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Volgende INFOblad
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Teksten worden verwacht uiterlijk
op zondag 20 maart 2016
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens
via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Openingsuren bibliotheek (nieuw)
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
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
Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80
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Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten
(gemeentehuis,
bureaus OCP,
bibliotheek,
recyclagepark)
maandag 28 maart
(paasmaandag)

Buitenspeeldag
Op woensdagnamiddag 13 april 2016 vindt voor
de negende maal de Buitenspeeldag plaats voor alle
kinderen vanaf zes jaar op het grasplein naast het OCP.

33
Week van de Amateurkunsten
(WAK) - ‘MATCH’
Ook dit jaar nemen verschillende verenigingen deel aan
de Week van de Amateurkunsten (van 29 april tot en met 8
mei 2016). Fotoclub De Spiegel fotografeerde de plaatselijke
natuur, Art@De Pinte werkt aan een skyline van de gemeente
(zie interview pagina 17) en het kinderkunstatelier Art-IChoque werkt iets uit samen met Turnkring Olympia ...
Er is ook plaats voor individuele initiatieven.

14

24ste tweedehandsbeurs kindermateriaal
Op zoek naar kindermateriaal, speelgoed, kinderfietsen
en -kledij aan een voordelige prijs?
Kom dan naar de tweedehandsbeurs in ’t Bommeltje
op zaterdag 16 april 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Rioleringswerken Oude Gentweg - Hemelrijkstraat
De rioleringswerken in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat
kaderen in de verdere uitbouw van het gescheiden
rioleringsstelsel. De huidige riolering is verouderd en aan
vernieuwing toe. Zowel in de Oude Gentweg als in de
Hemelrijkstraat zal na de werken ook een nieuwe verharding
aangelegd worden.
• In het deel Louis Van Houttepark en Oude Gentweg, tussen
de Duivebeek en de Stijn Streuvelslaan, wordt er een
fietsstraat aangelegd.
• In het deel van de Oude Gentweg tussen de Stijn
Streuvelslaan en de woning Oude Gentweg 7 wordt
er een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Aan
weerszijden van de nieuwe rijweg (asfalt) wordt er een
fietssuggestiestrook aangelegd op een wegbreedte van
maximaal 4,8 meter (tussen de greppels).
• In het deel tussen de woningen Oude Gentweg 7 en 57
wordt de rijweg behouden. Aan de kant van de even
huisnummers werd de bomenrij verwijderd zodat de
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad (uitgewassen
beton / breedte 2,5 meter) mogelijk wordt.
• V
 anaf de woning Oude Gentweg 57 tot aan het kruispunt
met de Hemelrijkstraat wordt een dubbelrichtingsfietspad
aangelegd.
• H
 et deel van de Oude Gentweg en de Klossestraat
wordt aangelegd als autovrije straat (doodlopend aan de
Klossestraat) waarbij er wel toegang (met de auto) mogelijk
is voor de bewoners. Voor de fietsers komt er een fietsweg
in uitgewassen beton met een breedte van drie meter.
• In de Hemelrijkstraat wordt er vanaf de Klossestraat tot
ongeveer 160 meter voorbij het kruispunt met de Oude
Gentweg een gescheiden riolering aangelegd. In het deel
tussen de Klossestraat en de Oude Gentweg wordt er een
rijweg in asfalt (breedte 4,50 meter + twee greppels van

50 cm breed) aangelegd; in het andere deel (160 meter)
heeft de asfaltweg een breedte van 3,5 meter met
daarnaast twee greppels van elk 50 cm breed.

Planning
De werken in de Oude Gentweg zijn van start gegaan in
januari, met het rooien van de heesters en bomen. Deze
werken gingen vooraf aan de aanpassingswerken van de
nutsmaatschappijen, die tot eind maart 2016 zullen duren.
Op 4 april 2016 starten de eigenlijke wegen- en
rioleringswerken. De uitvoeringstermijn is op 130
werkdagen gesteld, wat ongeveer overeenkomt met
negen kalendermaanden. Alle datums zijn echter onder
voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
In een eerste fase zullen de wegen- en rioleringswerken
worden uitgevoerd aan de kant van de Klossestraat;
vermoedelijk pas na de zomervakantie zal er dan gewerkt
worden in het deel van de Oude Gentweg ter hoogte van de
Stijn Streuvelslaan.
Op 19 januari 2016 vond er een infovergadering plaats. De
bewoners konden er kennismaken met het bouwteam, meer
informatie krijgen over de werken en er werd tijd voorzien
voor het beantwoorden van vragen.

Te volgen omleidingen
De fasering van de werken is nog niet vastgelegd.
Meer info en de laatste stand van zaken van de werken kunt
u steeds vinden op www.depinte.be/werken.

Riolerings(werken) Bosstraat, Kannestraat,
Weefstraat-Nieuwstraat, Heirweg (deel) en rotonde ‘Zwartegat’
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2016 het aanbestedingsdossier voor de werken in de Bosstraat, Kannestraat,
Weefstraat-Nieuwstraat, Heirweg (deel) en de rotonde aan het ‘Zwartegat’ goedgekeurd.
Deze werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de hiervoor vermelde straten in functie van de
verdere uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel en om de deels verouderde riolering te vernieuwen.
Naast de riolering omvat het project de volgende wegenwerken:
• h
 eraanleg rotonde ‘Zwartegat’
• a anleg van twee enkele richtingsfietspaden in het deel tussen Heirweg (rotonde Zwartegat) en Weefstraat
• h
 eraanleg Bosstraat met inbegrip van twee verkeersplateaus (kruispunt met Kannestraat en kruispunt met
Nederbosstraat) en snelheidsremmers in het deel tussen de Kannestraat en de Weefstraat
• h
 eraanleg Kannestraat (na de aanleg van de riolering)
De start van de werken is voorzien tijdens de zomermaanden (nutsmaatschappijen ten vroegste vanaf juni, start werken
aannemer na de zomer van 2016).
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RUP Scheldedorp Zevergem goedgekeurd
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Scheldedorp - Zevergem werd
op 25 januari 2016 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Om
een zicht te krijgen op wat dit plan nu in de praktijk betekent spraken
we met Peter De Wilde, voorzitter van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke ordening (Gecoro).
Wat betekent het RUP Scheldedorp voor Zevergem?
Peter De Wilde: “Het RUP Scheldedorp Zevergem verhindert
dat het uitzicht van de kern van Zevergem wijzigt. Het legt
bouwvoorschriften vast voor de komende twintig tot 30 jaar, zodat
Zevergem als levendig dorp kan blijven bestaan. Daarnaast biedt het
mogelijkheden voor een gedifferentieerd woningaanbod en een
hernieuwde relatie tussen de dorpskern en de Scheldevallei. Het
RUP vormt een kader voor de opmaak van stedenbouwkundige
voorschriften, waaraan privéwoningen en andere gebouwen
dienen te voldoen. De voorschriften hebben betrekking op
verschillende facetten: inplanting, volume, dakhelling, uitzicht,
stijl.”
Welk traject werd er doorlopen om tot een goedgekeurd
plan te komen?
Peter: “Aan dit RUP werd er tien jaar gewerkt. Het plan kende twee
maal een grote ommezwaai in de loop van deze tien jaar. Na het
laatste openbaar onderzoek (zomer 2015) werden de plannen
nog bijgeschaafd; de grootste wijzigingen waren toen al gebeurd.”
“Er werd vanuit het gemeentebestuur gekozen voor de opmaak van een gedragen plan met ruime inspraakmogelijkheden
en terugkoppeling. Er werden twee openbare onderzoeken gehouden met door de Gecoro goedgekeurde ontwerpRUP’s. Info en feedback werd ook gevraagd via een open Gecoro en infovergadering in Zevergem. De feedback van de
bevolking werd ook opgenomen in het advies van de Gecoro. Het RUP werd aangepast en opnieuw aan de bevolking
voorgelegd.”
Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen inzake dit participatietraject?
Peter: “De belangrijkste aanpassing ten opzichte van het originele plan is het verkleinen van de densiteit (het aantal
woonentiteiten op eenzelfde oppervlakte) en het vrijwaren van de open ruimte. Er was immers een grote druk om
de huidige bouwtrend door te drukken. De Gecoro, het gemeentebestuur en de inwoners van Zevergem wilden het
landelijke karakter van Zevergem behouden. Dit werd maximaal bereikt.
In de eerste plannen (omstreeks 2008-2009) werd er vooral gefocust op bijkomende bebouwing, ook in Het Wijngaardeke.
In het huidige plan is er een verbod op hoogbouw in Het Wijngaardeke.
In het definitieve plan werd het behoud van het uitzicht achter de kerk verankerd. Ook het behoud van locaties met
erfgoedwaarde zoals de steenbakkerij, de vierkantshoeve en de pastorie werden in het huidige RUP opgenomen.
Voor de steenbakkerij en de vierkantshoeve werden aan de hand van de afbakening van overdrukzones voorwaarden
opgenomen in het RUP zodat deze woningen in agrarisch gebied kunnen blijven bestaan en opgewaardeerd kunnen
worden rekening houdend met hun erfgoedwaarde.
Het Wijngaardeke kreeg een eigen statuut. Het werd namelijk uit de algemene bouwvoorwaarden voor Zevergem
gehouden. Anders lag de densiteit er een stuk hoger.
De buurtweg grenzend aan de tuin van De Pastorie werd ook opgenomen in het RUP, zodat er in de toekomst opnieuw
een doorsteek (trage weg) voorzien kan worden tussen Pont-Zuid en Het Wijngaardeke.“
Resultaten laatste openbaar onderzoek
Nadat het ontwerp-RUP ter inzage heeft gelegen van begin juni tot eind juli 2015 heeft de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke ordening (Gecoro) de bezwaren en opmerkingen behandeld en een aantal wijzigingen voorgesteld, waar
onder:
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• V
 oor projectzone 1 is ten opzichte van de grenzen van de projectzone de 45°-regel van toepassing. Dit wil zeggen dat
de bebouwing een minimale afstand van de grenzen van de projectzone aanneemt die gelijk is aan de hoogte van de
bebouwing. De hoogte van de bebouwing was al beperkt tot 9,5 m nokhoogte.
• V
 oor de overdrukzone Y zijn de erfgoedwaarden die de gemeente wenst te behouden gedefinieerd. Tevens is de
overdrukzone beperkt tot het gedeelte vooraan tot een diepte van 60 m. Het gedeelte erachter is woongebied, dat
wordt behandeld zoals elk ander stuk grond in een woongebied.
• E en aantal materiële zaken werden rechtgezet zoals het vervolledigen van de lijst met op te heffen verkavelingen en
de aanduiding van de overdrukzone ‘dorpsplein’ rondom de kerk.
Binnen de periode van het openbaar onderzoek werden ook de deputatie van Oost-Vlaanderen, het departement
Ruimte Vlaanderen en het agentschap Wonen Vlaanderen om advies gevraagd. Op uitdrukkelijk verzoek van de
deputatie is voor de overdrukzones A en B een toelichting gegeven van de te bewaren erfgoedwaarden. Op verzoek van
Wonen-Vlaanderen is voor de woningen in projectzone 2 (Dorp 11 tot en met 19) verduidelijkt dat zowel verbouwing als
herbouw mogelijk is, op voorwaarde dat de voorgevel opnieuw zal bestaan uit beraapt parement (vingerprint).
Inwerkingtreding
Het definitief vastgestelde RUP werd naar de deputatie van Oost-Vlaanderen en naar de Vlaamse regering gestuurd
ter goedkeuring. Vervolgens zal het gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het gemeentelijk RUP treedt in
werking veertien dagen na deze publicatie. Deze datum zal op het moment zelf nogmaals bekend gemaakt worden via
de verschillende communicatiekanalen van de gemeente.
De goedgekeurde versie van het gemeentelijk RUP Zevergem Scheldedorp ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke
Ordening en Milieu van de gemeente en is raadpleegbaar op de website via: www.depinte.be > Leven & Wonen >
Bouwen & Ruimtelijke ordening > RUP Scheldedorp.

Eandis kiest voor straatverlichting met leds
Bij de aanleg van nieuwe openbare verlichting, bijvoorbeeld bij nieuwe
verkavelingen of heraangelegde straten, gaat Eandis voortaan bijna
uitsluitend ledverlichting plaatsen. Sinds kort voldoet de technologie
immers aan de juiste technische en economische voorwaarden.
Iedereen weet dat ledlampjes voor thuis ultrazuinig zijn. Voor openbare
ledverlichting geldt dat ook, met potentieel forse energiebesparingen
van 10 % voor een drukke gemeenteweg tot zelfs 50 % voor een
fietspad. Maar hier spelen nog heel wat andere factoren mee. Zo moet
een ledlamp voor openbare ledverlichting minstens 60 000 branduren
meegaan.
Bij ledverlichting gelden ook andere uitbatingsregels. Zo kan een
defecte ledlamp niet worden vervangen, maar moet meestal meteen
een nieuw armatuur worden geplaatst. De keuze van de lichtsterkte
moet ook meteen juist zijn: vervangen door een sterkere lamp
gaat niet, ledlampjes toevoegen in dezelfde armatuur ook niet. Leds gaan langer mee, maar de
armaturen moeten wel regelmatig worden gereinigd. Ook daarmee moet Eandis dus rekening houden.
Ten slotte moet ook de verhouding tussen kostprijs en energie-efficiëntie goed zitten. In tegenstelling tot klassieke lampen
kosten en verbruiken leds meer naarmate ze meer licht moeten geven. Daarom plaatste Eandis ze de voorbije jaren enkel
waar er weinig lichtsterkte nodig is, bijvoorbeeld bij accentuering in historische stadscentra of langs fietspaden. Pas dit
voorjaar kwamen er ledlampen op de markt die het ook bij een hoge lichtsterkte beter doen dan klassieke lampen.
Vandaag staan er zo’n 10 000 openbare leds opgesteld, verspreid over het werkgebied van Eandis. In De Pinte is er ledverlichting voorzien in het Begoniapark (hoek Langevelddreef en Spoorweglaan) en bij de vervanging van de verlichting in
de Oude Gentweg.
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Verlaging drempels
Pintestraat
De aannemer die de drempels in de
Pintestraat zal verlagen werd aangesteld.
Deze start eind maart/begin april met de
uitvoering van de werken.
De werken zullen vier weken duren en
afgerond zijn tegen begin mei 2016 (planning
onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden en weersinvloeden).
Het verlagen van de drempels wordt
uitgevoerd in vier fasen, waarbij elke
drempel afzonderlijk verlaagd wordt. Pas
nadat het verlaagde verkeersplateau weer
toegankelijk is voor het verkeer, wordt
er begonnen aan de volgende. Tijdens
de werken zal doorgaand verkeer in de
Pintestraat niet mogelijk zijn. Er wordt
een omleiding voorzien via Polderbos.
Plaatselijke handelaars en woningen
blijven wel steeds bereikbaar.

De Pinte
Onderweg
De gemeente De Pinte is begin
2015 gestart met de opmaak
van een nieuw Mobiliteitsplan.
Tot 31 oktober 2015 kon u
uw mening geven over de
mobiliteit in de gemeente.
We ontvingen maar liefst 643
reacties. Zoals u ook in het vorige
infoblad kon lezen, verwerken
mobiliteitsdeskundigen nu deze
informatie. Op basis van uw
reacties starten ze een bijkomend
verkeersonderzoek met onder
andere
snelheidsmetingen
tijdens de maanden maart tot juni 2016.
De deskundigen verwerken dit alles in een ontwerpnota met stellingen
en scenario’s. Ook daar vinden we uw mening belangrijk en zullen we
deze stellingen aan u voorleggen, wellicht in het najaar van 2016.
U kunt de verdere opmaak van het plan blijven volgen via
www.depinteonderweg.be.

Eva creëert ‘Alice in Floraland’ in voetgangerstunnel
Op 26 oktober 2015 werd in het gemeentehuis in De Pinte het winnende ontwerp
van de onderdoorgang ter hoogte van de Florastraat in De Pinte bekend gemaakt.
Eva Meersseman, 20-jarige studente Handelswetenschappen en trotse Pintenaar,
bedacht het winnende ontwerp ‘Alice in Floraland’. “Het thema verwijst naar de
Florastraat én naar het sprookje”, zegt Eva. “Ik wil de gebruikers van de tunnel het
gevoel geven dat ze in een betoverende wereld terecht komen met magische
wezens en sterren. Ik gebruik de tunnel ook regelmatig en de wanden zijn nu kaal en
grijs. Ik hoop dat iedereen straks meer gebruik gaat maken van de onderdoorgang
en er met plezier doorrijdt.”
Aangenamere stationsomgeving
De wedstrijd kadert binnen een grotere campagne van
de Spoorlijncomités,
een initiatief van
TreinTramBus
en de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Evelien
Marlier,
campagneverantwoordelijke, licht toe: “Een bevraging
bij de reizigers in De Pinte maakte een aantal knelpunten
over de stationsomgeving duidelijk. De ondergrondse
doorgang is daar één van. Inwoners ervaren de fietsen voetgangerstunnel als ‘onaantrekkelijk’. Daarom
lanceerden we de wedstrijd om de tunnel op te fleuren”.
Reizigers mogen nog steeds hun suggesties doorsturen
via info@treintrambus.be.
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Leven & Wonen
De nieuwe waterfactuur is er vanaf 1 januari 2016
Sinds 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit.
De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle Vlaamse
drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op
dezelfde manier berekenen. Die berekening geldt voor
de drie delen van de waterfactuur (drinkwater, afvoer
en zuivering) en bestaat uit:
• e en vastrecht met een korting per gedomicilieerde
• e en basistarief voor het basisverbruik
• e en comforttarief voor het comfortverbruik
Op uw eerste jaarlijkse afrekening staan de twee
berekeningen nog onder elkaar: de oude berekening
voor uw verbruik vóór 1 januari 2016 en de nieuwe
berekening voor uw verbruik vanaf 1 januari 2016. Via
de link www.aquaflanders.be/drinkwatervoorziening/
mijn-waterfactuur-2016 kunt u de inhoud van nieuwe
waterfactuur ontdekken in een kort animatiefilmpje.
Wenst u nog meer informatie, dan kunt u terecht
op de webpagina van uw drinkwaterbedrijf
www.farys.be.

Blijf op de hoogte bij werken of defect aan het drinkwaternet
Geef uw gsm-nummer en e-mailadres door aan watermaatschappij FARYS
FARYS wil u voortaan nog beter informeren bij hinder ten gevolge van een defect of werken. Dit gaat natuurlijk het snelst
via sms of e-mail. Vanaf 1 maart kunt u uw gegevens doorgeven via www.farys.be/verwittig mij.
Bij ongeplande hinder krijgt u dan een sms of e-mailbericht wanneer de drinkwateronderbreking langer zal duren
dan twee uur. Bij geplande werken met drinkwateronderbreking krijgt u minstens drie werkdagen voor de start van de
werken een sms of e-mailbericht.

Jouw straat een Fair Trade Straat?
In 2009 behaalde onze gemeente het label van Fair Trade Gemeente. Er
loopt nu een campagne om 5-sterren Fair Trade Gemeente te worden.
Een van die ‘sterren’ is het uitroepen van een Fair Trade Straat. Bij deze
ster vragen we zoveel mogelijk mensen van één straat om zich tot
FairTradeFans uit te roepen en zo samen een Fair Trade Straat te worden.
Als minstens 30 huizen per straat, of 70 % van de huizen indien deze straat
minder dan 30 huizen heeft, deelnemen voldoen jullie hier al aan. De
enige voorwaarde is dat jullie zich engageren om minstens vier maal per
jaar fairtradeproducten aan te kopen. Om dit te benadrukken hangen jullie dan ook een affiche op aan jullie raam
of gevel. Houdt u binnenkort een straat- of buurtfeest, organiseert u een speelstraat, of wilt u ons hier op eigen
initiatief mee helpen, neem gerust contact op via cleo.veireman@depinte.be of tel. 09 280 80 24 en wordt de eerste
Fair Trade Straat van De Pinte.
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag,
zondag en op wettelijke feestdagen.
Bij een bezoek dient u zich steeds een kwartier
vóór sluitingstijd te registreren.

Earth Hour - Doe uw lichten uit
op zaterdag 19 maart!
Earth Hour maakt deel uit
van
een
internationale
campagne van WWF tegen de
klimaatverandering. Het doel:
op zaterdag 19 maart 2016
een uur lang zoveel mogelijk
lichten doven om uw steun te
betuigen aan de strijd tegen
de klimaatverandering. Een
heel krachtig signaal waarmee WWF wil
aantonen dat mensen, door samen te
werken, wel degelijk een verschil kunnen
maken!

Textielinzameling
Op dinsdag 5 april wordt textiel aan huis
ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding
die proper is en in goede staat, lakens, dekens,
lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel
(schoenen moeten per paar samen zijn) kunnen
meegegeven worden.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De volgende inzameling vindt plaats op
vrijdag 18 maart van 9 tot 12 uur op het
dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in de
Kastanjestraat, op zaterdag 19 maart van 10 tot
16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
Voor info kunt u contact opnemen met
de milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be.

De Pinte zal de klemtoonverlichting doven
en roept haar inwoners op om deze jaarlijkse
actie te ondersteunen.
Wanneer: zaterdag 19 maart 2016 tussen 20.30 en 21.30 uur.

Honden aan de leiband

Zwerfkattenactie

De wandelroutes in het Parkbos worden druk bezocht.
We willen het graag voor iedereen aangenaam houden
om te gaan wandelen en wijzen de eigenaars van
honden dan ook op de verplichting om honden aan de
leiband te houden in het volledige Parkbosgebied.

Tweemaal
per
jaar
organiseert de gemeente
een actie om zwerfkatten
te vangen en te castreren
of te steriliseren. Na de
behandeling en controle
op ziektes worden ze
terug uitgezet op de
plaats waar ze gevangen
werden. Deze actie werpt
zijn vruchten af want het
aantal meldingen van
zwerfkatten is enorm
gedaald.

Op een aantal plaatsen komen er afgebakende zones
waar honden vrij kunnen rondlopen.
Een dergelijke zone, de hondenweide, kunt u nu al
terugvinden aan de ingang van portaal Grand Noble.
Afval achterlaten in het gebied is
natuurlijk niet toegelaten, toch
laten te veel bezoekers hun
zakje met hondenpoep liggen
langs de kant van de weg. In het
Parkbos werd geopteerd om
geen vuilnisbakken te plaatsen,
alle bezoekers zijn dus verplicht
hun afval terug mee te nemen,
ook hondenpoep.
Laat ons samen het Parkbos
een mooie en propere plaats
houden om te wandelen,
fietsen …

Indien u zwerfkatten hebt w a a r g e n o m e n
bij u in de buurt, mag u dit doorgeven aan de
milieudienst via milieudienst@depinte.be of 09
280 80 24. Zo kunnen we de actie gericht laten
verlopen met nog betere resultaten.
We doen ook een oproep om uw eigen huiskatten
te steriliseren of castreren. Hiermee helpt u
de kattenpopulatie in te perken en gezond te
houden.
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Infosessie kringlooptuinieren
Slakken in uw moestuin, onkruid tussen de tegels, een miertje in de keuken, mos
op de oprit, klaver in het gras … We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Maar is
dat wel een goed idee? Maken we een klein probleem niet groter? Is zonder niet
gezonder?
Denkt u er ook zo over, maar weet u niet goed hoe u dit (best) doet? Wilt u hier
graag iets meer over weten?
Kom dan naar een van de gratis infosessies over ‘Pesticidevrij tuinieren’ die IVM samen met de gemeente inricht:
• w
 oensdag 16 maart 2016 om 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis De Pinte (Koning Albertlaan 1)
• d
 onderdag 24 maart 2016 om 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis Nazareth (Dorp 3)
• w
 oensdag 6 april 2016 om 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis Merelbeke (Hundelgemsesteenweg 353)
• m
 aandag 9 mei 2016 om 19.30 uur, Oude Brouwerij, Dorp 24, Sint-Martens-Latem
Graag inschrijven via ivm@ivmmilieubeheer.be of 09 377 82 11.

Dagen Zonder Vlees:
doe jij ook mee?
Dagen Zonder Vlees is een frisse bewustwordingscampagne over de impact van
onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is simpel: 40 dagen minder
vlees en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen. Samen besparen we zo veel
mogelijk op onze ecologische voetafdruk. Samen verleggen we onze culinaire horizonten. Het is geen pleidooi
voor het volledige vegetarisme, maar een gezamenlijke uitdaging voor duurzamere voedingsgewoontes.
Waarom?
Vleesconsumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De veeteelt stoot namelijk meer
broeikasgassen uit dan de hele transportsector. Bovendien is het een erg inefficiënte manier van voeding. Nu
België in de top staat van landen met de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, is deelname aan deze actie
een krachtig signaal dat wij burgers alvast onze verantwoordelijkheid willen nemen.
Er is aangetoond dat Dagen Zonder Vlees zowel bewustwording als gedragsverandering teweegbrengt. En dat is
waar het om draait.
De actie loopt sinds 10 februari tot en met 26 maart 2016. U kunt meedoen zoals u wilt. Van een tot zeven
dagen per week. Elke dag telt. Schrijf u zeker ook in op de site: www.dagenzondervlees.be en kom te weten
hoeveel duurzamer uw levensstijl wordt.

Dag van het Park op zondag 29 mei
De laatste zondag van mei is het naar goede gewoonte Dag van het Park. Dit jaar zal de dag helemaal in het teken
staan van wereldburgerschap en maken we er een echte mondiale dag van.
Er zullen activiteiten zijn voor jong en oud, muziekoptredens, animatie, informatie en workshops. Allemaal gratis. Er
zal opnieuw een gratis fair trade picknick aangeboden worden. Inschrijven voor de picknick kan nu al via milieudienst@depinte.be.
Meer informatie in het volgende infoblad.
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Welzijn & Sociale zaken
Tijdelijke opvang van vluchtelingen in De Pinte
Van 4 tot 20 januari 2016 werd er opvang voorzien voor vluchtelingen in het Jeugdverblijfcentrum Moerkensheide in
de Nieuwstraat. Deze locatie werd aangeboden door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het federaal agentschap voor de
opvang van asielzoekers, Fedasil, bood hier onderdak aan 63 mensen.
Het ging om een tijdelijk initiatief in functie van de opvang van de grote instroom van asielzoekers, zodat er voldoende
bedden per dag ter beschikking gesteld kunnen worden.

Foto’s: Karel Holvoet

Fedasil zorgde voor de opvolging, begeleiding en veiligheid, met eigen personeel (een coördinator inbegrepen). De
samenwerking met de gemeente is vlot verlopen. Het gemeentebestuur wil ook haar inwoners bedanken voor de
hulpgoederen die aangeboden werden en voor de warme ontvangst van deze families in nood.

Een aantal vrijwilligers verzorgden op zaterdag 16 januari 2016 een
ontspannende namiddag voor de vluchtelingen in de gemeentelijke
sportzaal. Het materiaal en de middelen verzamelen, was maar weinig
moeite tegenover de glimlachen en de vreugde die we te weeg
gebracht hebben bij de vluchtelingen, lieten de vrijwilligers uit onze
gemeente weten.
Samen met twee Rode Kruis-vrijwilligers en twee medewerkers van
Fedasil zorgden zij ervoor dat de vluchtelingen hun situatie even
konden vergeten en plezier maken.
Ook al spraken we niet altijd dezelfde taal, toch lukte het met de
nodige gebaren op een vlotte manier om samen te bloemschikken, basketten, voetballen en
turnen. De kinderen maakten muziek en mooie tekeningen. Met dank aan een aantal lokale handelaars waren er ook
pannenkoeken en frisdrank. Een dikke pluim ook aan de vrijwilligers van het Rode Kruis en de medewerkers van Fedasil
die dag dagelijks in de weer zijn om te bouwen aan een menswaardig bestaan voor de vluchtelingen.
Wat kunt u doen voor de vluchtelingen en asielzoekers?

Meld u aan als vrijwilliger en/of doe een gift
Meer info vindt u op www.opdevlucht.be. Deze site van
de VRT bundelt achtergrond en duiding en wijst de weg
als u zelf wilt helpen.
Verhuur een woning
Zelf een asielzoeker in huis nemen is niet mogelijk
(behalve indien u pleegouder wilt worden). Indien u
over een woning beschikt die u graag wilt verhuren om
deze mensen te helpen, neemt u best contact op met
het OCMW van De Pinte. Samen met de gemeente is
ze op zoek naar woningen om vluchtelingen te kunnen
huisvesten.

Word voogd
Indien u voogd wilt worden van een niet-begeleide
minderjarige vluchteling kunt u contact opnemen met
de dienst voogdij van de FOD Justitie.
Contactgegevens OCMW De Pinte:
Inge Strobbe
inge.strobbe@ocmwdepinte.be
tel. 09 280 72 99
tel. 09 282 32 54 (algemeen nummer)

| Zie ook het artikel op de volgende pagina.
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Betaalbare huurwoningen gezocht
Het OCMW van De Pinte is op zoek naar betaalbare en maatschappelijk verantwoorde huurwoningen voor de uitbreiding
van het lokaal opvanginitiatief.
Wat is een lokaal opvanginitiatief?
Het lokaal opvanginitiatief is een individueel opvangcentrum voor mensen die in de asielprocedure zitten.
Wat doet het OCMW?
Het OCMW creëert in de woning een aantal ‘plaatsen’ voor het huisvesten van asielzoekers. De oppervlakte per
kamer bepaalt hoeveel personen in de woning gehuisvest kunnen worden. Dit kan om een gezin gaan maar ook om
alleenstaanden. De beoordeling gebeurt volgens kwaliteitsnormen van Fedasil die vrij streng zijn.
Momenteel dient het OCMW acht extra plaatsen te creëren bovenop de al bestaande capaciteit van negen personen.
Dit is echter een indicatiecijfer en kan nog wijzigen.
Een maatschappelijk werker van het OCMW begeleidt de personen die wonen in een lokaal opvanginitiatief. De
bewoners worden van heel nabij opgevolgd. De maatschappelijk werker gaat minimum één keer per week langs om in
de begeleiding te voorzien, maar ook om na te gaan of de woning goed wordt onderhouden.
Wat zijn de voordelen voor de eigenaar?
Uw woning aanbieden aan het OCMW is een heel veilige manier van verhuren. Het contract wordt aangegaan met
het OCMW van De Pinte en de eigenaar is zeker van de huurinkomsten. Het OCMW zorgt ervoor dat de woning wordt
onderhouden en dat de eigenaar de woning in goede staat terug krijgt.
Contact?
Interesse of vragen? Neem contact op met maatschappelijk werker Inge Strobbe, tel. 09 280 72 99,
e-mail: inge.strobbe@ocmwdepinte.be.

Driekoningenstoet ten voordele van WZC Scheldevelde
Op zaterdag 9 januari werd een Driekoningenstoet georganiseerd door de
Kleine Kantorij. Bij deze editie werd er samengewerkt met het buurtplatform
“De Kleine Landeigendom” en het
Woonzorgcentrum
Scheldevelde.
De stoet van koningen, zingende
kinderen en reuzen vertrok op het
domein Scheldevelde doorheen de
straten van De Pinte. Enkele koningen
kwamen ook liedjes zingen voor de
bewoners van het WZC. Na de stoet
was het op domein Scheldevelde
gezelligheid troef en kon men napraten
aan enkele kraampjes bij een Brusselse wafel,
hotdog, of enkele oesters met een glaasje cava.
De opbrengst van deze activiteit werd ingezameld voor het
project van Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde ‘Een huis vol
levensverhalen’. De medewerkers van het WZC willen met dit
project het thuisgevoel voor de bewoners nastreven en gangen en
zithoekjes herinrichten. Ze willen dan ook iedereen nog eens van
harte bedanken die meegeholpen heeft aan dit geslaagde initiatief.
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Nepal: een boeiende, onvergetelijke, mooie inleefreis!
In het vorige infoblad mochten we ‘mee op inleefreis’ met Gabriëlle
Delbeke naar Sri Lanka. Deze keer kijken we naar Nepal door de ogen
van Sjiel en Chris:
“Met een prachtige zonsopgang bij de landing, ons eerste zicht op de
Himalaya … stap je een andere wereld in. De hoofdstad, Kathmandu,
een miljoenenstad, een overprikkeling van geuren, kleuren, chaotisch
verkeer, auto’s, brommers, karren, fietsen … en vooral veel mensen, veel
bedrijvigheid, marktjes, winkeltjes …
De religie, zowel het hindoeïsme als het boeddhisme, is overal
aanwezig: tempels, stoepa’s, gebedsvlagjes, kaarsjes, bloemen en
bloemenkransen, belletjes die rinkelen, gongs, gebedstrommels, zang
van monniken, wierook … Van s’ morgens vroeg tot s’ avonds laat.
Van zodra je de steden en de hoofdwegen verlaat, kom je overal in de bergen terecht, waar enkel bergpaadjes met
hangbruggen over de valleien de dorpjes verbinden, alles gebeurt te voet.
Het grootste deel van de mensen leven van de landbouw, terrasbouw. De mensen koken op houtvuur en toegang tot water
en elektriciteit is dikwijls niet aanwezig of zeer primitief.
De Nepalezen leven van en met de natuur! Als gevolg van de aardbeving zijn veel huizen onbewoonbaar, dikwijls niet omdat
ze ingestort zijn, maar omdat de hoeken en muren diepe scheuren hebben en daardoor onveilig zijn. Velen leven in een tent
of houten constructie naast hun huis. Ze hebben niet de middelen voor de wederopbouw.
En toch, de mensen blijven niet bij de pakken zitten maar voelen wel sterk de gevolgen van minder toerisme.
Wij zijn echt geraakt door de moed, de dienstbaarheid, de vindingrijkheid, de vriendelijkheid en de gastvrijheid van het
Nepalese volk!
NAMASTE
Sjiel Seynnaeve en Chris Maes

Iedereen welkom voor een kleurrijk reisverslag
Wie in geuren en kleuren het reisverslag van Sjiel en Chris wil horen, is van harte welkom op zondag 17 april 2016 om
15 uur in De Veldblomme (Veldstraat 50 in Zevergem).
Er zullen hapjes en drankjes te krijgen zijn. De toegang is gratis. U kunt wel een vrije bijdrage geven als steun voor het
project in Nepal.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 4 april via 09 280 80 24 of cleo.veireman@depinte.be.
Organisatie: 11.11.11 in samenwerking met Oxfam-Wereldwinkel De Pinte en de GROS.
Wilt u zelf een inleefreis maken?
De gemeente geeft subsidies voor inleefreizen
en
andere
structurele
en
niet-structurele
ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingsprojecten
en sensibiliseringsacties. De voorwaarden zijn
afhankelijk van het initiatief of project dat u wilt uitvoeren.
Meer info vindt u op www.depinte.be of contacteer
Cleo Veireman, cleo.veireman@depinte.be,
tel. 09 280 80 24.
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Vrije tijd
WAK 2016
Ook dit jaar nemen verschillende verenigingen deel aan de Week van de
Amateurkunsten (29 april tot en met 8 mei 2016). Fotoclub De Spiegel
fotografeerde het afgelopen jaar de plaatselijke natuur en Art@De Pinte werkt
momenteel aan een skyline van De Pinte en Zevergem (zie interview pagina 17).
Het thema van de WAK is dit jaar ‘MATCH’, wat verwijst naar samenwerking
en partnerschappen. Zo gaat het kinderkunstatelier Art-I-Choque een
samenwerkingsverband aan met Turnkring Olympia.
Individuele initiatieven kunnen ook ondersteuning krijgen
Denk daarbij aan opname in de communicatie, of het ter beschikking stellen
van materiaal of zalen. Wie tijdens de WAK 2016 iets wil organiseren, neemt
daarvoor contact op met de cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50 of
cultuurbeleid@depinte.be).
Het volledige programma van de WAK verschijnt in het volgende INFOblad,
op www.depinte.be en een huis-aan-huisflyer.

Lokale erfgoedlijst in de kijker
Op 10 december 2015 werd een trotse delegatie van de lokale erfgoedraad ontvangen op het kabinet van Vlaams minister
van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois. De vrijwilligers presenteerden er de lokale erfgoedlijst die in augustus door de
gemeenteraad van De Pinte werd goedgekeurd. De lijst omvat zo’n 250 gebouwen in De Pinte en Zevergem met een (lokale)
erfgoedwaarde.
Het bestaan van een dergelijke lokale lijst is vrij uniek in Vlaanderen en dat deed minister Bourgeois besluiten om de
erfgoedraad uit te nodigen voor een gesprek over onroerend erfgoed. De vrijwilligers kregen er onder meer tips over
sensibilisering en het opstarten van beschermingsdossiers.

(v.l.n.r. Johan Van Twembeke, Véronique de Bethune, voorzitter Jos De Keukeleire, minister
Bourgeois, Rudy Pieters, Degenhard De Smet)
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Organisatoren opgelet: nieuwe procedure voor het aanvragen van
evenementen vanaf 1 april
In het vorige infoblad werd al aangekondigd
dat een nieuwe procedure wordt opgestart
voor het aanvragen van evenementen. Het
gemeentebestuur wil hiermee het voor
organisatoren van evenementen makkelijker
en overzichtelijker maken om rekening te
houden met alles wat met de organisatie te
maken heeft: het reserveren van lokalen en
materiaal, het mobiliseren en verzekeren van
medewerkers en het rekening houden met
allerlei wettelijke regels (milieu, brandveiligheid,
verkeersreglementen …).
Onder de term ‘evenement’ wordt verstaan:
een voor publiek toegankelijke activiteit
of gebeurtenis met al dan niet betalende
bezoekers en/of deelnemers op de openbare
weg en/of openbaar domein of op privaat terrein (in openlucht, tent, feestzaal …). Privéfeesten op
uitnodiging horen hier niet bij.
Er worden hiervoor een aantal nieuwe zaken uitgewerkt.
Een overzicht:
1. Op de gemeentelijke website komt een ‘ik organiseer’-pagina waarop alle nuttige informatie
gebundeld staat. Via het doorklikken op de verschillende linken wordt u verder geleid naar
die info die u voor het correct aanvragen en organiseren van uw activiteit nodig hebt. Alles
zal via standaardformulieren verlopen. Wat nuttig is voor u als organisator en gemakkelijk is
voor de gemeentelijke diensten in functie van de verwerking van de aanvragen en meldingen.

Ook wie activiteiten
organiseert in het kader
van het Europees Kampioenschap voetbal 2016
dient deze tijdig aan te
vragen!

2. Alle mogelijke aanvragen/meldingen die de organisator aan het gemeentebestuur moet overmaken
worden verwerkt in één overzichtelijk nieuw ‘evenementenformulier’. Via dit formulier zullen we voldoende info krijgen
over de activiteit om te kunnen beslissen of hiervoor een veiligheidsdossier moet worden opgesteld dat voor goedkeuring
aan de brandweer wordt voorgelegd. Indien dit zo is kan het blanco veiligheidsdossier dat ook op de site zal te vinden
zijn als leidraad worden gebruikt.
3. Al deze nuttige info zal ook nog eens overzichtelijk gebundeld worden in een evenementengids die eveneens op de site
terug te vinden zal zijn, maar ook in gedrukte vorm te krijgen zal zijn bij de dienst Vrije Tijd in het OCP.
4. Via een alfabetische gerangschikte zoekindex op de site zult u verder ook naar nuttige links geleid worden als u over
bepaalde reglementen en aanvragen nog meer info zoekt.
Deze nieuwe procedure vraagt ook wat aanpassingen van de organisatoren zelf. Om alle aanvragen tijdig te kunnen
verwerken zullen ze ten laatste tien weken vóór de activiteit bij de dienst Vrije Tijd moeten toegekomen zijn. Enkel
aanvragen die via de nieuwe formulieren verlopen, zullen behandeld worden.
De vooropgestelde startdatum is 1 april 2016. Alle activiteiten die plaatsvinden vanaf 10 juni 2016 moeten dus volgens de
nieuwe procedure verlopen. Voor de activiteiten tussen 1 april en 10 juni 2016 geldt een overgangsperiode: ofwel werden ze
reeds aangevraagd ofwel wordt gekeken of de timing kan worden versneld. Alle activiteiten die later plaatsvinden en nu al
werden aangevraagd en goedgekeurd moeten uiteraard niet opnieuw worden aangevraagd.
Er is een infovergadering over de nieuwe procedure voorzien voor organisatoren van activiteiten op donderdag
24 maart 2016 om 19.30 uur in de cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP). Iedereen is welkom! Indien u
nu al vragen hebt, kunt u uiteraard terecht bij de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@depinte.be, tel. 09 280 98 40).
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Vrije tijd
Oproep: hebt u (oude) vlaggen in huis?
De Cultuurraad van De Pinte neemt op zondag 24 april 2016 opnieuw
deel aan de Erfgoeddag. Het thema van dit jaar is ‘rituelen’, waarbij men
in De Pinte specifiek het rituele gebruik van vlaggen gaat belichten. Denk
hierbij aan het groeten van de vlag in een jeugdbeweging (op zondag,
elke morgen op kamp of bij de doop van nieuwe leden), het (trots) dragen
van de vlag bij een optocht of stoet, of het gebruik van vlaggen bij een
begrafenis ...
Op Erfgoeddag organiseren we met de vlaggen een tentoonstelling in
de raadzaal. We zoeken vooral (in onbruik geraakte) vlaggen en vaandels
van Pintse verenigingen en organisaties. Maar ook supporters- of
publiciteitsvlaggen kunnen een verhaal vertellen. Uw vlag zal uiteraard
goed behandeld worden, en u krijgt ze na afloop terug.
Contact:
• D
 egenhard De Smet, secretaris Cultuurraad De Pinte, OCP (Polderbos 20),
cultuurbeleid@depinte.be, tel. 09 280 98 50
• B
 art Laureys, voorzitter Cultuurraad, Abeelpark 8, laureys.b@telenet.be,
tel. 09 282 68 43

4 april 1981, vlagwijding van de ‘nieuwe’
vlag van Davidsfonds De Pinte

Sport en economie: samen in de spits
“Alle sporteconomische stakeholders zijn flink gebaat bij deze
nieuwste en geactualiseerde editie van Trudo Dejonghes handboek
‘Sport en economie: samen in de spits’.”, aldus Jos Verschueren,
Directeur Sportmanagement, Vrije Universiteit Brussel.
Of het nu gaat om het beter doorgronden van de bestaande
sporteconomische structuren of het succesvol en respectvol
toepassen van al dan niet nieuwe sporteconomische
wetmatigheden bij de opstart van toekomstige projecten, de
vermelde cijfers, de besproken casestudies, de gedetailleerde
grafieken en de bijhorende statistieken in dit werk bieden stuk
voor stuk sterke kapstokken die elke lezer leiden naar een hoger
kennisniveau van het vak.
Auteur Trudo Dejonghe heeft dit handboek geschreven als
inleiding voor studenten in de sportgerelateerde studiedomeinen
en als lectuur voor mensen in het professionele
sportlandschap en voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in de
sportwereld. Het vult een leemte op de Nederlandstalige markt
en is een poging om niet-economen en studenten de eerste
stappen te laten zetten naar het onderkennen en begrijpen van
de economische wetmatigheden in de sport.
Het boek is een inleiding tot de sporteconomie en kan een
aanzet zijn tot verdere verdieping in de meer academische
literatuur.
Het boek kost 50,35 euro en kan besteld worden via www.sportsmedia.nl.
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Kunstenaar van de Maand: Andreas Weiermann (Art@De Pinte)
In maart stelt de Pintse kunstenaar Andreas Weiermann tentoon in de bibliotheek. Naar
aanleiding van deze tentoonstelling én de Week van de Amateurkunsten eind april
organiseerden we een dubbelinterview met Andreas en Danny Coppens, de voorzitter
van de vereniging waar hij aangesloten is: Art@De Pinte.
Andreas, wat heeft jou gemotiveerd om lid te worden van Art@De Pinte?
Andreas: “Dat gebeurde eerder toevallig. In het secundair onderwijs, in Duitsland, ben ik
beginnen tekenen, maar dat viel stil toen professionele prioriteiten (met betrekking tot
wiskunde, logica en informatica) de kop op staken. Een hele tijd later begon ik opnieuw
te experimenteren met kleuren en vormen. Toen ik naar hier verhuisde, zocht ik op
Google naar ‘schilderen De Pinte’, de eerste website die ik zag was die van Art@De Pinte.
Ik kwam vrijblijvend een kijkje nemen toen de andere kunstenaars in de kunstkelder
aanwezig waren en ik ben blijven komen.”
Danny: “Het is iets wat we meer ervaren. Naast de louter creatieve doelstelling van onze
kunstvereniging merken we dat veel van onze leden hier ook vriendschap en ontspanning
vinden. Elke woensdag komen we in een ongedwongen sfeer samen, de drukke werkweek
wordt daardoor onderbroken.”
Kan je de werking van Art@De Pinte kort omschrijven?
Danny: “We werken met een lesgever (Chris De Clercq) die per jaar verschillende
cyclussen inricht. Daarin leren de leden nieuwe technieken aan. Het grote voordeel van
onze werking is dat er kan vertrokken worden vanuit een kleine basiskennis.”
Andreas: “Werken met acryl is mijn ding, ik kan er snel mee werken en het ontwerp kan steeds opnieuw ‘bewerkt’ worden.
Hier leerde ik ook andere technieken, die minder voor de hand liggen. En dat spreekt me aan: ik ben geen purist, niet bang
om andere zaken te proberen. Het bezig zijn met verschillende technieken is plezant en boeiend. Bovendien helpt het
kunstschilderen me ook bij mijn werk om de nodige creativiteit aan te scherpen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Creativiteit is volgens mij het bindende element van kunst en wiskunde.”
Wat zijn de plannen voor de komende Week van de Amateurkunsten?
Danny: “Dit jaar doen we iets speciaals. Toen het OCP in 1999 ingehuldigd werd, schonk Art@De Pinte tien schilderijen
voor de inkleding van vergaderzaal 2. Nadat die zaal geluidsdicht werd gemaakt, werden deze werken verwijderd. Maar wij
zouden Art@De Pinte niet zijn mochten we niet opnieuw ‘aanwezig’ willen zijn in het OCP. In de huidige cyclus brengen onze
leden verschillende zichten van De Pinte in beeld. Denk daarbij aan de nieuwe bib, ‘t Doornhammeke, Scheldevelde … Deze
werken zullen we ‘matchen’ (een verwijzing naar het thema van de WAK: MATCH) tot een skyline van De Pinte en Zevergem.
Het grote panoramische werk hopen we een permanente plaats te geven in het OCP.”
Andreas: “Ook van mij komt er een bijdrage. De mooiste plekjes in De Pinte vind ik Scheldevelde en de Zeven Dreven. Op
weg naar het werk fiets ik daar dagelijks doorheen en dit stukje natuur inspireert me. In veel van mijn werken komen bomen
terug, ook voor mijn bijdrage voor het WAK-kunstwerk kies ik voor bomen.”
Andreas’ favorieten
Favoriete museum nationaal: Museum voor Schone Kunsten (Gent)
Favoriete museum internationaal: Musée d’Orsay (Parijs)
Favoriete Belgische kunstenaar: Chris De Clercq
Favoriete internationale kunstenaar: Van Gogh en Monet
Welke kunstdiscipline zou je beoefenen mocht je niet
schilderen: poëzie
Op de planning
• T
 entoonstelling Andreas Weiermann, vanaf woensdag 2
maart tot en met donderdag 31 maart 2016 in de bibliotheek.
Meer info: www.depinte.be en www.artdepinte.be
• W
 eek van de Amateurkunsten, vanaf vrijdag 29 april
tot en met zondag 8 mei op diverse locaties.
Meer info: www.depinte.be/wak

Meer weten over Art@De Pinte?
Op www.artdepinte.be vind je alle actuele info en foto’s van
hun activiteiten. Het werkjaar van de vereniging is gestart
op woensdag 2 september 2015, maar wie voorzichtig wil
komen ‘proeven’ van enkele creatieve lessen, is ten allen
tijde welkom. Voor een proevertje van drie lessen betaal je
negen euro.
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Vrije tijd
De Boekenbabbel, met Sofie Vereecken
Ook in deze babbel laten we een bibgezicht aan het woord. Deze keer
bevragen we Sofie Vereecken, bibmadam in De Pinte sinds 2005.
‘Met pijn in het hart merk ik dat het evidente aanwezig zijn van een
bibliotheek in een dorp, de laatste tijd soms in twijfel wordt getrokken.
Ikzelf ben het levende bewijs van hoe een bibliotheek literatuur en
kennis tout court bereikbaar maakt voor iedereen. Thuis bestond onze
boekenkast uit een kamerplantenencyclopedie en de plakboekjes
van Artis Historia. Niet direct de basis voor een belezen toekomst.
Gelukkig mocht ik elke zondag na de mis naar de bib om mijn
leeshonger te stillen. Richard Scarry, Pietje Puk, De Vijf … dat waren
mijn kindervrienden.
Nu ontdek ik samen met mijn zoon van acht nieuwe vrienden, die
ik zelf niet kende toen ik zijn leeftijd had. Joke Van Leeuwen is onze
gezamenlijke held. Begonnen met haar versjes die ‘ozo heppie’ en heel
grappig zijn, tot voorlopige hoogtepunt ‘Kweenie’. Qua originaliteit
onevenaarbaar, licht filosofisch, op kindermaat, prachtig!
Ik ben een tijdje minder gaan lezen toen het moest van school. Aan
alle, voornamelijk, mama’s die voor hun puberzoon of -dochter een
DUN boek moeten zoeken, alle begrip en medewerking van mijn
kant! Toen de dwang wegviel, ben ik op volle snelheid herbegonnen.
Eerst met Agatha Christie’s, en daarna Jef Geeraerts’ thrillers, met
een ommetje langs zijn Gangreen-reeks, die me opeens een geheel
nieuwe kijk op de volwassen wereld gaf … Mijn 16-jarige zelf
dweepte ook nog met alles wat poëzie aanging. Met stip genoteerd
was Jotie ’t Hooft, naast Herman De Coninck en Fernando Pessoa.
Het zalft de zoekende puberziel.
Onderweg naar de studies in het grote Gent, en deze keer wél geprikkeld door de verplichte lectuur, deed ik de
klassiekers aan. John Steinbeck stal mijn hart (wilt u het dun, lees dan ‘Of mice and men’, liever een turf dan eerder ‘The
grapes of wrath’), net als Marquez met zijn ‘Kroniek van een aangekondigde dood’, Oscar Wilde met onder andere ‘The
picture of Dorian Gray’ en Milan Kundera met zijn ‘Onsterfelijkheid’, waar we toen allemaal mee dweepten. Ook de
Russen moesten er aan geloven; zo hield en hou ik ontzettend van de verhalen en toneelstukken van Tsjechov, om er
maar eentje te noemen.
De laatste jaren heeft het lezen er wat bij ingeboet. U herkent misschien het chronisch gebrek aan tijd door werk, kind,
alles wat moet. (En nee, we lezen hier geen boeken in onze werktijd!). Zo ben ik geregeld jaloers op onze bibbezoekers
die karrevrachten literatuur tot zich nemen.
Toch heb ik in mijn iets beperktere boekenoogst echte pareltjes gevonden. Ik denk hierbij aan Haruki Murakami’s
‘Norwegian wood’, ‘Godverdomse dagen op deze godverdomse bol’ van Dimitri Verhulst en ‘De eenzaamheid van de
priemgetallen’ van Paolo Giordano. Maar vooral ‘The road’ van Cormac McCarthy en ‘Alles is verlicht’ van Jonathan Safran
Foer zijn boeken die mij, zei het om zeer uiteenliggende redenen, bij de keel grepen. Voor wie houdt van ontroerende
grappigheid, kan ik nog ‘Een man die Ove heet’ van Frederik Backman aanbevelen.
Naast al die literaire toppers ben ik als kwisser ook gebeten door de non-fictie-afdeling. De biografie van Johnny Cash,
ons gamma aan kookboeken die je langs alle regionale keukens ter wereld leiden, de Doodendraad in de tweede
wereldoorlog, ‘De elementen’ van Theodore Gray, ‘Oogklepdenken’ van Ruben Mersch, ‘De grote natuuronderzoekers’,
interieurboeken, sociale geschiedenisboeken over de ‘kleine mensch’ in de grote geschiedenis … Ik vind het allemaal
waanzinnig interessant.
Ook al moet ik files en wegwerkzaamheden weerstaan om van Melsele naar De Pinte te rijden, mij omgeven weten door
al dat moois, maakt de rit meer dan waard.
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Jeugdboekenweek

Van 5 tot 20 maart 2016 staat de favoriete lectuur
van onze jeugdige landgenoten opnieuw centraal
tijdens de jeugdboekenweek. Thema dit jaar is
‘Weg van de stad’. De jeugdboekenweek denkt na
over steden, dorpen, landen. Blijft u het liefst ver
weg van de stad of bent u weg van de stad?
Alle kinderen kunnen deelnemen aan een hip
onlinespel, via www.jeugdboekenweekindebib.be.
Vanaf 29 februari krijgt u op die site om de twee
dagen een nieuwe opdracht voor de kiezen aan de
hand van een filmpje. Voer ze allemaal uit en win!
Daarnaast verwachten we veel schoon volk
in de bib. Vanaf 1 maart verwelkomen we alle
lagereschoolkinderen van De Pinte en Zevergem
voor zes boeiende auteurslezingen. We verklappen
alvast de namen, zodat u al kunt beginnen
watertanden.
Wat dacht u van Brigitte Minne en Sylvia Vanden
Heede voor de eerste graad, Evelien De Vlieger en
Wally De Doncker voor de derdes en vierdes en
Sebastiaan Leenaert en Frank Pollet voor de twee
laatste jaren?

PC-dokter
Doet uw computer,
tablet of smartphone
niet wat u wilt?
Hij start niet op,
loopt traag, maakt
rare geluiden of
er
verschijnen
o n o n tc i j fe r b a re
berichten
op
uw scherm? Het
maken van een
back-up van uw gegevens lukt niet? U
wilt een e-mailadres aanmaken maar weet niet hoe? Op internet
surfen duurt een eeuwigheid of u geraakt er niet eens op? U wilt
apps op uw nieuwe tablet plaatsen, maar het lukt niet al te best?
U wilt online gekochte concerttickets uitprinten, maar het lukt
niet? U wilt overschakelen naar Windows 10, maar weet niet hoe
dat dan precies moet?
Voor al deze problemen en meer houdt de pc-dokter nog steeds
maandelijks spreekuur in de bib. Elke eerste zaterdag van de
maand kan u tussen 10 en 12 uur terecht in de bib met al uw
digitale problemen.
U kunt best vooraf inschrijven via www.depinte.be/pcdokter of
aan de balie, zodat de dokter voor ieders probleem voldoende
tijd kan reserveren. U kunt ook op het moment zelf bij hem
terecht, maar dan bent u niet zeker van een plaatsje in de rij.
Dit initiatief van de bib loopt in samenwerking met de vzw
Plussers’Impuls.

Vind-ik-leuk!

Voor alle bibnieuws heet van de naald op pc of smartphone,
kunt u steeds terecht op onze facebookpagina. U klikt op
de facebooklink op onze catalogus of surft rechtstreeks naar:
https://www.facebook.com/BibliotheekDePinte
Met dank aan het Vlaams Fonds voor de Letteren
die deze lezingen subsidieert.
Tip van de bib: Kinderen die de bib een
bezoekje komen brengen tijdens de
jeugdboekenweek, verwennen we met een
kleine attentie.

Vind ons leuk en blijf op de hoogte van alles wat er in en
rond de bib gebeurt. Probeer ook zeker de Pinterest-knop
op onze Facebookpagina eens uit. Wie weet doet u nog wat
ideetjes op voor toekomstig leesvoer!
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Vrije tijd
De bib in cijfers
Onder het motto ‘Meten is weten’, blikken we nog even terug op wat het voorbije jaar bracht voor de bib. Zo leren de
statistieken ons dat we in 2015 maar liefst 2 897 actieve leners hadden. En dan bedoelen we daar niet uw sportgedrag
mee, maar gewoon dat u minstens een keertje een boek/dvd/spelletje kwam uitlenen in het voorbije jaar.
We zijn ook bijzonder blij met de 516 nieuwe leners die de weg naar onze bib vonden. Blijkbaar was september de
maand bij uitstek om lid te worden, want in die maand mochten we een piek van 88 nieuwe leners noteren, goed voor
meer dan drie inschrijvingen per dag. Allicht zat de start van het schooljaar daar voor iets tussen.
U hebt met zijn allen ook geweldig uw best gedaan om veel te lezen. Maar liefst 90 544 uitleningen werden geteld! En
gelukkig mochten we het merendeel daarvan ook terug ontvangen …
Voor meer cijfermateriaal kunt u het volledige jaarverslag inkijken in de bibliotheek.

Sportkampen paasvakantie

In samenwerking met vzw sportbeheer EVA
Van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 2016
Lagere school: Sportreis rond de wereld
We reizen deze week al sportend rond de wereld. Van Afrika
tot in Amerika, van China tot Australië. American baseball,
rugby uit Australië, sumoworstelen uit Japan en vele
andere ‘vreemde’ sporten.
Wees er snel bij om in te schrijven, want het aantal plaatsen
is beperkt.
Kleuters: Joe de kangoeroe
Joe is een kleine kangoeroe die klaar is om de wereld te
ontdekken. We leren zijn andere dierenvriendjes kennen
en spelen leuke huppel-, hink- en springspelletjes.
Een sportweek waar elke kleuter van droomt.
Prijs: € 75 voor inwoners, € 90 voor niet-inwoners
Inschrijven via TicketGang:
• V
 oor inwoners van De Pinte: op dinsdag 8 maart
vanaf 20 uur
• V
 oor niet-inwoners van De Pinte: op woensdag 9
maart vanaf 20 uur

Alle informatie omtrent de kampen, de sportacademie en de inschrijvingsprocedure is terug te vinden in de Vrijetijdsfolder
en op de gemeentelijke website www.depinte.be.
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Sportkampen zomer 2016
Zomer 1: Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli
Zomer 2: Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli
Zomer 3: Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus
Zomer 4: Van maandag 29 tot en met woensdag 31augustus
Inschrijven
Voor inwoners op maandag 9 mei vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners op dinsdag 10 mei vanaf 20 uur

Sportklassen voor scholen

Vrijwilliger buitenschoolse
kinderopvang gezocht
Landelijke Kinderopvang Stekelbees De Pinte is
op zoek naar een vrijwilliger voor buitenschoolse
kinderopvang (m/v) voor anderhalf uur per dag op
maandag-, dinsdag- en donderdagavond (van 16.30
tot 18.00 uur).
Functie:
• J e helpt de kinderbegeleidsters bij de begeleiding
van de kinderen.
• J e speelt met de kinderen, geeft spelimpulsen en
organiseert spelletjes en activiteiten. Dit gebeurt in
een niet-schoolse sfeer.
• J e hebt de nodige aandacht voor verzorging, rust en
hygiëne.
• J e werkt als vrijwilliger binnen een team.
• J e werkt naschools, op maandag, dinsdag en
donderdag van 16.30 tot 18.00 uur.
Vereisten:
• J e gaat graag met kinderen om en hebt een warm
hart voor kinderen.
• J e woont in de omgeving.
• J e hebt een goede kennis van het Nederlands.
• J e kan een uittreksel van het strafregister (model 2) –
bewijs van goed gedrag en zeden - voorleggen.
• H
 et is een pluspunt indien je actief (geweest) bent in
een jeugdbeweging of jongerenwerking.

Ook dit jaar organiseert de sportdienst in samenwerking met
vzw Sportbeheer EVA sportklassen voor de leerlingen van
alle vierde leerjaren van de Pintse scholen. We voorzien een
sportweek volledig gewijd aan het thema van de Olympische
Spelen. Tijdens deze week maken de leerlingen kennis met
een aantal Olympische sporten zoals atletiek, boogschieten,
schermen, tafeltennis …
Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’
voelen zij zich gedurende een volledige week echte
Olympische atleten.
Naast de sportlessen krijgen de leerlingen ook telkens een
halve dag theorie eveneens in het teken van de Olympische
Spelen. Zoals het hoort worden ook onze Spelen officieel
geopend met een openingsceremonie en het aansteken van
het Olympisch vuur.

Wij bieden:
• E en boeiende opdracht als kinderverzorger /
kinderverzorgster
met
verantwoordelijkheid,
opleiding en teamwork.
• E en vrijwilligerscontract; de organisatie betaalt een
forfaitaire vergoeding van zes euro per uur met
een maximum van het toegelaten dagbedrag van
32,71 euro (de wettelijk vastgestelde maxima zoals
bepaald in de vrijwilligerswet).
Meer info:
Verantwoordelijke Stekelbees De Pinte,
Ellen De Decker
Tel. 09 245 42 96 (bureau verantwoordelijke) of
lkdepinte@landelijkekinderopvang.be

De kinderen nemen ook deel aan een Olympische quiz.
De winnaars van deze quiz krijgen elk een mooie prijs
aangeboden. We beëindigen de Olympische week met
een slotceremonie. Tijdens deze ceremonie ontvangen alle
leerlingen een Olympisch diploma en een medaille.
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Vrije tijd
Workshop elektrische fiets op donderdag 12 mei
Een elektrische fiets is in principe hetzelfde als een gewone fiets, alleen is de elektrische fiets uitgerust met een elektrische hulpmotor.
Deze hulpmotor ondersteunt de fietser bij het trappen tot een snelheid van ongeveer 25 km/h.
Ondanks de populariteit van de elektrische fiets merkt men een verhoogd risico op ongevallen, vooral door de hogere snelheden die
relatief eenvoudig bereikt kunnen worden. Het risico voor ouderen
ligt bij het gewone fietsen al hoger, omdat naar mate men ouder
wordt, de fysieke gesteldheid en het reactievermogen afneemt.
Op elektrische fietsen zullen deze aspecten nog meer meespelen,
want door de hogere snelheden hebben ouderen nog minder tijd
om te anticiperen op verkeerssituaties.
Om de inschatting van de risico’s te beperken en de veiligheid
voor de gebruikers te verhogen organiseren de sportdienst en vzw
Sportbeheer in samenwerking met e-Bike Rijschool een workshop
voor gebruikers en geïnteresseerden.
Wanneer: donderdag 12 mei 2016 van 10 tot 16 uur
Waar: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Voor wie: alle 50-plussers die al een e-bike hebben (zelf mee te brengen) of
overwegen om er een aan te schaffen
Kostprijs: € 5 (inbegrepen: lessen, gebruik e-bikes voor deelnemers die er nog
geen hebben, broodjeslunch, koffie)
Inschrijven: ten laatste op 8 mei via sport@depinte.be
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!
Programma
• Inleiding: wat is een e-fiets? (onder andere reglementering)
• V
 eiligheidskenmerken en technische kenmerken, gebruik van de e-fiets
• O
 nderhoud van de batterij en de e-fiets
• K orte opfrissing van de wegcode anders bekeken (inclusief onze verkeersquiz 2016)
• G
 ewenningsparcours met praktische tips en veiligheidstips
De namiddag wordt afgerond door een samenzijn en een blik op de toekomst van de e-fiets anno 2020.

Oplaadpunten e-bikes
in De Pinte
Er zijn twee oplaadpunten voor
e-bikes in De Pinte, namelijk ter
hoogte van het OCP (Polderbos
20) en sportpark Moerkensheide
(Parkwegel 1).
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Jobstudenten gezocht
Spelen met kinderen vind je super?
Zoek je nog een leuke vakantiejob?
Landelijke Kinderopvang vzw zoekt jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang.
•
•
•
•

V
 oor krokus-, paas- en zomervakantie
In de buitenschoolse opvang Stekelbees, Bommelstraat 33 (bus 22) in De Pinte
J e bent achttien jaar of ouder
J e hebt een diploma kinderzorg, sociaal technische wetenschappen, gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en
gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking of het tweede jaar voltooid als leerkracht kleuter-/lager onderwijs/orthopedagogie/pedagogie van het jonge kind of een andere bacheloropleiding voltooid
• E n/of je hebt ervaring in het spelen met en zorgen voor kinderen
• J e wilt kinderen (2,5 tot twaalf jaar) een aangename en speelse vakantie bezorgen
• J e kunt samenwerken in een team
Iets voor jou?
Info en solliciteren via www.landelijkekinderopvang.be/vacatures
Landelijke Kinderopvang maakt deel uit van Ons (een kwaliteitslabel, www.ons.be).

Wordt u ook 50 dit jaar?
Dan viert het 50-jarigencomité dat graag samen op zaterdag 10 september!
Op het programma staat alvast:
• s neukelwandeltocht in Zevergem (vanaf 13.30 uur)
• r eceptie aangeboden door de gemeente (om 18 uur)
• a vondfeest (vanaf 20 uur)
Vraag meer info via info@roots66.be of via website www.roots66.be.
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Agenda maart - april 2016
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 deze Infokrant? Geef ze door
via communicatie@depinte.be.

Tot 31 maart
Tentoonstelling ‘Kunst uit de diepte’

jongvolwassenen zich bijzonder positief.
Daarin tekent zich een nieuwe samenleving met nieuwe mogelijkheden af.
om 11 uur - raadzaal - gratis
Curieus De Pinte
philip.de.roeck@telenet.be
Dinsdag 1 maart

Zaterdag 5 maart

Lijndansen

ook op 8/3, 15/3, 22/3 - van 9.45 tot 11.30
uur - OCP
Okra DP
Magda De Jaeger: 09 282 68 70
ma. tot do. van 8.30 tot 21 uur en vr. van
8.30 tot 17.30 uur - Herestraat 49, campus
Gasthuisberg, Leuven
Art@De Pinte en 2Bergen - Biomedische
Bibliotheek
karina.alisch@skynet.be
Vrijdag 26 februari
Start kookcursus voor mannen

ook op: 4/3, 11/3, 18/3 en 25/3 - om 19 uur
- Bondslokaal - € 75 / € 80
Gezinsbond DP
P. Dhaenens: 0473 22 21 95
Zondag 28 februari
Aperitiefgesprek met Mark Elchardus

om 20 uur - raadzaal (ingang Baron de
Gieylaan) - € 5 (leden) / € 10 - inschrijven
voor 2/3
Landelijke Gilden
Willem Rombaut: 0473 93 31 20
willem.rombaut@fulladsl.be

Vanaf woensdag 2 maart
Kunstenaar van de Maand: Andreas
Weiermann
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tot 31/3 - BIB - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
Vrijdag 4 maart
JV De Pinte - Mariakerke (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Bezoek tentoonstelling STAM ‘Het
verloren Koninkrijk. Willem I en België.’

Hoe kwam koning Willem I aan de bijnamen Koperen Koning en de Kanalenkoning? Waarom stond het zuiden anders
tegenover de koning dan het noorden?
Sprekende citaten, spotprenten, historische objecten en interactieve multimedia voeren je mee naar de tijdsgeest van
het Koninkrijk der Nederlanden en de
beginjaren van het onafhankelijke België.
om 10 uur - Stam Gent - € 12 / € 10 (leden)
/ gratis met welkomstkaart - inschrijven
nodig
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
guidonaessens@telenet.be
Zaterdag 5 maart en 2 april
Openstelling Museum Scheldeveld

Vrijdag 4 maart
Filmvertoning Geloofsgesprekken

om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zaterdag 5 maart
Wereldmuziek: Ierse folk ballades met
Joe Mullen Band

Vrijdag 4 en 11 maart
Tweedelige reeks ‘De
onderhoudsvriendelijke tuin’

In zijn boek ‘Voorbij het narratief van neergang’ analyseert socioloog Mark Elchardus
(VUB) het toekomstbeeld van jongvolwassenen.
Zij hebben het gevoel dat onze samenleving in een negatieve spiraal zit, geloven
dat onze welvaart en welzijn teloorgaan.
Maar gelukkig is het niet alleen kommer
en kwel. Integendeel. Wat hun persoonlijke toekomstdromen betreft, tonen de
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Een mooie tuin is leuk. Maar soms vraagt
het veel inspanning om de tuin net
en aantrekkelijk te houden. Een goed
ontwerp en een oordeelkundige plantenkeuze kan een wereld van verschil maken.
Mits vooraf goed stil te staan bij een onderhoudsvriendelijke inrichting van je
tuin, blijft er nadien nog tijd over om te
genieten. Je mag heel wat interessante
en bruikbare tips verwachten die jou op
weg helpen om jouw tuin beheersbaar en
aantrekkelijk te houden.

The Joe Mullen Band is een trio gevormd
door de Ierse singer-songwriter en instrumentenbouwer Joe Mullen. Als geen an-

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

Vanaf 2/3: Kunstenaar v/d Maand: Andreas Weiermann

der weet hij de ziel van de oude, traditionele Ierse muziek in zijn werk te vatten, al
schuwt hij ook moderne invloeden niet.
De band wordt aangevuld door Christel
Pillu op Fender bas en backing vocals en
Peter Vanslambrouck op gitaar plus backing vocals.
Davidsfonds DP-Z
om 20 uur - OCP - € 12 / € 10 (VVK)
Bart Laureys, Abeelpark 8,
09 282 68 43, laureys.b@telenet.be
Zondag 6 maart
Jaarlijks badmintontornooi

Al vele jaren is het badmintontornooi een
dag vol plezier en sportiviteit. Het tornooi
is geschikt voor alle niveaus. Er is keuze uit
beginner, matig, goed en zeer goed. Heb
je zin om je talenten eens te tonen met
je badmintonpartner? Schrijf je dan in. De
voorbije jaren mocht GSF De Pinte ruim
100 deelnemers verwelkomen.
Ook supporters zijn van harte welkom,
hoe meer zielen hoe meer vreugde. Wil je
eens zien hoe vier mensen zich zot meppen op een pluim en er nog plezier aan
beleven ook, kom gerust af. In de cafetaria
worden de nodige dorstlessers en hongerstillers voorzien om het energiepeil
terug op het gewenste niveau te brengen.
van 9 tot 12.30 uur: wedstrijden dubbel heren en dubbel, vanaf 13.30 uur:
dubbel gemengd - OCP - inschrijven via
tornooigsfdp@telenet.be
GSF De Pinte
Zondag 6 maart
Koffiestop ten voordele van Broederlijk
Delen

om 10.15 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Dinsdag 8 maart
Vrouwenpraatcafé: Hoe ontstaat gedrag?
Darwin in het dagelijks leven

do. 31/3: Babymassage

het bijzonder boeide. Ze is docente biologie en natuurwetenschappen aan de
Lerarenopleiding van Hogeschool VIVES in
Brugge. Belangrijk aandachtspunt van de
opleiding is: de plaats van de mens in het
totaalbeeld van biologie. Ze koppelt een
stukje theorie, bijvoorbeeld de structuur
van de hersenen bij man en vrouw, aan
concrete voorbeelden uit ons dagelijks
leven.
Hoe ontstaat gedrag en zijn wij als mens
uniek in wat we doen en laten: nature versus nurture …
om 20 uur - scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven nodig via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

9/4 en 10/4: Celtic Fever

Vrijdag 11 maart
Opluisteren mis

ook op: 27/3 en 22/4 - om 10 uur - Home
de Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 11 maart
Fietsen (± 35 km)

ook op 18/3 (25 km) en 25/3 (35 km) - om
14 uur - OCP
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
Vrijdag 11 maart
JazzInZicht

Woensdag 9 maart
Initiatieles YOGA

om 19.00 uur - De Veldblomme - € 5 (leden) / € 7
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 10 maart
Kookworkshop ‘ Alles op een stokje ‘

om 19.30 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 10 maart
Voordracht ‘Ze heeft stijl: een
klassedame wordt alleen maar beter met
de leeftijd’ door Brigitte Balfoort

om 20 uur - raadzaal - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW: 09 282 85 29
Donderdag 10 maart

Jazz is in! Festivals als Gent Jazz en Jazz
Middelheim kunnen rekenen op veel bezoekers, er zijn de vele jazzclubs en -cafés
... In deze avondvullende show met liveband passeren de verschillende jazz-smaken de revue en krijg je als toehoorder de
kans om je te laten onderdompelen in de
wondere wereld én geschiedenis van de
Jazz!
om 20 uur - BIB, Baron de Gieylaan 27 - € 9
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Vrijdag 11 maart
Lezing door Els de Schepper ‘Achter de
schermen van een sterke vrouw‘

Voordracht ‘Ziekten en plagen bij fruit’

Talloze insecten, bacteriën, schimmels en
virussen belagen onze fruitbomen.
Tijdens deze voordracht vertelt lesgever
Etienne Raemdonck je hierover meer.
Breng gerust zelf een aangetaste tak mee.
Ook andere oorzaken waarom je fruitbomen niet dragen komen aan bod.
om 19.30 uur - cafetaria CC De Zwaan,
Dorp 1 / Nazareth - € 1 (leden) / € 3 inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be

om 19 uur - De Veldblomme - € 16 (leden)
/ € 18
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Zaterdag 12 maart

Miranda Van Dingenen studeerde biologie aan de Universiteit Antwerpen
waar het vak gedragsbiologie haar in
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JV De Pinte - Kleit (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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Zaterdag 12 en zondag 13 maart
Boekenfeest

Dinsdag 15 maart
Veiligheid, rechten en plichten op de
openbare weg voor voetgangers, fietsers
en automobilisten

Door commissaris Luc De Vos
om 14.30 uur - De Veldblomme - € 2
Okra Zevergem
Mariëtte Boone: 09 282 64 51
Dinsdag 15 maart
Verzoeningsviering

om 19 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Woensdag 16 maart
Infosessie kringlooptuinieren

| zie pag. 10

Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenweek organiseert de ouderraad
van de Vrije Basisschool voor de 33ste keer
het boekenfeest. Naar jaarlijkse gewoonte
vind je er een ruim aanbod lees- en prentboeken voor kleuters en kinderen uit de
lagere school, maar ook tieners en volwassenen zullen er hun gading vinden. Verder
zijn er verschillende leuke nevenactiviteiten zoals poppenkast op zaterdagnamiddag en toneel door de leerlingen van het
zesde leerjaar op zondag. Doorlopend
kan je het werk van illustratrice Marjolein
Pottie ontdekken.
Het gezellige praatcafé (op zondag zelfs
een schaakcafé) met drankjes en hapjes is
doorlopend open.
op za. van 12 tot 18 uur, op zo. van 10 tot
16 uur - in en rond de sportzaal (ingang
Polderdreef ) - gratis
Vrije Basisschool De Pinte
Liesbet Groffils: 0497 86 24 72
liesbet_groffils@hotmail.com

ook op 24/3 (Nazareth), 6/4 (Merelbeke)
en 9/5 (Sint-Martens-Latem) - om 19.30
uur - raadzaal gemeentehuis De Pinte gratis
IVM i.s.m. Gemeente De Pinte
09 377 82 11
Vrijdag 18 maart
De Pinte - Meetjesland (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vanaf 18 maart
Teater 2000 nodigt u uit in de Martino

Zaterdag 19 maart
Kaas- en wijnavond

Zondag 13 maart
Sober maal ten voordele van Broederlijk
Delen

om 12 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
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zegt het u misschien nog iets? Sandwichbar Martino, want daar nemen ze u mee
naar toe!
De klanten en het personeel vormen er
één grote disfunctionele familie. Alex is
een temperamentvolle knaap: één jaar
clean, met een dochter die hij nauwelijks
ziet en een al even afwezige, depressieve
vader in Spanje. Patricia, zus en halve
moeder, staat achter de toonbank van de
zaak. Ze heeft ooit iets gehad met Benito,
een goedlachse ex-bokser achter het fornuis, maar buiten de lakens konden ze
naar hun gevoel weinig delen. Denken
ze, want een hopeloos verlangen naar
hopen liefde is de motor van zowat elk
figuur in dit stuk. Zo heeft Gaetan een privéchauffeur die een minister voortdurend
naar zijn minnares pendelt, een oogje
op Evelyne, dochter van een discotheekuitbater, verstrikt in een relatie met een
Albanese portier. Benito verdrukt dan
weer zijn gevoelens voor Patrica, die er
op haar beurt alles aan doet om niet voor
eeuwig als single door het leven te gaan.
De enige die de liefdesdans ontspringt, is
Willy een gezapige taxichauffeur die als officieuze pater familias het geheel overziet
en zich niet te beroerd voelt om soms bij
te springen in de zaak. Familie moet elkaar
nu eenmaal uit de nood helpen. En liefde?
Ach, soms werkt het, soms niet.
Voor deze productie werken we samen
met regisseur en NTG-medewerker Dirk
Crommelinck.
Frederik Baeck, Marc De Bosscher, Bart
Ideler,
Jozefien
Naessens,
Frank
Vanhaverbeke en Elisa Vanheertum staan
voor u klaar.
ook op: 19, 20, 25, 26 maart - OCP
Reservaties: www.teater2000.be
en 0493 16 41 15 (nieuw)

Na het overdonderend succes van
Teater 2000 met de vorige productie, zijn
ze opnieuw klaar om u te verrassen met
een stuk van de Vlaamse theatermaker
Arne Sierens. Als u van het Gentse bent,

De kaas- en wijnavond van de gemeentelijke basisschool staat garant voor lekker
eten, plezier, een verrassende tombola en
op het einde van de avond een work-out
onder de vorm van swingen en dansen.
Zin om met vrienden af te spreken en er
een gezellige avond van te maken, één
adres, Polderbos 1. En wie weet loop je
naar huis met een mooie prijs!
vanaf 19.30 uur - inschrijven via
www.ovgbsdepinte.be
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
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13/4: Buitenspeeldag
Zaterdag 19 maart
Workshop bloemschikken voor kinderen
vanaf acht jaar

De kinderen maken samen met hun
(groot)ouder een origineel paasstuk met
ecologisch verantwoorde materialen.
Meebrengen: schaal (presentatie), een
oude pot om de was in te smelten, bloemen of ander materiaal, schort.
De organisatoren zorgen voor kaarsvet,
mos en allerhande klein materiaal.
van 9.30 tot 12.30 uur - CC De Zwaan,
Dorp 1 / Nazareth - € 9 (leden Velt
Scheldevallei en Gezinsbond / € 12 /
Elas-leden: 9 Iets - inschrijven
vóór
14/3
(max. 20 deelnemers)
Velt Scheldevallei i.s.m.
Gezinsbond Nazareth
Nicole Vermaercke: 0479 21 32 07

16/4 Tweedehandsbeurs kindermateriaal

om 20 uur - raadzaal - € 12 / € 10 (leden
Davidsfonds en Markant) / gratis (welkomstkaart) - inschrijven nodig bij Marilou
Lauwers, Leliestraat 32,
marilou.lauwers@skynet.be, 09 282 68 51
Davidsfonds DP-Z en Markant DP-SDW

Babymassage

Kruisweg en Kruishulde (Goede Vrijdag)

om 15 uur (Kruisweg) en 19 uur
(Kruishulde) - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zaterdag 26 maart
Opluisteren Paasavondmis

om 16.30 uur - kapel Scheldevelde /
De Pinte
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 26 maart
Paaswake (Stille Zaterdag)

om 21 uur (stille wake mogelijk vooraf ) kerk Zevergem
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zondag 27 maart
Paasviering

Nacht van de Geschiedenis - Thema:
Smaak
België is een bierland dat 150 brouwerijen telt en over meer dan 1 000 unieke
streekbieren beschikt. Van overal in de
wereld zakken mensen af naar ons land
om brouwerijen te bezoeken en onze bieren te proeven.
Zythologe Sofie Vanrafelghem laat ons
kennismaken met een aantal Belgische
streekbieren. Ze laat ons proeven, ontdekken en genieten, want onze biercultuur
verdient het absoluut!

Donderdag 31 maart

Vrijdag 25 maart

Dinsdag 22 maart
Bier: vrouwen weten waarom!

17/4: Verslag inleefreis Nepal

om 9.30 uur in de kerk in Zevergem, om 11
uur in de kerk in De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Woensdag 30 maart
Infoavond loopbaan en verlof

Over middenloopbaan en welke verloven
en tijdskrediet men kan krijgen met of
zonder motief, palliatieve of opleidingsverloven
om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - gratis
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@telenet.be
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Voor papa’s en mama’s met hun baby tussen zes weken en zes maand.
Gegeven door Van Nevel Frike, kinesiste
groepspraktijk Loco-Motions De Pinte
om 18.45 uur, tot 20.30 uur (start om 19
uur stipt) - ’t Bommeltje, Huis van het Kind,
consultatiebureau Kind en Gezin (eerste
verdieping) - inschrijven via Opvoedingspunt: depinte@opvoedingspunt.be of
09 242 93 42 - gratis - meebrengen: handdoek, badhanddoek met kap
Zaterdag 2 april
De Pinte - Evergem Center (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 3 april
Op stap met Willem I

Twee eeuwen geleden deed koning
Willem I in 1815 zijn blijde intrede in Gent.
De textielstad werd zijn lievelingsstad
en kreeg alle mogelijkheden, met een
universiteit, toegankelijk onderwijs, een
zeehaven en het kanaal Gent-Terneuzen.
Van 1815 tot 1830 kleurde Gent behoorlijk oranje tijdens het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Stadsgids Lut Depaepe
neemt ons – in schoon Gents – in de
voetsporen van Willem I mee door het
hart van de Kuip langs de plekken en monumenten die aan deze periode herinneren. Hoe oranje is Gent nog?
om 10 uur - Zandberg / Gent - € 4 (leden)
/ € 5 - inschrijven vóór 26/3 via
ericdedapper@skynet.be
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
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Dinsdag 5 en maandag 11 april
Bloedcollecte

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Vanaf dinsdag 5 april
Start wekelijks recreatief krulbollen

elke dinsdag tot en met dinsdag 27 september - om 18.30 uur - speelterrein Het
Wijngaardeke - gratis
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof: 09 336 27 50
willy.hoof@telenet.be
Donderdag 7 april
Uitstap naar zee met de kinderen

Oostende		
Gezinsbond DP
Hilde Milh: 09 282 85 78

Zaterdag 9 april
Benefietconcert ten voordele van vzw
NONA: ‘Ein Deutsches Requiem’ van
Johannes Brahms

Een benfietconcert
van formaat, ook
in de letterlijke
betekenis
van
het woord: het
Gents Madrigaalkoor onder leiding
van Johan Duijck
brengt namelijk de
‘Londense versie’
met piano vierhandig van ‘Ein Deutsches
Requiem’ van Johannes Brahms. Het Gents
Madrigaalkoor, dat bestaat uit een 70-tal
zangers, wordt sinds 1973 geleid door
Johan Duijck, die naast koordirectie ook
een indrukwekkend palmares kan voorleggen als muziekpedagoog en componist.
Solisten zijn Hilde Coppé sopraan en Joris
Derder, bariton; aan de piano Hein Boterberg en Alex Roosemeyers.
om 20.30 uur - kerk De Pinte - € 20 (VVK) /
€ 25 (ADK)
Nona
Jan Milh: 09 282 85 78
nonamechild@telenet.be
Zaterdag 9 en zondag 10 april

Vrijdag 8 april

Celtic Fever

JV-spaghetti-avond

van 19 tot 23 uur - cafetaria Moerkensheide
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 8 april
De Pinte - LS Merendree (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 9 april
Jobstudentenbeurs

Met de grote vakantie in het vooruitzicht
beginnen vele studenten aan hun zoektocht naar een vakantiejob. Tijdens de
jobstudentenbeurs kunnen bezoekers
snuisteren tussen de vele vacatures uit
De Pinte en omstreken. Voor avontuurlijke zielen zijn er ook vakantiejobs in het
buitenland. U kunt er ook inlichtingen krijgen over de wetgeving voor vakantiejobs.
van 14 tot 16 uur - OCP (Spiegelzaal) - gratis
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
antvn@telet.be
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De Celtic Spirit Dancers organiseren
voor de 10e keer hun dans- en muziekshow Celtic Fever. Een show met Ierse en
Schotse dansen.
Uiteraard blijft de mix van gracieuze
Ierse softshoesdansen met spectaculaire
hardshoesdansen en Highland dansen
bewaard.
Gastoptredens zijn dit jaar van Jameson
and Power (Ierse muziek en ambiance) en
de Flemisch Caledonian Pipes and Drums
Clan McKenzie (klassieke, maar ook niet zo
klassieke doedelzaknummers).
Een aangename en ontspannende vertoning met nieuwe dansen, muziek en ambiance in de Keltische sfeer is verzekerd.
Op zondag kan je genieten van een allin VIP-arrangement. Voorafgaand aan de
show kan je dan komen aperitieven en
lunchen.

op za. om 20 uur (deuren: 19.30 uur), op
zo. vanaf 12 uur: VIP-Lunch (cafetaria OCP),
start show om 14.30 uur (deuren: 14 uur)
- OCP - € 12 (show) / € 35 (combiticket VIPLunch + show, uitsluitend in voorverkoop
tot 5/4) - reservatie plaatsen (show met
genummerde plaatsen) en info via
0496 13 16 09
celticspiritdancers@gmail.com
www.celticfever.be
www.celticspiritdancers.be
Maandag 11 april
Geleid bezoek aan het atelier Siegfried
De Buck, juweelontwerper, en aan de
artgallery S&H De Buck

Markant DP-SDW: 09 282 85 29
Vanaf maandag 11 april
Start to run

Atletiek De Pinte, onderafdeling KAAG,
organiseert ook dit jaar een nieuwe sessie
‘start to run 0 - 5 km’. Denk je al langer dat
het tijd is voor meer beweging maar kom
je er niet aan toe? Dan is start to run absoluut iets voor jou! Onder begeleiding van
een ervaren lesgever kan iedereen naar
eigen vermogen trainen en aan de hand
van een vast loopschema het gewenste
resultaat bereiken. Op het einde van de
lessenreeks moet je in staat zijn om vijf
kilometer te lopen. Je conditie zal sterk
verbeteren wanneer je begint met lopen.
Die conditie gaat gepaard met het uithoudingsvermogen waardoor je langer actief
kan bezig blijven met iets. Dit is niet alleen
het geval op het gebied van sport, maar je
zult merken dat dit ook effect heeft op het
werk, bij de dagdagelijkse huishoudelijke
taken … Kortom: lopen is gezond, zowel
lichamelijk als geestelijk.
tot 20/6 op ma. en do. van 18.30 tot 19.30
uur en za. van 8.45 tot 9.45 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 25 voor 10 weken
Atletiek De Pinte
start2run@atletiekdepinte.be
www.atletiekdepinte.be
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23/4 en 24/4: Turnshow ‘HYBRIS’
Dinsdag 12 april

Vrijdag 15 april

Vrouwenpraatcafé: Een vegetarische
avond door en met EVA voor eva’s …

Wijndegustatie in samenwerking met
wereldwinkel

De consumptie van vlees is wereldwijd
verantwoordelijk voor ongeveer een
vijfde van de totale broeikasuitstoot, is
oorzaak van ontbossing, vervuilt drink- en
zwemwater en bedreigt de biodiversiteit.
EVA, het Ethisch Vegetarisch Alternatief
wil daaraan verhelpen en promoot vegetarische voeding.
Door minder dierlijke producten te eten
en voor meer plantaardig voedsel te
kiezen worden meteen belangrijke problemen aangepakt: je spaart het milieu en
je gezondheid vaart er wel bij.
Met kookdemonstratie en proevertjes!
om 20 uur - scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven nodig via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus DP

om 19.30 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Woensdag 13 april
Buitenspeeldag

23/4: garageverkoop

tussen 13 en 17 uur - grasplein naast het
OCP - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
Donderdag 14 april
Chassidische vertellingen

De chassidische vertellingen gaan over
de verhalen, gebruiken en cultuur van
de chassidische joden. Spreker Peter De
Backer begint bij de legendes rond de Baal
Shem Tov (stichter van deze tak van het
jodendom) en legt uit waarin de chassidiem geloven en hoe zij in het leven staan.
De orthodoxe joden in Antwerpen zijn
bijna allen chassied en aan de hand van
een beschrijving van hun dagelijkse leven
wordt een inkijk in deze cultuur gegeven.
om 20 uur - raadzaal - € 7 / € 5 (leden) /
gratis (welkomstkaart)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

Zondag 17 april
JV De Pinte - Ursel (1ste elftal)

om 15 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 17 april
Verslag inleefreis Nepal

Zaterdag 16 april
24ste tweedehandsbeurs kindermateriaal
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Op zoek naar kindermateriaal, speelgoed,
kinderfietsen en -kledij aan een voordelige prijs?
Tijdens de tweedehandsbeurs van de
Organisator kinderopvang zal opnieuw
een team van enthousiaste kinderbegeleiders klaar staan om te helpen.
Wat?
- speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes ...
- kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat

| zie pag. 33

Vanaf 29/4: WAK

Wilt u materiaal te koop aanbieden?
U kunt inschrijven op:
- Woensdag 2 maart en dinsdag 8 maart
van 18 tot 20 uur
- Woensdag 16 maart en donderdag 24
maart van 14 tot 16 uur
van 13.30 tot 16.30 uur - Huis van het Kind
’t Bommeltje, Bommelstraat 33 parkeren aan het OCP, Polderbos
Organisator kinderopvang: 09 242 93 40
dog@ocmwdepinte.be
Zaterdag 16 april
Daguitstap naar Luik

inschrijven voor 4/4 via
machteld.vanderbeke@skynet.be
Davidsfonds DP-Z

om 15 uur - De Veldblomme - gratis inschrijven voor 4/4 via
cleo.veireman@depinte.be of 09 280 80 24
Sjiel Seynnaeve en Chris Maes
Dinsdag 19 april
55+: Kookdag

om 12 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 19 april
Workshop: Als ouders van een kind met
ADHD apart gaan wonen

Door Machteld Van Ostaede
Waar moet je op letten als je kind met
ADHD in twee gezinnen woont? Hoe
kan je je kind helpen om met de andere
regels en afspraken in ieder huishouden
om te gaan? Wat als jij en je ex-partner
het niet eens zijn over de beste therapie
voor je kind? En wat kan de rol zijn van een
plusouder in dit alles?
van 20 tot 22.30 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 5 / € 3 (abonnees)
Centrum ZitStil
www.zitstil.be
info@zitstil.be

Zondag 17 april
Eerstecommunieviering

om 9 en 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
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Zaterdag 23 april
Garageverkoop

Zaterdag 23 en zondag 24 april
Turnshow ‘HYBRIS’

om 20 uur - kerk De Pinte - € 12 (VVK) /
€ 15 (ADK)
Seicento: 09 221 91 94
www.seicento.be
Zondag 24 april
Eerstecommunieviering

9.30 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Iedereen heeft op zijn zolder, in de kelder,
garage … wel wat dingen staan die nog
mooi genoeg zijn, maar niet meer gebruikt worden. Wat kan je met die dingen
doen? Verkopen voor een prikje!
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of tuin
en wacht op eventuele kopers. Opgelet:
het is op politiebevel verboden om op de
openbare weg te staan.
Inschrijven tegen 9/4
Na inschrijving ontvangt u midden april
verdere richtlijnen over het verloop van
de garageverkoop.
De inschrijvingsgelden worden uitsluitend gebruikt om de kosten te dekken.
Een eventueel overschot gaat naar SBM
Children’s Home, een weeshuis opgericht
in Malindi, Kenia.

Na de adembenemende show ‘Forêt
Perdue’ in 2012 en de bloedstollende
turnshow ‘Elastico Fantastico’ in 2014
maakt TK Olympia zich op voor een nieuw
hoogtepunt: HYBRIS, een spektakel voor
groot en klein.
Een wervelende show over de Griekse mythologie vol dans en fantastisch turnen!
op za. om 18.30 uur, op zo. om 15 uur OCP - € 18 / € 10 (studenten) / € 5 (- 6 j.)
- kaarten te koop vanaf 19/3 (turnzaal, beperkt aantal plaatsen)
TK Olympia De Pinte
www.tkodepinte.be
Zaterdag 23 april
Concert Peter Philips en tijdgenoten

Overzicht deelnemers
De deelnemerslijst zal te krijgen zijn bij de
organisatoren thuis of via
lieve.deneef@telenet.be.
van 10 tot 17 uur - De Pinte - bijdrage
standhouders: € 4, te bezorgen (liefst
tijdens de namiddag of ‘s avonds) aan
Lieve Deneef, Van Eycklaan 28, tel. 09 282
91 79, lieve.deneef@telenet.be of MarieLou en Gilbert Vandamme, Van Eycklaan
19, tel. 09 282 43 64. Gelieve naam, adres,
tel. en/of e-mailadres te vermelden als u
uw bijdrage in de bus steekt.
Zaterdag 23 april
Wijkfeest Eekbulk

Met plechtige opening van de vernieuwde
groenzone tussen 14 en 15 uur en aansluitend start activiteiten: petanque, volleybal, badminton, Kubb … Er is ook taart en
een (koffie)bar.
Groenzone Eekbulk
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
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Het Vocaal Ensemble Seicento uit
De Pinte nodigt u uit op een concert rond
de Engelse renaissancecomponist Peter
Philips. Ze brengen u werken van Peter
Philips en van tijdgenoten waarmee hij
goede contacten had. Op het programma
staan zowel vocale als instrumentale werken alsook meditatieve teksten, gebracht
door het Vocaal Ensemble Seicento, Bart
Roose, luit, Isabelle Bambust, zang en An
de Leenheer, woordkunst.
Het Vocaal Ensemble Seicento werd opgericht in 1986 door de toenmalige dirigent
Patrick Moeyaert en viert dit jaar zijn 30ste
verjaardag. De naam Seicento (Seicento
betekent de jaren 1600 in het Italiaans)
verraadt een voorliefde voor muziek uit
de renaissance en vroegbarok. Het koor
staat nu onder de leiding van Christophe
Goedvriend.

Dinsdag 26 april
Infoavond Wegwijs in energiezuinige
technieken

Door de energieconsulent
van de Gezinsbond
EPB-wetgeving,
renovatiepact,
energiesubsidies … Langs alle kanten wordt er geprobeerd om de woning van elk gezin energiezuiniger te krijgen. Wie verbouwt, ziet
soms door het bos de bomen niet meer.
En ook in deze sector slaat de reclame
toe. Onafhankelijke informatie is moeilijk
te vinden. Waar begin je? Wanneer kies
je voor een beter, maar duurder systeem?
Welk materiaal past waar? Kennis waar
een gemiddeld gezin niet over beschikt.
Tijdens deze informatieavond worden
een aantal nieuwe technieken en materialen bekeken: ventilatiesystemen met
hun voor- en nadelen, superdunne isolatiematerialen, warmtepompen en pelletketels … U krijgt er ook een antwoord op
volgende vragen: Hoe ver kan je isoleren
voor je aan een ventilatiesysteem moet
denken, en welk systeem dan? Aan welke
voorwaarden moet je woning voldoen
om voor een warmtepomp te kiezen? Of
is een ander systeem een beter keuze?
Is drievoudig glas de moeite waard, of is
gewoon hoogrendementsglas al isolerend genoeg?
Een infoavond voor alle gezinnen die bekommerd zijn over hun energierekening.
om 20 uur - bondslokaal, Sportwegel gratis (leden) / € 2
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .

Woensdag 27 april
Koken met voorjaarskruiden

Door Velt-lesgeefster: Sigrid De Waele
In de vroege lente steken al enkele voorjaarsplantjes voorzichtig hun kopjes uit
de grond. Brandnetel, paardenbloem,
zevenblad, daslook ... We noemen ze vaak
‘onkruid’, maar wist je dat deze ‘onkruiden’
ook in de keuken prettig te verwerken
zijn?
Tijdens deze kookworkshop kom je meer
te weten over voorjaarskruiden. We bespreken hun werking op onze gezondheid
en hoe je ze hierbij het beste aanwendt.
Daarna ga je er zelf mee aan de slag in typische voorjaarsgerechtjes. Op het menu
staan onder meer een reinigende zevenbladsoep, een pittige daslookpesto en
een verrassende brandnetelrisotto. Lekker
& gezond!
om 19.30 uur - Parochiezaal centrum
Melsen, Kerkwegel 25 (omleidingsroute
op aanvraag te krijgen/toegankelijk voor
rolstoelgebruikers) - kostendelend inschrijven tegen 20/4 (max. 15 deelnemers)
Velt Scheldevallei
Anabel Colpaert: 09 227 08 19
anabel.colpaert@telenet.be

Vanaf vrijdag 29 april
WAK 2016 ‘Match’

Zaterdag 30 april
Ruildag van Planten en Zaden

Heb je teveel aan planten of zaden? Dan
ben je aan het juiste adres om er iets mee
te doen.
Wij gaan ervan uit dat voor meegebrachte
planten of zaden andere planten gekozen
worden.
Indien je meer planten meeneemt dan
jezelf meebrengt, of zelf geen planten
te ruilen hebt vragen wij om een vrijwillige bijdrage te geven ten voordele
van de werking ‘Schoolleertuin VBS; Velt
Scheldevallei te Eke’.
Home Lichtervelde / Eke (parking:
Lichterveldestraat, fietsers kunnen in de
tuin parkeren) - gratis inkom - iedereen
mag deelnemen, de klemtoon ligt wel op
ruilen
Velt Scheldevallei
Luc De Clercq: 09 384 54 23
luc-de-clercq@telenet.be
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tot 8/5 - De Pinte
Gemeente De Pinte: 09 280 98 50

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

Dag van het Park op zondag 29 mei

De laatste zondag van mei is het naar goede gewoonte Dag van het Park. Dit jaar zal de dag helemaal in het teken staan van
wereldburgerschap en maken we er een echte mondiale dag van.
Er zullen activiteiten zijn voor jong en oud, muziekoptredens, animatie, informatie en workshops. Allemaal gratis. Er zal opnieuw een gratis fair trade picknick aangeboden worden. Inschrijven voor de picknick kan nu al via milieudienst@depinte.be.
Meer informatie in het volgende infoblad.

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .
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Op zoek naar een hobby?
Tennisnieuws
Het nieuwe tennisseizoen komt in zicht en Tennisclub De Pinte organiseert
naar aloud recept inschrijvingsdagen in het clubhuis, Polderbos 3 op
12 en 13 maart 2016 telkens van 10.00 tot 12.30. Opgelet slechts een
weekend!
•
•
•
•

S enioren (geboren in 1951 en vroeger) en jeugd (geboren in 2000 en later) betalen 60 euro
S tandaard-lidgeld bedraagt 100 euro
F amilieabonnement (maximum voor alle leden wonend onder één dak) = 240 euro
H
 ierbij komt nog een waarborg van vijf euro voor een elektronische toegangsbadge (uiteraard alleen voor
personen die nog geen badge hebben).

De hierboven vermelde prijzen zijn enkel geldig tijdens de vier bovenvermelde inschrijvingsdagen, daarna komt
er tien euro bij wat de lidgelden op respectievelijk 70 euro, 110 euro en voor het familieabonnement op 240 euro
(+ tien euro per lid van de familie) brengt; de tarieven zijn trouwens ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig
seizoen.
Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de club in te schrijven via Tennis Vlaanderen; de manier van handelen kan
worden toegelicht door het secretariaat (de al aangesloten leden ontvangen de toelichting elektronisch).
Ook nog dit: op 12 maart is er ter gelegenheid van de inschrijvingssessie ook een opendeur.

Joggen doe je nooit alleen!
Velen joggen doorheen onze gemeente: de loopomloop in Scheldevelde (waar JoggingClub De Pinte peter van is),
het Parkbos, de Scheldeoevers … Als lid van JoggingClub De Pinte (twintig euro per jaar) ben je steeds verzekerd.
Zelfs als je op je eentje gaat joggen. Je krijgt er een T-shirt en fluohesje bovenop!
Op dinsdagavond starten
we om 19.30 uur in de
Sportwegel
met
een
gezamenlijke opwarming
en een parcours van vijf à
tien km. De eerste dinsdag
van de maand vertrekken
we
aan
sportpark
Moerkensheide waar je na
je sportieve inspanning
nog wat gezellig kunt
napraten in de kantine.
Op zondagmorgen om
9.30 uur vertrekken we
aan de sportzuil van de
loopomloop aan WZC
Scheldevelde.
Kom gerust eens langs!
Meer info op www.jcdepinte.be of bij Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com)
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voor de jeugd
Buitenspeeldag op
woensdag 13 april
Op woensdag 13 april 2016 vindt voor de
negende maal de Buitenspeeldag plaats
in Vlaanderen. Ook de jeugddienst en de
sportdienst van De Pinte slaan opnieuw
de handen in elkaar voor de organisatie
van de buitenspeeldag.
Alle kinderen vanaf zes jaar kunnen langskomen tussen 13 en 17 uur op het grasplein naast het OCP. Welke activiteiten er
precies op het programma staan, zullen
we later bekend maken via www.depinte.
be. Het belooft alvast een leuke, speelse
en actieve namiddag te worden.
De buitenspeeldag is niet louter een opvanginitiatief; het is fijn als ouders samen
met hun kind(eren) komen spelen. Er zullen medewerkers ter plaatse zijn om de
verschillende attracties te begeleiden,
maar de kinderen zelf zijn vrij om te spelen. We willen een warme oproep doen
om er een leuk gezinsuitje van te maken.

Speelpleinwerking paasvakantie
Tijdens de eerste week van
de paasvakantie kunnen alle
kinderen van drie tot twaalf
jaar opnieuw terecht bij
Speelpleinwerking Amigos.
Let op: de geboortedatum van
de kleuters telt én ze moeten
zindelijk zijn!
Van dinsdag 29 maart tot en
met vrijdag 1 april 2016 zorgen
de animatoren voor een week
vol spel, avontuur en plezier.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen, vragen we aan de
ouders om de kinderen op tijd naar het speelplein te brengen en ze
niet voortijdig op te halen.
Er is opvang voor, tijdens en na de werking van 7.30 tot 9 uur, van 12
tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur.
Waar?
Alle kinderen worden gebracht en afgehaald in de Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1. Na het ochtendtoneeltje vertrekken de
kleuters met hun begeleiders naar ’t Bommeltje. Daar hebben de
kleuters hun eigen lokalen en activiteiten.
De lagereschoolkinderen maken gebruik van de gemeentelijke
basisschool en het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Om 16.30 uur komen de kleuters terug naar de gemeentelijke
basisschool en kunnen ze daar afgehaald worden.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven betalen de ouders onderstaande
tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• n
 iet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betalen de ouders
volgende tarieven per halve dag:
• inwoners: 4 euro per halve dag
• n
 iet-inwoners: 8 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en verzekering.
Inschrijven?
Vooraf en online inschrijven via
depinte.ticketgang.eu
De volledige inschrijvingsprocedure is
terug te vinden op
www.depinte.be/amigos.
Inschrijven voor de paasvakantie kan
vanaf 7 maart 2016 om 20 uur.
Indien u nog niet weet wanneer uw
kind naar Amigos komt, dan kunt u tot
8.30 uur op de dag zelf (’s morgens)
thuis nog online inschrijven en
betalen.
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Tienerwerking: PAARS!
Op dinsdag 29 maart 2016 en op donderdag 31 maart 2016 kunnen de
tieners van het eerste, tweede en derde middelbaar een volledige dag
terecht bij PAARS, de tienerwerking van Speelpleinwerking Amigos.
Coole zoektochten, leuke uitstapjes of zotte activiteiten, de tieners kunnen
het programma op donderdag zelf mee bepalen!
Vergeet ook niet vooraf in te schrijven via
depinte.ticketgang.eu en te kiezen voor
de activiteit Tienerwerking Paars Pasen.

Tover jouw
straat om tot
speelstraat!
Wil je jouw straat of wijk voor een
dag of een periode omvormen
tot een speelstraat?
Dien dan tijdig je aanvraagformulier in bij de jeugddienst.
Voor een speelstraat in de paasvakantie: aanvraag indienen vóór
28 februari 2016
Voor een speelstraat in de zomervakantie: aanvraag indienen
vóór 1 juni 2016

Zoektocht animatoren 2016
Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en
jongeren van Speelpleinwerking Amigos een
onvergetelijke paas- en
zomervakantie te bezorgen.

Het reglement is terug te vinden
op de gemeentelijke website:
www.depinte.be/speelstraten
Surf naar www.depinte.be/animatoren.aspx voor meer informatie.
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten,
politie

Schepenen
Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken,
financiën en begroting, lokale economie en middenstand,
gemeentelijk patrimonium
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu, duurzaamheid

Jeanine De Poorter-Maes
Dryhoek 16
tel. 09 282 44 00, gsm: 0477 33 55 92
jeanine.maes@depinte.be
Bevoegdheden: gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw

Annemie Nijs
Nieuwstraat 9 bus 2
tel. 0475 77 26 93
annemie.nijs@depinte.be
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit,
cultuur en erfgoed, informatie en
communicatie

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 0473 76 38 65
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, jeugd

Eva De Schryver
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn,
seniorenbeleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02

Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

Gemeenteraad
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op maandag 18 april en 23 mei 2016
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.
Ook de contactgegevens van de gemeenteraad en de verslagen vindt u op de gemeentelijke website.

OCMW-raad
De contactgegevens van de OCMW-raad en de agenda kunt u online vinden via www.depinte.be/OCMW.

INFOblad | MAART - APRIL 2016 | 35

Omdat we onze dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker willen maken,
gaat de gemeente De Pinte over tot de aanwerving van:

Interesse?
Verdere informatie
(functiebeschrijving,
voorwaarden en procedure)
kunt u opvragen bij de
personeelsdienst:
tel. 09 280 80 95
internezaken@depinte.be of
via www.depinte.be

1 Financieel deskundige
Sollicitaties
Brief, cv, kopie van diploma
en uittreksel strafregister kunt
u richten aan het college van
burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte of mailen naar
internezaken@depinte.be en
dit uiterlijk op dinsdag 1 maart
2016 (poststempel geldt).

m/v • contractueel • voltijds • B1-B3 • werfreserve voor twee jaar
Functie
U staat de financieel beheerder bij inzake het opmaken van de financiële
nota’s van het budget en meerjarenplan, het opmaken van de jaarrekening,
opmaak financiële rapporten en de interne financiële audit en het accuraat
voeren van de boekhouding.
Daarnaast zorgt u voor het tijdig uitvoeren van betalingen, het innen van
ontvangsten en stelt u uw financiële expertise ter beschikking van de andere
diensten.
Vereisten
Houder zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig.
Ons aanbod
Een contract van onbepaalde duur • geïndexeerd brutojaarsalaris van minimum 27 825,36 euro (persoonlijke berekening op aanvraag, relevante ervaring komt in aanmerking voor anciënniteit voor max. zes jaar • aanvullend
pensioenstelsel • maaltijdcheques • fietsvergoeding • tussenkomst in het
openbaar vervoer • hospitalisatieverzekering • gunstige verlofregeling

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

