏ 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

Kinderbegeleiders gezocht
Wil jij graag meewerken aan een kwalitatieve opvang en een fijne, ontspannen vrije tijd voor
de kleinsten onder ons?
Ontdek snel de voordelen van een job als onthaalouder.
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Openbare werken & Mobiliteit

Verkeersafwikkelingsplan
centrum en station De Pinte
Op 16 mei 2022 werd de proefopstelling van het
verkeersafwikkelingsplan stopgezet en de situatie
van voordien opnieuw ingevoerd. Het college van
burgemeester en schepenen heeft nadien een
uitgebreide participatie voorzien omtrent de evaluatie
van het verkeersafwikkelingsplan en dit zowel met de
handelaars, de inwoners als de scholen.
Zo werden er twee evaluatiemomenten georganiseerd
met de inwoners van de betrokken straten en werd
er een derde evaluatiemoment voorzien voor alle
inwoners op 24 mei 2022. Alle inwoners kregen ook de
mogelijkheid hun ervaring te delen via e-mail, brief of
een online invulformulier.
De leerlingen, ouders en leerkrachten van de betrokken
scholen werden bevraagd via een online bevraging.

Met de directie en afgevaardigden van de oudercomités
werd er gedurende de hele proefopstelling regelmatig
samengezeten, alsook met de politie. Tenslotte werd er
ook aan andere actoren (groendienst stad Gent, De Lijn,
NMBS, IVM …) gevraagd om hun bevindingen omtrent
de verkeersafwikkeling door te geven.
Op basis van de uitgebreide feedback en de
meetresultaten werd een definitieve verkeersafwikkeling
besproken op de gemeenteraadscommissie van 13 juni
2022 en de gemeenteraad van 27 juni 2022.
De definitieve verkeersafwikkeling was bij het ter perse
gaan van het infoblad nog niet bekend.

Nieuwe fietsstraat en zone 30
in de Pinte
De fietsstraat in de Kasteellaan, tussen de Vredestraat
en het Louis Paul Boonpark, werd ingevoerd op 19 april
2022. Deze werd nadien nog duidelijk gemarkeerd met
bijkomende wegmarkering.
In een fietsstraat is de fietser de ‘hoofdgebruiker’:
• Auto’s en andere motorvoertuigen mogen er fietsers
niet inhalen
• Auto’s mogen niet sneller rijden dan 30 km/uur
• Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat de
hele breedte van de rijweg gebruiken (in een
tweerichtingsstraat de helft van de rijweg)
Uitbreiding zone 30
In de mobiliteitsraad van 24 juni 2020 werd de
nota van de werkgroep ‘snelheid en sluipverkeer’
goedgekeurd. Daarin werd voorgesteld om de
snelheidsbeperking in de Eeuwfeestlaan te wijzigen van
50 naar 30 km/u, gezien dit een belangrijke schoolroute
is en men de Eeuwfeestlaan als sluiproute gebruikt om
de zone 30 rondom de kerk te ontwijken.
Daarnaast werd er op de mobiliteitsraad van 23 maart
2022 positief advies gegeven om de zone 30 uit te
breiden tot de Bommelstraat (tussen spoorweg en
Pintestraat), gelet op de belangrijke ontsluitende
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functie maar het gebrek aan degelijke fietsinfrastructuur
op dit moment. Beide adviezen werden door de
gemeenteraad goedgekeurd op 25 april 2022.
De uitbreiding van de zone 30 werd in de loop van
juni gerealiseerd.

Er worden weer
speelstraten
georganiseerd!
In onze gemeente zullen er deze zomer weer enkele
speelstraten georganiseerd worden. De straat wordt dan
voor een bepaalde periode afgesloten tussen 10 en 19
uur voor alle doorgaand verkeer zodat de kinderen zich
zorgeloos kunnen amuseren. Sommige straten zullen in
juli en/of augustus deelnemen en op bepaalde tijdstippen
niet toegankelijk zijn voor verkeer met uitzondering van
de huisvuilophalingen.
Benieuwd welke straten een speelstraat invoeren of zelf interesse om een speelstraat in te voeren?
Ga naar www.depinte.be/speelstraten.

Week van de mobiliteit
van 16 september tot 22 september
Tijdens Week van de Mobiliteit zetten we naar goede jaarlijkse
gewoonte zoveel mogelijk mensen #goedopweg. Tijdens dit
festival van de duurzame mobiliteit worden over heel Vlaanderen
tal van acties opgezet waarbij de publieke ruimte tijdelijk wordt
veroverd door fietsers en voetgangers.
Autoloze wijkdag 18 september
Lokaal bestuur De Pinte engageert zich om opnieuw deel te
nemen aan de Week van de Mobiliteit door een autoloze ‘wijkdag’
te organiseren op zondag op 18 september 2022.
Buurtbewoners mogen die zondag de
straten in bezit nemen met rolschaatsen,
step, kinderfiets, gocart, tandem, ligfiets,
gekke fietsen … van 10 tot 18 uur. Alle niet
gemotoriseerd rollend materieel is welkom
(fiets, step, go-cart, rolschaatsen …). Kom
met je vrienden, kennissen, familie en buren
buiten. Maak er samen een gezellige dag
van!
Aanvraag afsluiten wijk of straat
Wijken/straten kunnen een aanvraag
indienen voor het afsluiten van hun
wijk of straat en dit uiterlijk op
6 september 2022 via www.depinte.be/
signalisatievergunning.
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Leven & Wonen

Gemeente betaalt 25 % van Buzzy Pazz
of NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbaar vervoer? De gemeente betaalt 25 % van je Buzzy Pazz en/of 25 % van je NMBSschooltreinkaart.
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz, dan wordt bij aankoop van het abonnement de korting automatisch verrekend.
Hiervoor heb je je identiteitskaart nodig, waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en jonger bent dan
25 jaar. Voor je een abonnement koopt, moet je in het bezit zijn van een MOBIBkaart (de drager van je abonnement).
Deze kaart is persoonlijk, kost 5 euro en is vijf jaar geldig. Gezinskortingen kunnen worden gecumuleerd.
Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in combinatie met bus of tram), neemt contact op met de dienst
Burgerzaken van De Pinte. De dienst zal dan voor jou een digitale aanvraag verzorgen. Je ontvangt na verwerking via
e-mail een attest met een QR-code om te tonen aan het NMBS-loket en zo onmiddellijk de korting te krijgen.
Je kan hiervoor mailen naar burgerzaken@depinte.be en dan sturen we je een overzicht van de gegevens die wij
nodig hebben om de digitale aanvraag te doen. Je kan hiervoor ook langskomen aan het loket (op afspraak).
Met het attest kan je 25 % korting genieten op alle aangekochte valideringen. Je verplaatsingen met het openbaar
vervoer van en naar school worden op die manier een stuk voordeliger.
Meer info: www.depinte.be/openbaarvervoer en www.delijn.be
Interesse in een gratis probeerabonnement van De Lijn voor leerlingen die de overstap maken naar het
middelbaar onderwijs? Registreer vóór 17 augustus 2022 op www.delijn.be/probeeractie.

Regioleverancier:
nieuw platform voor Pintse ondernemers
“Wil jij als ondernemer ook gemeentebesturen als klant?
Meld je dan aan op Regioleverancier en blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten.”
Ook De Pinte biedt haar ondernemers het nieuwe platform ‘Regioleverancier’ aan
Regioleverancier is een platform, ontwikkeld door de Provincie Oost-Vlaanderen, Unizo en intercommunales zoals
Veneco. Op dit gloednieuw platform publiceren Oost-Vlaamse steden, gemeenten en (semi)publieke organisaties
hun overheidsopdrachten met een beperkte offertevraag (tot 139 000 euro exclusief btw).
Ook De Pinte heeft zich aangesloten op het platform, te vinden via: www.depinte.be/regioleverancier
Ondernemers kunnen zich aanmelden, met opgave van hun bedrijfsactiviteit (CPV-codes). En Oost-Vlaamse
gemeenten plaatsen er hun nieuwe opdrachten op. Is het een opdracht in jouw branche, dan ontvang je als
ondernemer een e-mail, ter info. Heb je interesse, dan kan je per mail het bestek opvragen. Eenvoudig en snel!
Wil jij als ondernemer ook gemeentebesturen als klant, meld je dan aan op Regioleverancier en blijf op de hoogte
van nieuwe opdrachten.
Met dit initiatief wil De Pinte haar ondernemers een duwtje in de rug geven.
Twijfel je of jouw beroepsactiviteit in aanmerking komt, dan volstaat een kort berichtje naar
aankoopverantwoordelijke Marc D’Haese, aankoopcel@depinte.be.
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Succesvolle eerste editie
Lokaalmarkt De Pinte
De eerste editie van de lokale markt in De Pinte (op zaterdag
23 april 2022) kon al meteen rekenen op twaalf standhouders,
mooi weer, veel volk en veel persaandacht. De initiatiefnemers
zijn erin geslaagd om de Pintse ondernemers in het algemeen
en de lokale makers in het bijzonder positief onder de
aandacht te brengen. De markt als nieuwe stimulans voor de
‘Koop Lokaal’-gedachte.
De markt bood een gevarieerd aanbod aan artisanaal ijs, bier,
honing en hoeveproducten over appelsap en mattentaarten
tot zelfs keramiek. En dit centraal in de Pintse dorpskern.
Het marktgebeuren kwam ook de omliggende handel- en
horecazaken ten goede. Voor sommige standhouders
mocht het zelfs allemaal wat langer duren dan louter die
voormiddag. Op basis van hun insteken gaat het bestuur nu
aan de slag voor de organisatie van een volgende editie.

Zo stond het in de kranten:
Lokale markt en winkelroute zetten Pintse handelaars
in de schijnwerpers
Weekend van de Pintse ondernemer met Lokale
Markt en atelierbezoeken
Eerste lenteweekend van de handelaars lokt
veel bezoekers

Vacatures Lokaal bestuur De Pinte
We zoeken steeds mensen om #team9840 te versterken.
Interesse? Check regelmatig: www.depinte.be/vacatures
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Leven & Wonen

Probleem met je energiecontract?
Hier kan je terecht
De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer
en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken
bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich
daarover vragen of kennen hun rechten niet. Om
je wegwijs te maken, lijst de FOD Economie de
belangrijkste vragen en antwoorden op.

Alles over energiecontracten in negen vragen en antwoorden op:
https://bit.ly/fodeco

De Blije School
Als jij er bent
wordt deze plek een stukje van jou
gaan deuren lachend open
breng jij je wereld bij ons binnen
en ontdek je beslist nog
heel veel nieuwe dingen.
Want als jij, en jij, en jij
hier bent
beleven wij vast
een heerlijke tijd
een leerrijke tijd
en wordt het hier een fijne stek
om samen
BLIJ jezelf te zijn.

Graag maken we op voorhand een
afspraak.
Dit kan telefonisch of via mail.
• tel. 09 282 64 02
• secretariaat@deblijeschool.be
Ook via onze website www.deblijeschool.be kan je de
school wat beter leren kennen.
Bijzondere data:
Kick-off voor alle ouders en kinderen:
Maandag 30 augustus 2022 tussen 17 en 19 uur
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
Zaterdag 28 januari 2023 en zaterdag 11 februari 2023
van 10 - 12 uur

Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie:
Zin om onze school te leren kennen?
Stuur gerust een mailtje naar de directie, Greet
Naessens,
directie@deblijeschool.be
Je kan de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren.
Gemeentelijke basisschool - De Blije School, Polderbos 1, De Pinte
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De Blije School wenst je een fijn verlof toe!

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

Openingsuren
tijdens de
zomervakantie
Elke voormiddag van 9 tot 12 uur tot en met 5 juli en
terug vanaf dinsdag 16 augustus 2022.
Voor vrijblijvende info of het plannen van een bezoek,
kan je steeds contact opnemen met Cindy Vermeersch,
de coördinator.
De infoavond voor alle leefgroepen vindt plaats op
maandag 29 augustus om 19.30 uur.

Leefschool De Boomhut - Breughellaan 18a - 9840 De Pinte - tel. 09 282 54 75

Basisschool GO! De Kleine Prins
spring prinsenkind spring
op de springplank
van kind naar groter
van knap naar wijzer
verover de wereld
ga uitdagingen aan
en ontdek
wie die koning is die in je schuilt

© Inge Claeys

Openingsuren tijdens de zomervakantie
• Van 1 juli tot en met 5 juli 2022
van 9 tot 11.30 uur (na afspraak)
• Van 22 augustus tot en met 31 augustus
2022
Van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur (na
afspraak)
Contact:
GO! De Kleine Prins
Kasteellaan 1
9840 De Pinte
E-mail: directie@schooldekleineprins.be
Tel. 09 282 46 02

Vrije Basisschool De Pinte
Elk kind een eigen tint, samen ... een kunstwerk!
Een hedendaagse school met een sterke visie op de
toekomst waar kinderen mogen thuiskomen. Wonder verwonder - bewonder!
Elk kind wil de wereld ontdekken, nieuwe dingen leren.
Dat is een wonder op zich.
Door te experimenteren, te observeren, te stimuleren,
te oefenen ... ontdekt en ontwikkelt elk kind de eigen
talenten (verwonder).
Elk kind krijgt kansen om door samenwerking en
engagement elkaar te respecteren, samen te groeien

en een eigen plekje te vinden in deze grote wereld
(bewonder).
Samen met jouw kind willen we deze wondere
ontdekkingstocht aanvatten ...
Kinderen inschrijven
Voor vrijblijvende inlichtingen kan je steeds contact
opnemen met de directie. Maak gerust even een
afspraak. We maken graag op elk moment tijd voor jou
en jouw peuter/kind!
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Verdere informatie over het inschrijvingsbeleid kan je
ook steeds vinden op:
www.vbs-depinte.be
Contactgegevens: Caroline Ryckaert, tel. 09 282 80 40,
directeur@vbs-depinte.be
Open klassen begin schooljaar:
Maandag 29 augustus 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Voor alle kinderen en hun ouders een fijn terugzien na
de vakantie.
Een leuke kennismaking met de klas en de leerkracht.
Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 21 oktober 2022 van 16.00 tot 18.00 uur
vrijdag 10 februari 2023 van 16.00 tot 18.00 uur
Wil je samen met jouw peuter/kind de school komen
verkennen tijdens de schooldagen, dan is dit steeds
mogelijk op afspraak.
Een heel fijne vakantie en graag tot dan!

Vrije Basisschool Zevergem
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het hart
van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds
basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee jaar
en zes maanden tot twaalf jaar. De peuters en kleuters
vinden een veilig nest en een uitdagende, creatieve
leeromgeving in het Kleuterhuis. Door middel van tal
van activiteiten, typisch voor de school, wordt actief
ingezet op de talenten van de kinderen. Via talrijke
educaties krijgen alle kinderen zin in leren en … zin in
leven.

Openingsuren tijdens de
zomervakantie:
• Van 1 tot en met 6 juli 2022, van 9 tot 11.30 uur
• Van 16 tot en met 24 augustus 2022,
van 9 tot 11.30 uur
• Van 24 augustus tot en met 31 augustus 2022,
van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
Schoolbezoeken zijn uiteraard ook op andere
momenten mogelijk op afspraak.

De kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen
zorg waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit
kan. Kortom: een unieke school voor jouw uniek
kind … Dat zal zeker klikken!
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met de
directeur:
Ilse De Cnuydt
e-mail: directie@vbszevergem.be
tel. 09 385 47 13
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd
voor jouw kind!

Data om te noteren:
• Vriendjesdag op school: maandag 29 augustus
2022 van 16.30 tot 18.30 uur
• Opendeurdag: zaterdag 11 februari 2023 van
9 tot 12 uur
• Zomerbar: vrijdag 16 juni 2023 vanaf 18.30 uur
• Schoolfeest: zondag 18 juni 2023

Bezoek de website: www.vbszevergem.be
Prettige vakantie en tot volgend schooljaar!
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GO! atheneum Erasmus De Pinte
daagt je uit om te groeien
Bouw kennis op, ontwikkel vaardigheden en verken
samen met een team van geëngageerde leerkrachten
jouw schoolloopbaan. Op EDP kan je jezelf zijn, jezelf
verder ontplooien en groeien om goed voorbereid
door te stromen naar het hoger onderwijs.
EDP is een warme school met een ruim aanbod aan
boeiende doorstroomrichtingen. Je kan op onze school
kiezen voor:
Richtingen 1A (eerste jaar)
Klassieke talen - Communicatie & wetenschap
Basisopties in 2A (tweede jaar)
Klassieke talen - Economie en organisatie - Moderne
talen en wetenschappen - STEM wetenschappen Maatschappij en welzijn

2de graad doorstroom (derde en vierde jaar)
Economische wetenschappen - Bedrijfswetenschappen
- Natuurwetenschappen - Biotechnologische STEM
wetenschappen - Humane wetenschappen - Moderne
talen - Latijn - Grieks Latijn
3de graad ASO (vijfde en zesde jaar)
Economie (wetenschappen - wiskunde - moderne talen)
- Latijn (wetenschappen - wiskunde - moderne talen) Wetenschappen wiskunde - Humane wetenschappen

Via de link op de startpagina van
www.erasmusdepinte.be kan je online inschrijven.
Wil je eerst een persoonlijk gesprek? Dat kan zeker!
Stuur dan een mail naar info@erasmusdepinte.be of
bel 09 321 21 70 om een afspraak te maken met de
directie of met een van de leerbegeleiders.
Tijdens de grote vakantie kan je op school inschrijven
op weekdagen tot en met 5 juli en opnieuw vanaf 16
augustus 2022. We zijn steeds bereikbaar tijdens de
schooluren.
GO! atheneum Erasmus De Pinte - Polderdreef 42
- 9840 De Pinte - info@erasmusdepinte.be erasmusdepinte.be - 09 321 21 70

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

Periode: 8 tot 19 augustus 2022 in De Pinte
Meer informatie vind je via:
www.2ty.be/kampen/zomerschool/
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Milieu & Duurzaamheid

Bronbemalingen
zomer 2022
Vanaf maandag 11 juli tot maandag 8 augustus 2022
zijn tijdelijk geen bronbemalingen toegestaan in
De Pinte (bouwverlof ). Dit wordt opgenomen als
bijzondere voorwaarde bij meldingen en vergunningen.
Intussen wordt ook al standaard als bijzondere
voorwaarde opgenomen dat in geval van lozing op de
riolering (DWA) in de periode van 1 maart tot 1 oktober
en tijdens aanhoudende droge periodes van meer
dan tien dagen de exploitant het bemalingswater ter
beschikking stelt van de buren (enkel particulieren) die
tot maximum 500 m³ water kunnen gebruiken zonder
dat hiervoor een bijkomende melding nodig is.

De exploitant vermeldt op een duidelijke plaats dat het
water niet geschikt is voor menselijke consumptie en
dat elk gebruik op eigen risico is. Het water kan afgetapt
worden ter hoogte van de straat, afnemers mogen zich
niet begeven op privéterrein.
Een bijkomende voorwaarde stelt dat de bomen aan
de zijden van de uit te graven zone (dus alles binnen
de invloedstraat) worden bevloeid met (bemalings)
water indien de bemalingswerken worden uitgevoerd
in de periode tussen 1 maart en 1 oktober en dit tijdens
aanhoudende droge periodes van meer dan tien dagen
zonder regen.

Zwerfvuilacties
In maart en april zijn er heel wat zwerfvuilacties
georganiseerd. De jeugdbewegingen, alle scholen,
vrijwilligers en personeel hebben meer dan 95 % van de
gemeente proper gemaakt! Bedankt aan iedereen voor
jullie inzet en enthousiasme.

Zelf aan de slag tegen zwerfvuil, wij helpen je graag op weg!
Ga je regelmatig wandelen en zie je zwerfvuil liggen? Voel je ook de drang om zelf de
handen uit de mouwen te steken? Dan helpen wij je graag op weg!
Je kan via www.depinte.be/zwerfvuil jouw grijper, handschoenen en zwerfvuilzakken
bestellen. Dit kan volledig gratis uitgeleend worden.
Ga je op pad? Installeer de ‘Weplog’-app. Dan wordt je traject meteen geregistreerd en
weten andere mensen dat ze beter een andere route kiezen.
Wat we samen doen, doen we beter!
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Repair Café:
Weggooien doen we niet
Jouw printer of houten speelgoed, microgolfoven
of leuk kleedje, uurwerk of kantmaaier geef je toch
graag ook een tweede leven? Kom gewoon naar het
volgende Repair Café, en samen proberen we jouw stuk
te herstellen. Je zal zien dat het vaak niet meer is dan
een klein onderdeeltje waardoor je opnieuw heel wat
jaren door kan - slechts een kleine moeite.
“Dat is toch heel moeilijk?” horen we je denken. Hierop
antwoorden we resoluut “Nee!”. Je ziet hoe eenvoudig
het soms kan zijn, of hoe we eens achter de oren
krabben en er toch samen uit geraken, wat een fijn
gevoel! Het stuk belandt zo niet op de afvalberg.

Ontkalk je jouw koffiezet met azijn? Wil je weten
hoe het ook kan, kom dan zeker naar het volgende
Repair Café. Hét ideale moment om de mensen uit
je gemeente beter te leren kennen met een lekker
drankje. Je maakt een babbeltje en intussen steek
je nieuwe dingen op om jouw stuk zelf te kunnen
herstellen. Het laatste Repair Café in De Pinte was een
overdonderend succes, met heel wat gerepareerde
stukken, blije gezichten en steun aan mensen in nood.
Dank je wel aan iedereen voor jullie inzet! Scan de
QR-code, volg ons en word lid van het Repair Café op
Facebook!

Moeten we elk
wespennest laten
verdelgen?
Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: nee!
Integendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen
zijn onze bondgenoten.
De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter.
En dat maakt hem nu net zo belangrijk voor onze
tuin en de natuur in het algemeen. De wesp vangt
enorm veel insecten in onze (moes)tuin. Hij zorgt
ervoor dat het aantal insecten min of meer onder
controle blijft waardoor we als tuinier een pak minder
verdelgingsproducten moeten gebruiken. Een tweede
voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en muggen
vangen. Elke vlieg of mug die door een wesp gevangen
wordt, heeft geen kans meer om ons het leven zuur
te maken. We kunnen besluiten dat wespen belangrijk
zijn voor het opruimen van schadelijke of hinderlijke
insecten.
Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het
antwoord hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg
in de tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren dan
een nest bij de achterdeur. Een wespennest dat geen
hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en)
kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun
taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in
je gezin allergisch is voor wespengif kan je wel beter
het wespennest laten verwijderen. Dit risico zal nooit
opwegen tegen het voordeel van de natuur.

De mens heeft al snel de neiging om alle wespennesten
te verdelgen om één reden. We denken namelijk dat
wespen zonder aanleiding steken. Een wesp valt, net
als heel veel andere insecten en dieren, aan als zijzelf
of haar nest in gevaar is. En dat gevaar zit voor een
wesp soms in een klein hoekje. Naar een wesp slaan
of er van weglopen is nooit een goed idee. In dergelijk
gevallen maak je een wesp agressief waardoor deze zich
gaat verdedigen door te steken. Rustig blijven staan of
wegwandelen is de boodschap. Heel vaak druipt de
wesp gewoon vanzelf af.
Algemene website: www.wespennest.vlaanderen
Een imker zoeken: www.imkerzoeken.be
Alles over wespen: www.allesoverwespen.be
Verschil tussen wespen en bijen: www.wespenenbijen.be
Wespennest.Vlaanderen
Hindert een wespennest je echt, dan kan je het laten
vernietigen door de brandweer.
Neem bij voorkeur contact op via https://eloket.
brandweerzonecentrum.be/. Beschik je niet over een
internetverbinding, bel dan 09 268 88 48.
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Welzijn & Sociale zaken

Sociale premies
in de Pinte
Sociale tegemoetkomingen:
• sociaal pedagogische toelage (bij zorg voor een kind
met een beperking)
• tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten
• tegemoetkomingen voor personen met een
beperking, mindervaliden
• verwarmingstoelage
• sociaal tarief voor vrijetijdsactiviteiten
• mantelzorgpremie (voor thuiswonende gerechtigden
op de Vlaamse zorgverzekering)

De website www.rechtenverkenner.be
bundelt informatie over sociale voordelen en
tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en
gemeentelijk niveau.

Meer info en een overzicht met alle premies in De Pinte vind je op: www.depinte.be/premies

Gezocht: onthaalhouders/
kinderbegeleiders in eigen woning
Heb jij een warm hart voor kinderen? Zorg jij net zo
graag voor onze allerkleinsten? Dan ben jij het missende
puzzelstuk in het team kinderopvang van De Pinte.
Als onthaalouder sta je in voor het opvangen van
kinderen en het onthaal van ouders. Je werkt mee aan
kwalitatieve opvang en een fijne, ontspannen vrije
tijd voor de kinderen. Je bent zoals onze zon en straalt
vreugde en warmte uit binnen de opvang. Zorgen we
voor dezelfde waarden?
Ik ga naar De Pinte en neem mee:
• een hart voor kinderen
• een rugzak vol zin om te zorgen voor de kleinste
kids
• een petje vol creativiteit
Je volgt een gratis startcursus (40 uren), of je hebt
een diploma kinderverzorging (zesde jaar technisch
onderwijs of zevende jaar beroepsonderwijs), of
hogere studie kind- en jeugdzorg, of een bewijs van
kwalificatie (zie www.kindengezin.be > zoeken op
‘Kwalificatievereisten en opleiding’) of je stapt in een
kwalificerend traject tegen 2026.

Wist je dat je tal van voordelen hebt als
onthaalouder?
• Geen verplaatsing nodig, in je eigen woning. Twijfel
je of je woning wel voldoet? We komen graag eens
langs en bekijken de mogelijkheden.
• Thuis voor je eigen kinderen.
• Je kiest zelf je werkdagen en uren in overeenkomst
met de dienst.
• Je komt terecht in een team waar je samen
opleidingen volgt.
• Ondersteuning en begeleiding door de dienst
Organisator gezinsopvang.
• Je ontvangt een startpremie als je meer dan halftijds
werkt en een jaarlijks terugkerende premie voor de
aankoop van speelgoed.
• De dienst zorgt voor materiaal: bedjes, park, relaxen,
eetstoelen …

Je wordt tewerkgesteld via een
samenwerkingsovereenkomst als onthaalouder/
kinderbegeleider binnen het sociaal statuut. Meer
informatie via: www.ikwordonthaalouder.be
Kan je enkel in het weekend werken? Enkel halftijds? Nachten? Of liever nog een andere regeling? Laat je hierdoor niet
tegenhouden en contacteer ons (graag met cv)! dog@ocmwdepinte.be of tel. 09 242 93 40
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WZC Scheldevelde zoekt
vrijwilligers voor cafetaria
We zoeken vrijwilligers om de bar in het
woonzorgcentrum (Kasteellaan 41) open te houden op
dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.30 tot 17 uur.
Interesse?
Neem contact op via tel. 09 280 72 96 of
directiewzc@ocmwdepinte.be.

Chauffeurs
gezocht
Beschik je over een wagen, ben je graag
onderweg en help je graag waar nodig?
Dan is vrijwillige chauffeur voor de Minder Mobielen
Centrale misschien iets voor jou!
Als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale zorg je
voor het vervoer van mensen die niet in staat zijn zich
met het openbaar vervoer te verplaatsen. Je kan zelf
bepalen wanneer je beschikbaar bent.
De vrijwilligers rijden met hun eigen wagen en
ontvangen daarvoor een kilometervergoeding.
Ze zijn omnium verzekerd tijdens de ritten.
Wil jij iemand een fijne dag bezorgen door hem/
haar op zijn/haar bestemming te brengen?
Zo kan diegene die je vervoert op familie- of
vriendenbezoek, een medische afspraak nakomen,
inkopen doen … Je houdt er vast en zeker een fijne
babbel en een goed gevoel aan over.

Interesse?
Neem contact op met Wendy Thienpont, wendy.
thienpont@ocmwdepinte.be, tel. 09 324 34 01.

Vrijwilligers
gezocht voor
onthaal Kind & Gezin
Wil je graag meewerken aan het onthaal van het
consultatiebureau Kind & Gezin, waar je de ouders
en hun kinderen kan verwelkomen, en helpen waar
nodig?
De consultaties vinden plaats in Huis van het
Kind ’t Bommeltje, Bommelstraat 33 bus 22 in De
Pinte. Ze worden geleid door een arts samen met
verpleegkundige. Als vrijwilliger help je bij het aanen uitkleden van de kindjes, wegen en meten.
Kortom, samen met de arts en verpleegkundige zorg
je voor het vlot verloop van het consult.
Je werkt telkens in een team van twee vrijwilligers per
consult.
De consultaties vinden plaats:
- iedere woensdag van 8.30 tot 12 uur
- iedere donderdag van 16.45 tot 20 uur
Ben je vrij op één van bovenstaande dagen en
wens je het team te versterken?
Vraag dan vrijblijvend
informatie bij
Axana Dondeyne,
secretariaat OCMW,
axana.dondeyne@
ocmwdepinte,
tel. 09 280 72 97.
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Adres
Baron de Gieylaan 1 bus 1
Baron de Gieylaan 21
Baron de Gieylaan 22
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 34
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 5
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 7
Baron de Gieylaan 63

Begoniapark 1
Begoniastraat 22B
Boeregemstraat 15
Boeregemstraat 4A
Bommelstraat 34B
Bommelstraat 34B
Bosstraat 5
Dorp 7

Firmanaam

Standaard Boekenhandel De Pinte

Maene Houtbewerkingsmachines bvba

Chocolaterie Dossche

Louis Delhaize

Frietkasteel

Apotheek Vermasssen

Optiek Het Oog

Voeding Vyncke

Hair Affair

Bookshop Marian

Uniek! doopsuiker - geboortekaarten - babywellness

Footoo

J-kine - Jana Bracke

Appelpers Lerouge

VéCa-keramiek

AO comm.v

Wines Out Of The Boxxx

Café Boldershof

wo. 24 augustus t.e.m. wo. 7 september

za. 16 juli t.e.m. ma. 15 augustus

ma.11 juli t.e.m. ma. 25 juli en ma. 8 augustus t.e.m. ma. 15 augustus

ma.11 juli t.e.m. ma. 25 juli en ma. 8 augustus t.e.m. ma. 15 augustus

ma. 4 juli t.e.m. zo. 31 juli

ma. 18 juli t.e.m. zo. 24 juli en ma. 29 augustus t.e.m. zo. 4 september

za. 9 juli t.e.m. vr. 5 augustus

wo. 20 juli t.e.m. zo. 7 augustus

ma. 1. t.e.m. ma. 15/8, gesloten in de namiddag van 18 t.e.m. 30 juli

geen sluitingsperiode

vr. 29 juli t.e.m. ma. 29 augustus

geen sluitingsperiode

ma. 1 augustus t.e.m. ma. 15 augustus

geen sluitingsperiode

geen sluitingsperiode

wo. 10 t.e.m. di. 30 augustus, ook op dinsdag in juli en augustus

do. 21 juli t.e.m. zo. 24 juli en za. 13 augustus t.e.m. ma. 15 augustus

geen sluitingsperiode

Verlofperiode

Op zoek naar een andere ondernemer in De Pinte? Zie www.depinte.be/bedrijvengids

Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2022
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Europaplein 1
Europaplein 4 bus 3
Groenpark 44

Guido Gezellelaan 16
Hageland 11
Hemelrijkstraat 2
Jubileumlaan 4
Klossestraat 55
Langevelddreef 8
Memlinglaan
Minnestede 4
Nijverheidsstraat 6
Pintestraat 1
Pintestraat 17
Pintestraat 3
Pintestraat 5
Pintestraat 85
Polderbos 2
Polderdreef 97
Pont-Noord 100
Pont-Zuid 18
Veldstraat 46
Vlierstaat 1

Argenta De Pinte

Ju’elle

Coiffure De Schinckel

Day Spa Julie

Dierenpension ‘t Haegeland

Slagerij De Clercq

Tuinen Bastien Vanden Abeele

Aveve Dirk en Karien Thienpont

Thienpont Tuin Techniek

Floreer

Tuinaanleg en -onderhoud Piet Myncke

Luminello Lighting

Bakkerij Hanssens

Apotheek Van Heule

Pappens wijnen cavavins

Kitchen Art

De Vocht Lucas - bemiddelaar en coach

Oxfam Wereldwinkel

Ijsster De Pinte / Ijsmobiel Filip

De Baets Bomen

Platte daken Johan Vlerick

Lien Vlerick Architectuur

Natalis Bio- Esthetiek

do. 21 juli t.e.m. di. 16 augustus afhaling op afspraak

ma. 18 juli t.e.m. zo. 7 augustus

ma. 11 juli t.e.m. zo. 31 juli

wo. 20 juli t.e.m. vr. 5 augustus 2022

za. 13 augustus t.e.m. za. 20 augustus

ma. 18 juli t.e.m. di. 16 augustus - Open op zat. 30 juli van 10 - 12 uur

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

zo. 17 juli t.e.m. wo. 17 augustus

zo. 17 juli t.e.m. ma. 1 augustus en za. 13 t.e.m. do. 18 augustus

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

za. 16 juli t.e.m. ma. 9 augustus

ma. 18 juli t.e.m. zo. 7 augustus

geen sluitingsperiode

vr. 22 juli t.e.m. wo. 3 augustus niet bereikbaar

ma. 18 juli t.e.m. di. 26 juli en ma. 15 augustus t.e.m. zo. 21 augustus

vr. 15 juli t.e.m. zo. 31 juli

vr. 8 juli t.e.m. zo. 17 juli

di. 28 juni t.e.m. wo. 20 juli

geen sluitingsperiode

do. 21 juli t.e.m. wo. 27 juli en zo. 28 augustus/ t.e.m. ma. 12 september

wo. 20 juli t.e.m. di. 2 augustus

ma. 25 juli t.e.m. ma. 15 augustus

gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus

Welzijn & Sociale zaken

Verenigingen in de kijker:
Ferm en TRIAS
Doelstelling
Ferm en TRIAS steunen vrouwen overal ter wereld
die timmeren aan de weg naar meer gelijkheid en
rechtvaardigheid. Het ondernemerschap geldt als
wapen tegen de armoede.
Bij Ferm gaan ze samen voluit voor een betere wereld.
Hier en nu. Maar ook elders. Dat is de reden waarom ze
hun schouders zetten onder de projecten van Trias, de
ngo die ondernemende vrouwen verbindt en versterkt.

de steun van de internationale ngo Trias, die al jaren
vrouwen begeleidt in diverse coöperaties. Charlotte
kreeg ondersteuning bij het plannen van de activiteiten
van de cacaocoöperatie.
Trias ondersteunt onder andere cacaoproducties
om een certificaat voor eerlijke handel te krijgen. Dit
certificaat verzekert niet enkel een beter loon, maar
het is ook een sterk wapen tegen schendingen van de
mensenrechten, kinderarbeid en de klimaatopwarming.

Trias is hun partner in ontwikkelingssamenwerking.
Trias ondersteunt wereldwijd landbouwfamilies en
helpt hindernissen weg te nemen die de dromen
van onderneemsters en boerinnen in de weg staan.
Dit gebeurt via het versterken van boeren- en
ondernemersverenigingen.

Kernactiviteiten
Trias steunt ondernemende mensen in dertien landen
in Afrika (DR Congo, Ghana, Guinee, Burkina Faso,
Oeganda en Tanzania), Latijns-Amerika (El Salvador,
Guatemala, Honduras, Ecuador, Peru en Brazilië) en Azië
(de Filipijnen). Dit doen ze steeds in samenwerking
met lokale partners die van groot belang zijn voor
het resultaat. Daarom focust Trias op vier kernthema’s:
ondernemende mensen hebben behoefte aan krediet,
aan ondersteuning in hun bedrijfsbeheer, aan toegang
tot de markt en aan sterke organisaties waar ze terecht
kunnen.

Als lid van de grootste vrouwenorganisatie van
Vlaanderen is Ferm overtuigd van de kracht en
meerwaarde van vrouwen in de samenleving. Ze
geloven dat elke vrouw het recht heeft om haar dromen
en ambities waar te maken.
Een voorbeeld van een project met de steun van Trias
vinden we bij Charlotte die opgroeide in Mai-Ndombe
(in de Democratische Republiek Congo), een arme,
afgelegen streek. Als jong meisje heeft ze hard moeten
vechten om te geraken waar ze nu staat.
“Toen ik klein was, heb ik, om ons gezin te
onderhouden, producten verkocht op school. Toen ik
genoeg geld bij elkaar gespaard had, ging ik economie
studeren. Ik was het eerste meisje van de streek dat
dit deed. De meeste meisjes gaan helemaal niet naar
school.”
Charlotte hoopt de cacaoproductie in haar streek verder
op te drijven. En dat liefst in samenwerking met zoveel
mogelijk andere vrouwen. Daarvoor kan ze rekenen op

Trias heeft ook aandacht voor een aantal thema’s als:
de kracht van vrouwen en jongeren, maar ook de
diversiteit van mensen in het algemeen, de nood om
mensen te versterken zodat zij kunnen deelnemen aan
beslissingen en duurzaamheid.
Ferm is een vereniging die kijkt naar de samenleving
door de ogen van vrouwen. Het staat voor kwaliteit en
duurzaamheid, zorgt voor een lage drempel en een
aangename omgeving.
Een vereniging die kan steunen op een bestuur
die bestaat uit een geëngageerd team, elk met zijn
talenten, die er steeds naar streeft om elke activiteit
succesvol te doen slagen.

Wil je meer weten of helpen? info@trias.ngo en www.trias.ngo - www.samenferm.be
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InWandeling
het Kalliope-huis – het Groenhuis –
Home Thaleia 25 juni 2022
Vzw Thaleia was, meer dan 20 jaar geleden, een
initiatief van ouders. In hun zoektocht naar de
geschikte woonvorm voor hun zoon/dochter met een
verstandelijke beperking namen zij het heft in eigen
handen en het initiatief om een eigen woonvorm uit te
bouwen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar
het eindresultaat mocht gezien zijn: het oorspronkelijke
weeshuis ‘Meisjesstad’ werd omgebouwd en uitgebreid
met zestien nieuwbouwstudio’s tot een (op vandaag
nog steeds) hedendaagse woonvorm.
Uniek gelegen
“Home Thaleia vzw is gelegen in het Nachtegalenpark
in De Pinte. De ligging, in het hart van De Pinte, en dus
in de buurt van winkels, sport en cultuur, het station
… is daarin cruciaal”, zegt coördinator Jo Degroote.
“Veel inwoners van De Pinte kennen inmiddels onze
bewoners en cliënten door hun vrijwilligerswerk
bij diverse instanties in de buurt en/of door hun
lidmaatschap bij verschillende organisaties.”
Binnen Home Thaleia staan de bewoners en cliënten
centraal: zij streven samen naar een volwaardige
woonvorm! Greep krijgen op je eigen leven, zelf keuzes
kunnen en mogen maken, enkel ondersteuning krijgen

daar waar nodig … Het emancipatorisch werken zit
diep in de werking ingebakken.
Niet stilzitten
Ze zitten niet graag stil in Home Thaleia. Zo namen
ze in januari 2019 het Groenhuis in gebruik. Een ‘open
werkplek’ met ateliers en moestuinwerking voor
bewoners, cliënten en geïnteresseerde buurtbewoners.
Bovendien werd op 1 september 2020 (in volle
coronacrisis) het Kalliope-huis, een nieuwbouwwoning
(in samenwerking met vzw Kalliope en ACASA) in de
Berkenlaan in gebruik genomen. Sinds 1 januari 2021
fusioneerde de vzw achter de werking met DVC De
Triangel vzw uit Lievegem. Ingebed in het grotere
geheel kan de inclusieve werking verder uitgebouwd
worden.
Jo Degroote: “Een groep gekwalificeerde en
gemotiveerde medewerkers, aangevuld met een
equipe aan vrijwilligers, zetten zich in om de bewoners
met de beste zorg te omringen. Daarenboven worden
wij gesteund door nog steeds gedreven ouders,
sympathisanten, sponsors … Zo kunnen wij de zorg
voor onze bewoners op het niveau houden waarvan wij
vinden dat zij verdienen, dag na dag …”

Programma InWandeling
De deuren van de drie locaties (Home Thaleia, het
Groenhuis en het Kalliope-huis) worden met plezier voor
je opengesteld. Je bent van harte welkom op zaterdag
25 juni 2022.
Om 13.30 uur inhuldiging – in beperkte kring – van
het Kalliope-huis.
Van 14 tot 19 uur ben je van harte welkom in Home
Thaleia voor een hapje en een drankje.
Van 14 tot 16.30 uur (telkens in een tijdsslot van tien
minuten) kan je starten met een mini-wandeling (+2,5 km) die je langs de drie locaties zal gidsen. Je krijgt
ruim de tijd om kennis te maken met Home Thaleia,
het Groenhuis en het (splinternieuwe) Kalliope-huis. Ze
kunnen nog niks verklappen maar garanderen je: het
wordt een zéér geanimeerde wandeling, vol met
verrassende ontmoetingen. Na de wandeling wordt
er een koffie, stuk taart, streekfrisdrank of biertje ...
aangeboden.

Er zijn ook twee optredens:
om 16 uur: Geert Faes en Petra De Sutter
om 17 uur: Wilma
Vanaf 17 uur opent de pastabar of kan je genieten van
een heerlijke hotdog.
Om 18.30 uur is er de trekking van onze tombola.
Om een mooi gespreide wandeling te kunnen realiseren
kan je alleen deelnemen als je vooraf inschrijft.
Daarbij geef je ook aan op welk moment je wenst te
starten. Inschrijven kan via tel. 09 280 23 10 of e-mail:
algemeen@homethaleia.be of, nog makkelijker, via deze
link: https://forms.office.com/r/v8eT8i95mA
Deelnemers (vanaf twaalf jaar) betalen 5 euro voor de
wandeling. Je ontvangt daarbij een mooie attentie
vanuit het Groenhuis!
Voor wie minder mobiel is voorzien zij graag een aantal
shuttle-momenten die je naar de verschillende locaties
brengen, graag vermelden bij jouw inschrijving.

Meer info: Jo Degroote (coördinator), tel. 09 280 23 10 of 0479 57 50 08
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Veiligheid

Veilig barbecueën
Niet iedereen heeft een brandweer m/v/x in huis.
Bij mooi weer steek je graag de barbecue aan, maar doe je dat op
een veilige manier? Op www.veiligbarbecuen.be vind je tips om
zonder gevaar te genieten van jouw bakfeest. Zo is een stabiele
ondergrond aangeraden, net als een schort en handschoenen
om je te beschermen tegen rondvliegende gloeiend brokstukjes
en opspattend vet. Kinderen en dieren hou je uit de buurt van
je barbecue. Ook alcohol is uit den boze. Je gebruikt ook beter
aanmaakblokjes dan aanmaakvloeistof. Plaats blusmiddelen in de
buurt van je barbecue (blusdeken, zand, brandblusser …). Meer
veiligheidstips vind je op www.veiligbarbecuen.be.

Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Had jij al eens een tekenbeet? Door klimaatopwarming
zal de contactkans met teken kunnen veranderen.
Je kunt ze overal in de natuur tegenkomen, dus niet
alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt,
gaat wandelen of buiten speelt, kan een teek je pad
kruisen. En van een teek kun je ziek worden … Daarom
is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om
tekenziekten te voorkomen.
De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’
geeft iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige
advies over teken: controleer dezelfde avond nog op
een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één
beweging en volg de symptomen één maand lang op.
Ga zeker een kijkje nemen op www.tekenbeten.be of
www.facebook.be/tekenbeten! Controleer jezelf en
anderen de dag zelf nog.

Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het
merkt? Teken houden van (warme) plekken waar je niet
altijd meteen aan denkt. Controleer daarom zeker je
knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en oksels.
Verwijder een teek rustig en in één beweging.
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig
en in één beweging met een tekenverwijderaar. Let
daarbij op dat je de teek niet platduwt, want dan kan
ze braken. Smeer ook niets op de teek en gebruik geen
alcohol, jodium, zeep, ether of olie.
Let de komende maand op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand
lang in het oog. Komt er een rode vlek rond de beet
die almaar groter wordt? Of krijg je gedurende die
maand andere symptomen die lijken op griep (koorts
met spier- en/of gewrichtspijn)? Ga dan naar je huisarts
en meld de tekenbeet. De ziekte van Lyme kun je
behandelen met antibiotica.
Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via
de app van TekenNet (Android/iPhone). Zo help je het
onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit.
Lees op www.tekenbeten.be tips hoe je kan
controleren op tekenbeten en hoe een teek
te verwijderen.
Een artikel in samenwerking met
Logo Gezond+ vzw
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Vlaanderen Feest! – Zomerse picknick
Zondag 10 juli 2022 om 11 uur - grasplein OCP
De cultuurdienst organiseert in samenwerking met de
cultuurraad een zomerse picknick op zondagmiddag
10 juli 2022 om 11 uur in het kader van de Vlaamse
Feestdag. Het wordt een uiterst gezellig samenzijn op
het grasplein naast het OCP (Polderbos 20).
Je kan kiezen om zelf jouw picknickmand mee te
brengen of een maaltijd aan te kopen bij één van de
aanwezige foodtrucks.
Petanqueclub De Zonnebloem staat opnieuw garant
voor een wervelend petanquetoernooi* vanaf 11 uur
en vzw Art@DePinte brengt net als vorig jaar doorheen
de middag ‘kunst en plein air’. Daarnaast voorziet de
cultuurdienst ook tal van animatie voor kinderen.
Als kers op de taart verwelkomen we Chris Hageland,
gekend van onder andere de Gentse Feesten, die een
optreden zal geven om 11.30 uur.

De inkom is volledig gratis. Iedereen is welkom op
zondag 10 juli 2022 vanaf 11 uur op het grasterrein naast
het OCP (Polderbos 20).

*Voor het petanquetoernooi kan je enkel deelnemen als ‘triplette’ (groep van drie personen).
Inschrijven via julien.matthys@telenet.be.
Meer info over deze zomerse picknick op: www.depinte.be/vlaanderenfeest

Zomerzoektocht 2022
Van juli tot en met september 2022 centrum De Pinte

Ook dit jaar voorziet de cultuurdienst een zomerse en
eenvoudige familiezoektocht. Voor deze editie werken
we samen met de Lokale Economische Raad (LEM-raad)
en lokale handelaren uit De Pinte. De wandelzoektocht
is ongeveer 3 kilometer lang en situeert zich in het
centrum van De Pinte.

Deze gratis zoektocht kan elke dag afgewandeld
worden van 1 juli tot en met 30 september 2022. Het
parcours en antwoordenblad kan je gratis krijgen in het
gemeentehuis, de bibliotheek en het OCP. Een digitale
versie is te vinden op www.depinte.be. Voor de winnaars
zijn er opnieuw leuke prijzen voorzien!
Alle info over de zoektocht zal begin juli verschijnen op:
www.depinte.be/zomerzoektocht

Seniorensportdag
Noteer alvast donderdag 15 september 2022 voor de seniorensportdag in Deinze.
Organisatie: Burensportdienst Leiestreek
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Oproep aan cafés en restaurants
uit De Pinte
Het lokaal bestuur wil café- en restaurantuitbaters in De
Pinte stimuleren bij het organiseren van een muzikaal
optreden in hun etablissement én lokale artiesten of
muziekverenigingen meer speelkansen geven in de
diverse horecazaken van De Pinte. Daarvoor schreef
het lokaal bestuur in 2021 een subsidiereglement uit
gericht aan alle cafés en restaurants uit De Pinte om
een financiële tegemoetkoming te krijgen voor de
organisatie van een muzikaal optreden in hun zaak.

Dit reglement werd verlengd tot en met december
2023. Concreet betekent dit dat elk café en restaurant
uit De Pinte tot die datum een beroep kan doen op een
financiële tegemoetkoming via dit subsidiereglement,
mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een
aanvraag kan ingediend worden via
www.depinte.be/ondernemers. Op de gemeentelijke
website kan je ook alle voorwaarden en het integrale
reglement raadplegen.

Ben jij zo’n lokale artiest of muziekvereniging en denk je nog niet gekend te zijn bij het lokaal bestuur?
Geef gerust jouw gegevens door via cultuur@depinte.be. Zo kunnen we horeca en artiesten met elkaar in contact
brengen.

Save the date:
Pintefeest

Zondag 11 september 2022 - centrum De Pinte
Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de tweede zondag
van september Pintefeest plaats met braderie en
rommelmarkt in het centrum van De Pinte. Dit jaar
vindt Pintefeest plaats op zondag 11 september
2022! De dienst Vrije Tijd zorgt opnieuw voor diverse
straatanimatie vanaf 14 uur en een kinderdorp op
het Gemeenteplein. Op dit plein zal je net als vorig
jaar opnieuw terecht kunnen voor een hapje en een
drankje.
Op www.depinte.be/pintefeest kan je alle
praktische informatie en het reglement vinden. Op
deze website kan je ook inschrijven als standhouder.
Hiervoor hebt je nog tijd tot en met 21 augustus 2022.
In het volgende infoblad wordt het gedetailleerde
programma bekendgemaakt!
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Save the date: Festival

van Vlaanderen

Zaterdag 24 september 2022 om 20 uur cultuurzaal OCP
Cultuurraad De Pinte stelt, in nauwe samenwerking
met de cultuurdienst en EVA Programmatie vzw, het
klassiek concert Cello Encounters voor op zaterdag 24
september 2022 om 20 uur in het OCP De Pinte met
na het concert aansluitend een gezellige receptie.
Het viertal muzikanten brengt een concert met
bijzondere arrangementen van oude en minder
oude muziek. Op het programma staan onvervalste
klassiekers, zoals de beroemde Air uit de ‘Derde
orkestsuite’ van Bach of de nobele ‘Pavane pour une
infante défunte’ van Maurice Ravel. Maar de cellisten
trakteren ons ook op een aantal nieuwere evergreens,
zoals Moon River van Henry Mancini.
Meer info via ConcertDePinte@Telenet.be
of vanaf augustus op: www.depinte.be/
cultureleactiviteiten/festival-van-vlaanderen

Twee zomerwedstrijden
in de bibliotheek
Schat van Vlieg - Voor
kinderen van 6 tot 12 jaar
Kinderen van de lagere
school kunnen de hele
zomer lang (vanaf 1 juli) op
zoek gaan naar de schat van
Vlieg in de bib. Het thema
deze zomer is ‘Ruik jij wat ik
ruik?’.

Bestemming: Bib! - Voor
kinderen en jongeren
van 3 tot 18 jaar
Tropische stranden, hoge
bergtoppen of zuiderse
dorpjes, in boeken reis je er
zó naartoe!
Dé favoriete reisbestemming deze zomer is dan ook de
Bib!

In de bibliotheek steekt
iedereen wel eens zijn neus
in een boek. Er wordt vaak gezegd dat boeken ruiken
naar chocolade. Boeken ruiken lekker, maar weet je wel
waarom die zo lekker ruiken? Hoe ruikt een gedicht?
Welke geur hangt er aan een (strip)verhaal?

Ben je jonger dan achttien jaar, haal dan vanaf 1 juli je
reispas op aan de balie en start je leestrip in de bib. Voor
elk boek dat je tijdens de zomermaanden leest, ontvang
je een stempel op je reispas. Is je reispas vol (vier
stempels), breng hem dan vóór 4 september binnen
in de bib en krijg een reispotlood cadeau! Met een
volle reispas maak je ook kans op een mooie prijs van
Iedereen Leest. En lees je nog twee bonusboeken dan
maak je nog een extra kans!

Zet je speurneus op en speur als een echte schattenjager
tussen de boekenrekken. Elke opdracht brengt je op een
andere plek en leidt je naar de schat van Vlieg. Schatkist
gevonden? Dan krijg je een stickervel van Vlieg met een
unieke code op waarmee je kans maakt op een gezellig
familieweekend! De eerste 50 deelnemers ontvangen
bovendien nog een leuke sleutelhanger met een
‘geurtje’ cadeau!

Geen leesinspiratie? Trek er op uit naar één van de
nieuwe leestrips (Op onderzoek, Naar de zon, Naar
het museum of Onderweg) en laat je inspireren door
boekenlijstjes op www.boekenzoeker.be of
https://depinte.bibliotheek.be/bieblo.

Boek een vakantie
Vakantie is … lezen en wegdromen naar de mooiste
bestemmingen!
Inspiratie nodig?
Wordt jouw zomer spannend of ontspannend?
Mijn Leestipper kiest boeken die echt bij je passen om in
weg te dromen tijdens de vakantie.
Alle info is te vinden op:
https://depinte.bibliotheek.be/mijnleestipper
Geen plaats meer in je valies?
Doe een dwarsligger mee of lees een e-boek! De
dwarsliggers vind je in de bib aan de balie: kleine
boekjes waarin de tekst dwars gedrukt is. Door het kleine
formaat passen ze perfect in een handtas! e-boeken
nemen nog minder plaats in: je kan er twee per keer
uitlenen en ze zes weken lang lezen op je eigen toestel.

Info:
https://depinte.bibliotheek.be/e-boeken-cloudlibrary
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Gezocht:
lid beheersorgaan bibliotheek
Ben je geïnteresseerd in de werking van de
bibliotheek? Wil je mee het beleid bepalen in het
lokale bibliotheeklandschap en de projecten van
de bib?
Stel je dan vóór 31 juli 2022 kandidaat voor een
vrijgekomen zitje in het beheersorgaan!

(Foto: Tom Thienpont )

Het beheersorgaan komt drie keer per jaar samen om de
werking van de bib te bespreken en hierover adviezen te
geven aan het lokaal bestuur.
Meer info en kandidaatstelling via:
annelies.devos@depinte.be

Bibliotheek
Zevergem

Pc-dokter

De bibliotheek van
Zevergem bevindt zich op
de eerste verdieping van het
dienstencentrum, Dorp 24.
Deze bib is iedere zondag open
van 10 tot 12 uur, ook tijdens de
vakantieperiode. Ze werken hiervoor met een achttal
vrijwilligers.
Anderzijds komen de klassen van de Vrije Basisschool
zelfstandig boeken lenen tijdens de week. Er zijn
(enkel) boeken, zowel fictie als non-fictie, voor alle
leeftijdscategorieën (kleuters, beginnende lezers,
kinderen lagere school, adolescenten en uiteraard
volwassenen).
De vrijwilligers volgen nauwkeurig de recensies
in verband met boeken op, zodat er ieder jaar
kwaliteitsvolle nieuwe boeken aangeboden kunnen
worden. Je vindt er ook enkele stripreeksen die
populair zijn bij de jeugd. Aangezien het budget
beperkt is, zijn er geen tijdschriften, cd’s of dvd’s.
Het lidmaatschap en de uitlening zijn gratis en de
boeken moeten binnen de vier weken teruggebracht
worden. Iedereen welkom!
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Doet je computer, tablet of smartphone niet wat
je zou willen? Hij start niet op, loopt traag, maakt
rare geluiden of er verschijnen onontcijferbare
berichten op je scherm? Het maken van een backup van jouw gegevens lukt niet? ...
Kom dan langs op het maandelijks spreekuur van
de pc-dokter in de bib! Elke eerste zaterdag van de
maand kan je tussen 10 en 12 uur bij de dokters
terecht met al jouw digitale problemen.
Graag inschrijven via het formulier op
www.depinte.be/pcdokter of in de bib.
Eerstvolgende zitdagen: 2 juli en 6 augustus.

Hou je van
wandelen en lopen?
Dan bieden we jou net dat ietsje meer met het
oriëntatieparcours aan Moerkensheide.
Op en rond het sportpark en het speelbos van
het Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide staan er
nu tientallen paaltjes en plaatjes: een permanent
oriëntatieparcours!
Vraag bij het onthaal van het Hopper Jeugdverblijf naar
een kaart en een oefening en oriënteer je al lopend erop
los.

De 80 plaatjes die ophangen tonen elk een unieke
combinatie van een getal, letter, dier en symbool.
Een oefening bestaat erin om op de kaart die je
meekrijgt de aangeduide punten te vinden en achteraf
te tonen dat je er effectief geweest bent. Een sportieve
en speelse uitdaging!

Groepen kunnen zo spelenderwijs het terrein verkennen
en zich op een kaart oriënteren. Maar deze vakantie
kan je het gerust ook eens zelf uitproberen. De vijftien
paaltjes bevatten een knijper met een unieke print.
Meer info: www.moerkensheide.be of tel. 09 282 68 94
In samenwerking met Sportdienst De Pinte
Ontdek ook de fiets-, wandel- en looproutes in de Pinte voor een aangename vakantie in eigen land en meer zelfs
in eigen streek! Info: www.depinte.be/fiets-wandel-looproutes

Skate- en omnisportterrein Moerkensheide
Het skate- en omnisportterrein in Moerkensheide is een
ideale ontmoetingsplaats voor onze jeugd. Iedereen
kan er zich naar hartenlust uitleven, maar hou toch
rekening met de volgende afspraken.
Tijdens activiteiten georganiseerd door de sportdienst
kan er geen gebruik gemaakt worden van deze
accommodatie.
Het skate- en omnisportterrein is niet ter
beschikking tijdens de sportkampen Start 2 skate
4 fun:
• van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli 2022
• van maandag 22 tot en met
vrijdag 26 augustus 2022
Telkens van 8 tot 16 uur.
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Op zoek naar een hobby?

Petanqueclub
De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De
Pinte, die dit jaar 36 jaar bestaat, speelt van mei tot
eind september, op een prachtige locatie, voorzien
van platanen en zitbanken net zoals in Frankrijk. Dit
doen ze op vijf terreinen in het Sijsjespark, een
zijstraat van de Geelgorslaan, in De Pinte. Bij slecht weer
en vanaf oktober speelt men op vijf binnenterreinen in
Zevergem, dus het hele jaar door.
De speeldagen:
woensdag: 14.15 tot 18 uur
zaterdag: 14.15 tot 18 uur
zondag: 9.45 tot 13 uur

Summer Dance

Je wil deze zomer dansen? Kom dan samen met je
vriendinnen en vrienden naar Summer Dance.
De choreografen geven op woensdagavond ‘Summer
Dance’ in alle dansstijlen: GirlyHipHop, ClipDance of
Kleuterdans, DanceMix, voor alle leeftijden en alle
niveaus. Maak van je zomer een dansende ervaring!
Wanneer? Op woensdagavond in juli en augustus –
diverse timing (17, 18, 19, 20 uur)
Leeftijden Kleuters, 1ste tot 3de leerjaar, 4de tot
6de leerjaar, 1ste tot 3de middelbaar, of
4de tot 6de middelbaar
Deelname Leden en niet-leden, iedereen welkom: €
5 per les per persoon, ter plaatse te
betalen
Locatie
OCP, Spiegelzaal, Polderbos 20, De Pinte
Op 20 juli : Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1, De Pinte
Info
https://dancereaction.be/summer-dance/
Vooraf inschrijven is verplicht en dat doe je via de gele
knop op de website.
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Voor nieuwe leden geeft men
de voorkeur aan inwoners van
De Pinte of Zevergem die geen
officiële petanquecompetitie met
andere clubs beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 20 euro
Voor alle info:
Secretariaat: Marie-Louise Wittesaele, tel. 09 385 51 57
e-mail: beatseg@skynet.be
of bij de voorzitter Julien Matthys, 0472 01 35 47
of e-mail: julien.matthys@telenet.be

Open Dans Dagen
met gratis proeflessen
in september
Jeugd
Kleuterdans – ClipDance – DanceMix – GirlyHipHop –
Modern – DanceTeams
Als kleuter, kid of tiener volg je samen met je vrienden
en vriendinnen gratis proeflessen dans. Je maakt
kennis met je choreografen en je favoriete dansstijlen.
Wil jij ook meedoen met alle proeflessen passend
bij je leeftijd en niveau? Schrijf je dan zeker in via de
website. Met getalenteerde en ervaren choreografen
is dansen een ‘belevenis’! Deze ervaring wil jij nooit
meer missen.
18+
GirlyHipHop
Ben je 18+ dan dans je bij
GirlyHipHop met choreografe Liza.
Alle locaties en uren lees je op
https://dancereaction.be/uurrooster/
Populaire uren en lessen zijn snel volzet. Voor die
lessen schrijf je nu al beter in.
Onze DanceReaction-choreografen verwelkomen je
graag.
Meriban, Celine, Naomi, Luka, Liza, Jennifer, Jinne,
Melissa, Birte, Lore, Lauren, Lux
DanceReaction vzw
‘40 jaar passie voor Dansen’

Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2022
Joepie, de zomervakantie staat voor de deur. Dat
betekent dat ons enthousiaste animatorenteam klaar
staat om er gedurende vijf weken een fantastische
speelpleintijd van te maken.
Er zijn nog plaatsen vrij voor deze zomer, ga gerust een
kijkje nemen via depinte.ticketgang.eu. Voor meer info
kan je terecht op de www.depinte.be/Amigos.

Tienerprogramma tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes
Sint-Martens-Latem en De Pinte een aantal diverse
activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien jaar). Dus
heb je zin in een aantal vernieuwende en uitdagende
activiteiten met vrienden? Schrijf je dan snel in voor één
of meerdere activiteiten:

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen.

Donderdag 7 juli:
Donderdag 14 juli:
Donderdag 18 augustus:
Donderdag 25 augustus:

Inschrijvingen
Deze verlopen voor het eerst ook via Ticketgang,
meer informatie hierover kan je
terugvinden op www.depinte.be/tieneractiviteiten.

Dagje in de hoogte
Kajakken op de Leie
Surfen
Pretpark Walibi

Tienerwerking: PAARS
Ook voor tieners van het eerste tot en met het derde middelbaar zal er een aparte
werking voorzien zijn waar zij op dinsdag en donderdag terecht kunnen. Coole
activiteiten worden afgewisseld met crazy uitstapjes.
De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16.30 uur.
Net als bij Amigos verlopen de inschrijvingen voor tienerwerking Paars via Ticketgang.
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!
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Speelbos en multimovepad Parkbos
open voor avontuur
Speelbos Speelrijk
Het speelbos van maar liefst 16 hectare groot krijgt de
naam ‘Speelrijk’. Deze geweldige belevingsplek met
meerdere speelgrachten en wilgentunnels staat garant
voor avontuur en ravotplezier. Boomstammen en
hangbruggen over het water zorgen voor spannende
oversteken. Kinderen kunnen er ook volop kampen
bouwen en zich uitleven op de open plekken. Voor de
allerkleinsten is er een afgebakende speelzone met zand
en kleinere spelaanleidingen. Doorheen het speelbos
slingert een wandelpad de (picknick)banken nodigen
uit om er even te verpozen.
Multimovepad Parkbos
Het bewegwijzerde multimovepad van 4 kilometer - het
eerste in de provincie Oost-Vlaanderen – start aan de
onthaalzone tegenover parking Den Beer (kruispunt
Polderdreef/N60) in De Pinte.
Op de zesvoudige schommel, het evenwichtsparcours,
het duikelrek, de metallofoon, de apenbrug, de twister
… kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven. Het
multimovepad loopt voor een stukje door het speelbos
Speelrijk.
Meer informatie: www.depinte.be/parkbos en
www.parkbos.be

Rebus

mocht samen met de
De kinderburgemeester
rgemeenteraad het
andere leden van de kinde
.
Speelbos officieel openen
28 | www.depinte.be

Sfeerbeelden Cafeest (door Jan Germonpré)

Agenda juli - augustus 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.

Zaterdag 25 juni

InWandeling Kalliope-huis Groenhuis - Home Thaleia |
zie pag. 19

Opendeur met zéér geanimeerde
wandeling en optredens.
Van 14 tot 19 uur - Home Thaleia inschrijven voor de wandeling via
tel. 09 280 23 10,
algemeen@homethaleia.be
of https://forms.office.com/r/
v8eT8i95mA - € 5 (vanaf 12 jaar),
mooie attentie inbegrepen
Donderdag 30 juni

serres en omliggende velden. Afsluiten
doen we met een drankje.
Om 18 uur - Beekstraat 35, Astene € 3 (leden) / € 6 - inschrijven voor
25/6 Velt Scheldevallei
declercqgeert1@proximus.be
Maandag 4 juli

Dagwandeling Zevergem - Eke

Een wandeling vanaf Zevergem kerk
door de Scheldemeersen naar het Sluis
te Eke en terug. Afstand 17,5 km. Een
eigen picknick kan genuttigd worden in
de middagpauze.
Vanaf 9.30 uur - Kerk, Zevergem –
gratis – Meer info via:
koenbogaert@hotmail.com of
via 09 385 61 78
Okra Zevergem i.s.m. Okra
Midden-Vlaanderen
Dinsdag 5 juli

Bloedcollecte
Babymassage

Gegeven door kinesiste Frike Van
Nevel. Voor baby’s vanaf zes weken
tot zes maanden (één ouder
per kind).
van 9.30 tot 10.30 uur - Huis van het
Kind ’t Bommeltje, Bommelstraat
33 bus 22 - gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be
(max. 6 deelnemers)

Van 17 tot 20 uur - OCP reserveren via
donorportaal.rodekruis.be
Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Dinsdag 5 juli

Zondag 10 juli

Vlaanderen Feest! – Zomerse
picknick | zie pag. 21

Met optreden Chris Hageland,
petanquetoernooi, ‘kunst en plein air’,
kinderenanimatie.
om 11 uur - grasplein OCP - gratis
Lokaal bestuur De Pinte i.s.m.
Petanqueclub De Zonnebloem en
vzw Art@DePinte
www.depinte.be/vlaanderenfeest
Dinsdag 12 juli

Open verwennamiddag voor
kaarters en Rummikubspelers

Vrijdag 1 juli

Bezoek: De Wassende Maan

De Wassende Maan is meer dan een
bioboerderij. Ze pionieren sinds 1979
in biodynamische landbouw vol
levenskwaliteit en werken mee aan een
duurzame landbouw met toekomst.
Tijdens dit bezoek krijgen we een
rondleiding door Jan Vanhuysse in de

toonmoment. Iedereen is welkom om
enkele resultaten van een (corona)
jaartje repeteren te komen beluisteren.
Bij goed weer op de speelplaats, bij
regenweer in de refter van de Vrije
Basisschool te Zevergem. Informeel,
gezellig en vooral … gratis.
Om 20.45 uur - Vrije Basisschool
Zevergem - gratis
Bekoord

Toonmoment Bekoord

Het koor Bekoord herneemt de
gewoonte: het sluit de laatste
repetitie van het werkjaar af met een

Iedereen met interesse in kaarten of spel
(Rummikub, scrabble ...) is welkom op
deze gratis activiteit. Na kaarten en spel
volgt een verwenmoment.
Vanaf 13.30 uur - Veldblomme,
Veldstraat 50, Zevergem gratis - inschrijven verplicht via
jeanineschollaert@hotmail.com of
via 0476 87 40 49
Okra Zevergem
INFOblad | JULI - AUGUSTUS 2022 | 29

Vrijdag 15 juli

Maandag 15 augustus

Fietstocht ‘Hap en trap’

Een fietstocht in en rond Zevergem.
Vertrek en kostprijs nog te bepalen.
Meer info via
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Zondag 24 juli

Te Deum

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

19 tot 21 augustus

Openluchtmis Maria
Tenhemelopneming

Om 10.30 uur op het veld naast de kerk
van Zevergem. Meer info via www.
parochiedepinte
zevergemlatemdeurle.be
of via 0476 78 78 86
Zaterdag 20 augustus

Zondag 31 juli

Opluisteren mis

Om 18 uur - Sint-Annakapel, Eke
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
5 en 6 augustus

Zeverrock

Het gezelligste tuinfeest van
Vlaanderen. De fine fleur van de
vaderlandse muziek komt het
podium onveilig maken!
vanaf 17 uur - Blijpoel 5A,
Zevergem - € 30 / € 50 (combiticket)
www.zeverrock.be

Wijngaardeke, vooraf lottrekking van de
ploegen. We spelen met de bollen van
de vereniging en er zijn prijzen voor de
finalisten. Hapje en drankje verkrijgbaar.
Om 13 uur - Het Wijngaardeke Zevergem - deelname € 3 iedereen welkom
Buurtvereniging Het Wijngaardeke

Kermis Zevergem

De WeZeL heeft in samenwerking
met lokale verenigingen van vrijdag
tot en met zondag een interessant
kermisprogramma uitgewerkt.
www.dewezel.be
Zondag 28 augustus

Fietstocht

We fietsen 37 km langs mooie rustige
wegen door de Moervaartvallei in het
Waasland met verrassende stops. Zie
https://velt.nu/velt-scheldevallei voor
een uitgebreide beschrijving van het
traject en bijkomende informatie.
Om 8.30 uur - Veldeken2, Doorselaar,
Lokeren - € 15 (leden) / € 20 inschrijven voor 15 augustus Meer info via
ronnyvandenbussche1@icloud.com
of via 0474 53 42 49
Velt Scheldevallei

5de krulboltornooi

Krulboltornooi op de overdekte
krulbolbaan op de terreinen van Het

De Pinte in beeld

30 | www.depinte.be

Speelbos en multimovepad Parkbos officieel geopend (zie pagina 28)

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.

é
Foto: Jan Germonpr
e kapel
rd
ee
ur
Inhuldiging geresta
van Hemelrijk
Onze-Lieve-Vrouw

)

ndag 22 mei 2022

Dag van het Park (zo
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Een greep uit het zomeraanbod in #9840
1/7-30/9: Zomerzoektocht |zie pag. 21

1/7-31/8: Zoektocht naar de Schat van Vlieg |zie pag. 23

1/7-3/9: Zomerleeswedstrijd ‘Bestemming: Bib!’ |zie pag. 23

19, 20 & 21/8: Kermis Zevergem |zie pag. 31

SEASON

Hello
SUMMER

5 & 6/8: Zeverrock |zie pag. 31

4/9: Speelstraat – Polderbos
De straat Polderbos wordt verkeersvrij gemaakt om alle
kinderen en jongeren de kans te geven om vrij te spelen.
Iedereen kan gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten
in het avonturendorp, kleuterdorp, tienerdorp of sportdorp.
Tijdens de optredens kan je genieten van een drankje op het terras.
10 & 11/9: Open Monumentendag
Een groene geschiedenis van het dorp Zevergem.
Begeleide wandelingen op zaterdag en zondag.
Met brochure ‘Op wandel langs groen erfgoed’.

10-14/9: Kermis De Pinte

11/9: Pintefeest |zie pag. 22
Van 10 tot 18 uur in het centrum van De Pinte.
Met braderie en rommelmarkt,
straatanimatie en speeldorp.
Meer info: www.depinte.be/pintefeest
24/9: Festival van Vlaanderen – OCP |zie pag. 22

Nieuwsbrief Vrije Tijd
Wens je op de hoogte te blijven van alle vrijetijdsnieuws uit onze gemeente?
Schrijf dan in op de vrijetijdsnieuwsbrief via: depinte.be/nieuwsbrieven

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

(Foto: Jan Germonpré)

10/7: Vlaanderen Feest –
grasplein OCP |zie pag. 21

