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Volgende INFOblad
(maart - april 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 15 januari
2017 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 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
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
Contactformulier: www.depinte.be/contact

2 | www.depinte.be

Wil jij jouw
kinderspullen
verkopen?
Schrijf je in de voor de
tweedehandsbeurs van het
OCMW, breng je spullen binnen op
11 maart en zij doen de rest.

14
Winnaars Gala van de
Vrijwilliger
Tijdens het Gala van de Vrijwilliger op vrijdagavond
9 december 2016 werden er opnieuw personen/
verenigingen uit De Pinte in de bloemetjes gezet in
zes categorieën: sportverdienste, cultuurverdienste,
jeugdverdienste, anonieme duizendpoot, activiteit van het
jaar en pechvogel van het jaar.
De show werd op professionele manier aan elkaar gepraat
door Stijn Vlaeminck en illusionist Steven Delaere zorgde
voor de ontspanning tussendoor.

17

Gedichtendag met
Jeroen Theunissen
Kom op donderdag
26 januari naar de
bib voor een gratis
lezing over leven en
werk van en door
gelauwerd dichter
Jeroen Theunissen.

19

Een vrijwilliger van de
Zelfmoordlijn aan het
woord
Ieder mens heeft het recht om beluisterd te worden.
Vandaag merk je dat niemand nog tijd heeft.
De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn nemen tijd voor
mensen die het moeilijk hebben, mensen die uit de
race vallen. Alles gaat snel en iedereen moet het goed
hebben. Hier luisteren we naar mensen die het gevoel
hebben dat er niemand is die naar hen luistert en
hebben we oor voor wat mensen niet zeggen.

15

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek
maandag 26 december (tweede kerstdag)
dinsdag 27 december
zaterdag 31 december
Het wijkcommissariaat van de politie is wel open
op dinsdag 27 december.

Een gelukkig en gezond
2017 gewenst!

36

Alle inwoners van De Pinte zijn van harte welkom
tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari
2017 op het Dorp van Zevergem.
Tips om het nieuwe jaar op een veilige manier van
feestvuurwerk te voorzien vind je op pagina 16,
maar denk eraan: vuurwerk ontsteken is in De Pinte
enkel toegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
Het oplaten van wensballonnen is niet toegelaten.

05
12

Hoofdcommissariaat politie (Florastraat)
Open op maandag 26 december
(tweede kerstdag).
Op zaterdag 31 december is het
hoofdcommissariaat open van 10 tot 18 uur.
Sluitingsdagen recyclagepark
Op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook op
26 en 27 december 2016.
Op 31 december sluit het recyclagepark om 13 uur
(open van 9 tot 13 uur).
Sluitingsdagen Sociaal Huis
26 en 30 december
2 januari

Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je
oudejaarsnachtparty te brengen. Dankzij de Provincie
rij je opnieuw gratis met de feestbussen!
Gratis ophaling kerstbomen op dinsdag 10 en
donderdag 12 januari. Geef uiterlijk op 6 januari
2017 naam en adres door aan de milieudienst via
milieudienst@depinte.be.
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Ruimtelijke ordening

Drie nieuwe straten in De Pinte
Op 10 december 2015 verleende het college een
verkavelingsvergunning voor het gebied gelegen tussen
de Bommelstraat, de Daningsdreef, de Warande en de
spoorweg. In de verkaveling bevinden zich drie straten, elk
aansluitend op één van de omliggende toegangswegen.
De drie straten, Bommelhoek, Lusthof en Doeninge, zijn
onderling enkel verbonden voor fietsers en voetgangers, en
niet voor gemotoriseerd verkeer.

4 | www.depinte.be

Openbare werken & Mobiliteit

De Pinte Onderweg:
stand van zaken mobiliteitsplan
Op woensdag 30 november 2016 vond de inspraakavond
mobiliteit plaats. Na een algemene intro door het studiebureau konden geïnteresseerde inwoners deelnemen aan
gesprekstafels over vijf thema’s, namelijk:
•
•
•
•
•

Naar een aangenaam dorpscentrum
Naar een efficiënt en goed toegankelijk station
Naar een duurzaam Parkbos
Naar een gedifferentieerd snelheidsbeleid
Naar veilige en verkeersluwe fietsroutes

Omtrent deze thema’s werden er knelpunten geformuleerd
en denkpistes voor oplossingen. De meer dan 100 aanwezigen gaven hieromtrent hun voorkeuren, suggesties en
bekommernissen.
De infopanelen die gepresenteerd werden tijdens deze
avond kan je ook vinden op www.depinteonderweg.be.
Heb je nog opmerkingen met betrekking tot deze thema’s?
Geef ze ten laatste door op 15 januari 2017.
Vervolgtraject
• In januari 2017: bespreken denkpistes met de gemeentelijke adviesraden en de scholen + overleg met de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie
• Februari 2017 (vermoedelijk): voorleggen synthesenota
aan de RMC (Regionale Mobiliteitscommissie)
• Daarna: start opmaak van het eigenlijke beleidsplan
• Plan ter bespreking in het schepencollege, de mobiliteitsraad en GBC
• Voorlopige goedkeuring van het plan door de gemeenteraad
• Openbaar onderzoek (Ook op dit ogenblik heb je nog de
kans om opmerkingen te formuleren.)
• Definitieve vaststelling van het plan + communicatie

Begin je feestje dit jaar al
op bus of tram
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen.
Dankzij de Provincie rij je bovendien ook gratis met de feestbussen!
• De Pinte: F2 Gent Zuid - Gent Sint-Pietersstation - De Pinte Eke – Nazareth
• Zevergem: F5 Gent Zuid - Zwijnaarde - Zevergem - Eke
Landuit

Meer informatie?
www.delijn.be, gratis folders in het gemeentehuis
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Openbare werken & Mobiliteit

Oproep wegname obstakels in voortuinstrook
Het stukje grond tussen de tussen de
rooilijn (= de voorste perceelsgrens)
en de straatrand is openbaar domein.
In het overgrote deel van de straten
is dit een groenzone al dan niet met
bomen. Regelmatig stellen we vast dat
hindernissen hier de vrije doorgang
blokkeren. Veelal is dit om te vermijden
dat op de grasstrook zou worden
geparkeerd. Omdat het plaatsen van
dergelijke ‘obstakels’ onwettig is en
de verkeersveiligheid niet ten goede
komt, vragen wij iedereen om deze
weg te nemen.
Ook het planten van bomen, struiken,
bloemen … in deze grasstrook is

niet toegestaan. Naast het feit dat
deze hinderlijk kunnen zijn voor
voetgangers op de berm en zo de
uitwijkmogelijkheden beperken,
kunnen deze immers ook de
zichtbaarheid belemmeren van de
andere weggebruikers.
Het is het streefdoel van het
gemeentebestuur om deze zones
zoveel als mogelijk groen te houden
met een maximum aan gras in de
zone tussen de rand van de rijweg
en de privéeigendom. We wensen
jou als eigenaar of huurder van deze
aanpalende groenstrook uitdrukkelijk
te danken voor de bereidwilligheid om

mee in te staan voor het onderhouden
van dit stukje groen. Zo draag je ook
bij aan een mooie buurt waar het
aangenaam om wonen is.
In sommige gevallen werd er een
deel van deze openbare groenzone
verhard, meestal om plaats te maken
voor een extra parkeerplaats. Soms
maakte dit deel uit van specifieke
bepalingen in de verkaveling,
soms werd het toegestaan na een
goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen. Een
aantal verhardingen werd echter
aangelegd zonder toestemming.*
Omdat we ernaar streven om een
zekere uniformiteit in het straatbeeld
te bekomen, met de klemtoon op het
groene karakter, durven we je vragen
om deze zienswijze te respecteren.
Denk er ook aan dat chemische
onkruidbestrijding niet toegelaten
is in deze voortuinstrook. Er bestaat
immers een verbod op het gebruik
van sproeistoffen op het openbaar
domein. Het gemeentebestuur
wenst haar inwoners op dit vlak te
sensibiliseren. Vandaar ook onze
uitdrukkelijke voorkeur om deze zone
onverhard te laten en/of in gras aan te
leggen.
Parkeerplaatsen dienen zoveel als
mogelijk uitgevoerd te worden in
waterdoorlatende verhardingen
(klinkers met open voegen vallen hier
ook onder).
Volgende fase
We gaan stap voor stap - op
basis van eigen vaststellingen en
mogelijke gevaarlijke situaties - deze
problematiek aanpakken en hopen
op jouw spontane medewerking.
Er zal er in een latere fase ook worden
gekozen voor een meer persoonlijke
aanpak, omwille van de specificiteit
van sommige straten.

* Het verharden van deze ‘openbare’ groenzones, meestal als verlengde van een oprit of parkeerplaats op privaat domein, is niet toegestaan zonder een schriftelijke
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. Voor het verlengen van opritten van minder dan vier meter breedte is er geen goedkeuring nodig.
Een aanvraag voor de aanleg of de regularisatie ervan kan je indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepen, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte met daarbij een foto en inplantingsplan waarop de te verharden zone (lengte/breedte) is aangeduid, alsook de vermelding van de gewenste
waterdoorlatende verharding. Pas na goedkeuring van deze aanvraag mag je deze werken (op eigen kosten) uitvoeren.
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Leven & Wonen

Gouden jubileum
en viergeslacht voor
familie Verslycke
Op 5 november 2016 vierden Jeanine Verslycke
en Freddy De duytsche hun gouden jublieum in
het gemeentehuis van De Pinte. Naar aanleiding
van deze heuglijke gebeurtenis zetten we het
viergeslacht van de familie hierbij even in de kijker.

Aanpassingen
retributiereglement
brandweerzone
Centrum
Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de tarieven voor
tussenkomsten van de brandweer en ambulancediensten
van Brandweerzone Centrum. De wettelijke opdrachten
van de brandweer, zoals het blussen van een brand of
het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig, zijn in
principe gratis. Daar betaal je immers belastingen voor.
Een aantal andere tussenkomsten zijn wel betalend.

Op de foto staan: Maria Connolly uit De Pinte (96 jaar), haar dochter
Jeanine Verslycke uit De Pinte (70 jaar), haar kleindochters Marina
en Sandra De duytsche (49 en 40 jaar) en haar achterkleindochters
Melissa, Sarah, Lisa, Lara en Margaux.

Meer informatie vind je op:
www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat

Nieuwe Eandistool biedt oplossing en voorkomt
kosten bij stroomuitval
Eandis stelt een nieuwe mobiele toepassing voor ‘Geen Stroom!’
(www.eandis.be/geenstroom) die klanten helpt om zelf de
elektriciteit weer in te schakelen als thuis de stroom uitvalt. Zo
wil Eandis de kosten voor telefonische oproepen en nutteloze
interventies vermijden.
Het overkomt ons allemaal wel eens: plots valt thuis de stroom
uit. Met de nieuwe ‘Geen stroom!’-toepassing kan de klant zichzelf
snel voorthelpen. Het volstaat om – via de smartphone, tablet of
computer – enkele vragen te beantwoorden die automatisch naar
een oplossing leiden.
• www.eandis.be/geenstroom vertelt je wat te doen als thuis de
stroom uitvalt.
• www.eandis.be/stroomonderbrekingen geeft een overzicht
van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het
distributienet van Eandis.
• www.eandis.be/werkenvaneandis geeft een overzicht van
alle werken die Eandis uitvoert, en van de impact die ze hebben.
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2017
• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook op
26 en 27 december 2016. Op 31 december sluit het
recyclagepark om 13 uur (open van 9 tot 13 uur).
• Textielinzameling aan huis:
dinsdag 14 februari 2017

Opgelet: foute
Ophaalkalender
verdeeld
De Ophaalkalender die verdeeld werd op dinsdag
6 december 2016 bevat foute informatie. Door een
onzorgvuldigheid bij de drukker werden de gegevens
van twee gemeenten door elkaar gehaald.
Een nieuwe, correcte kalender werd intussen uitgedeeld. Gelieve bij het raadplegen van de kalender er op
te letten dat u de juiste versie gebruikt: vanaf pagina 6
(de eigenlijke kalender) moet het logo van De Pinte
bovenaan staan.

Problemen bij afvalophalingen?
Contacteer het meldpunt
0800 13 580
Saldo
recyclagepark
toereikend?
Elk jaar krijg je per adres vier gratis
beurten om gebruik te maken van
het betalende gedeelte van het
recyclagepark. Nadien kan je je saldo
opladen door geld over te schrijven.
Je dient steeds ten laatste vier
dagen op voorhand geld over te
schrijven om binnen te kunnen op het
recyclagepark.
Vanaf 1 januari kan er maar één
rekeningnummer meer gebruikt
worden: BE51 0910 1787 0762
Als mededeling blijf je jouw
rijksregisternummer vermelden.
Het oude rekeningnummer wordt
afgesloten vanaf 1 januari 2017.
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IVM staat in voor de ophaling van
restafval, gft, PMD, papier en karton en
grof vuil. Doen er zich problemen voor
bij een ophaling, dan kan je dit bij hen
melden.
Je kan bij IVM ook afspraak maken voor
een ophaling van grofvuil aan huis of
melding doen van volle glascontainers.
Bel gratis 0800 13 580 (elke werkdag
van 8.30 tot 17 uur) of gebruik het
contactformulier op
www.ivmmilieubeheer.be (e-loket).
Neem dus niet langer contact op
met de gemeentelijke diensten voor
vragen over de afvalophalingen, maar
wend je hiervoor tot IVM.
Waarvoor neem je wel contact op
met de milieudienst?
Voor meldingen over sluikstorten
of zwerfvuil, het recyclagepark,
composteren, maar ook voor vragen
over ophalingen van tuinafval neem
je contact op met de milieudienst
van de gemeente (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be).

Voor vragen over de ophaling
aan huis van textiel, meubelen of
andere herbruikbare goederen
kan je terecht bij Ateljee vzw
Ateljee is telefonisch bereikbaar op
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30
tot 17.00 uur).
Digitaal contactformulier
www.uwkringwinkel.be/nl/contact
Je kan de herbruikbare goederen
ook brengen naar de Kringwinkel
(Tolpoortstraat 89, Deinze of
’s Gravenstraat 134 in Nazareth).

Succesvolle
eerste Klimaatmaand
Onze eerst klimaatmaand was een succesvolle editie.
• Bandenspanningsactie: 35 deelnemers. Banden met
de juiste spanning leveren al snel zo’n 5 tot 7 % brandstofbesparing per jaar op.
• Strapdag: vijf van de zes scholen namen deel, er
waren opvallend minder auto’s die dag aan de scholen.
Alle deelnemers werden bedankt met een fluobandje.
• Repair Café: een 100-tal deelnemers, 83 spullen
gered, waarvan 54 volledig hersteld. Volgende editie in
Nazareth op zaterdag 18 februari (zie artikel hierna).
• Bloembollen provincie: alle bloembollen werden
uitgedeeld. In het voorjaar zullen de krokusjes de eerste
bron van nectar zijn voor de bijen.
• Energiefit sessie: een vijftiental deelnemers. Boeiende
info avond boordevol tips om energie te besparen met
weinig geld.
• Actie gemeentepersoneel: samen met alle personeelsleden hebben we 112 dagen vegetarisch gegeten.
Dit komt overeen met 126 kg minder CO²-uitstoot.
We hebben 3 786 km gefietst! Dat is de afstand van het
gemeentehuis tot in Valencia en terug!

De auto werd tijdens de klimaatmaand 131 dagen
ingeruild voor het openbaar vervoer of de fiets
(vermindering CO²-uitstoot).
• Wedstrijd: onder het motto ‘hoe meer we inzetten op
het klimaat hoe beter’ werd de wedstrijd verlengd tot
30 december 2016. De bekendmaking van de winnaars
vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag
8 januari op Dorp Zevergem. De hoofdprijs is een fiets.
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief
milieu en duurzaamheid via
www.depinte.be/nieuwsbrieven.
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Milieu & Duurzaamheid

Repair Café Schelde
Leie

Dikketruiendag
op vrijdag 17 februari

Het eerste Repair Café Schelde Leie was een succes. Dankzij
vrijwilligers uit De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem
wordt dit leuk initiatief verder gezet. Het tweede Repair Café
vindt plaats in Nazareth op zaterdag 18 februari 2017 van
10 tot 13 uur, in de School van Morgen, Stropstraat 21.

De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht
te besteden aan de grote uitdaging van de
klimaatverandering. De campagne mikt vooral op
eenvoudige maatregelen, die op een structurele
wijze aangehouden kunnen worden.

Met hulp van deskundigen worden kapotte spullen gerepareerd en wordt de afvalberg kleiner. Alles waar wat aan
hapert - kleding, kleine elektrische apparaten, fietsen, servies,
speelgoed, juwelen … - krijgt in het Repair Café een tweede
leven. De inkom is gratis en de reparaties ook. Er zullen hapjes
en drankjes te krijgen zijn. Allen welkom!

Dikketruiendag 2017 zal plaatsvinden op vrijdag
17 februari. Ook de gemeente, de gemeentelijke
basisschool, Vrije Basisschool Zevergem, GO!
atheneum Erasmus De Pinte, Vrije Basisschool
De Pinte en Leefschool De Boomhut zetten de
verwarming een graadje minder!

We zoeken ook nog steeds reparatiedeskundigen en helpende handen voor het onthaal of het café. Heb je interesse?
Neem contact op met jan.constales@nazareth.be of via
09 382 82 72.

Info: dikketruiendag.be

De juiste sorteerregels voor
huis-aan-huisophalingen
Wist je dat de restafvalzak maximum 10 kg mag wegen?
(voor een restafvalzak met inhoud van 60 liter)
Plaats je zak of afval tijdig aan de openbare weg,
ten laatste om 6.30 uur op de ophaaldag zelf.
Ben je niet zeker met welk afval je waar terecht kunt,
of weet je niet goed wat in welke afvalzak gestopt mag worden?
Raadpleeg de Ophaalkalender op
www.depinte.be (via Zoeken).
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KLIMAATTIP

Gebruik jouw
thermostatische kranen
op de juiste manier

Nummering
op de kraan

Betaal minder voor
groene stroom

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de
zesde groepsaankoop voor groene energie van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

Equivalente
temperatuur

*

7°C

1

12°C

2

16°C ➝ Kamers

3

20°C ➝ Leefruimte

4

24°C

5

Open kraan

Schrijf je vóór 9 februari in via www.samengaanwegroener.
be. Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een
persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw verbruik.
Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het aanbod
ten laatste op 21 april. De Provincie regelt de overstap naar je
nieuwe leverancier.
De Pinte werkt mee
Ook de gemeente De Pinte ondersteunt dit initiatief, en dit
al voor de zesde keer op rij. Wie hulp wil bij zijn inschrijving,
kan terecht bij de milieudienst tijdens de openingsuren in de
voormiddag. Maak een afspraak via het nummer 09 280 80
24. Neem zeker je laatste jaarafrekening mee! Daarin staan
immers alle gegevens die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde te brengen.
Meer info
Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Composteren
Maar liefst een derde van je afval kan omgetoverd worden in krachtvoer voor je tuin. Door te
composteren doe je eigenlijk wat de natuur altijd al gedaan
heeft: de natuurlijke kringloop zijn gang laten gaan.
Interesse in de aankoop van een c ompostvat (13,5 euro),
compostbak (27 euro) of wormenbak (10 euro)?
Meer informatie en bestellen kan bij de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).

Lucht
vervuiling
door hout
verbranding
Wist je dat houtverbranding méér fijn stof
produceert dan wegverkeer? Vanaf deze winter zal
de Vlaamse Milieumaatschappij een stookadvies
geven op dagen met slechte luchtkwaliteit en
veel fijn stof. We adviseren dan ook om zo weinig
mogelijk je woning met hout te verwarmen.
Lees er alles over op
www.lne.be/slechte-lucht-niet-stoken.
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Milieu & Duurzaamheid

Hou de rattenpopulatie onder controle
De gemeente staat in voor de verdelging van ratten op openbaar domein aan de waterlopen.
Merk je ratten op?
Meld dit aan de dienst Grondzaken (grondzaken@depinte.
be). Voor ratten op privédomein dien je een gespecialiseerde
firma te contacteren.

Ophaling kerstbomen
Na de kerst- en eindejaarsperiode willen de meeste
gezinnen hun kerstboom zo vlug mogelijk kwijt. Omdat
niet iedereen een tuin heeft waar de kerstboom terug
kan geplant worden, zal de gemeente kerstbomen gratis
ophalen op dinsdag 10 januari en op donderdag
12 januari.
Let wel, de kerstboom moet je ontdoen van alle materiaal
zoals een pot, een emmer, versiering, plastic zakken of folie,
… en bij het voetpad klaar liggen ten laatste om 7 uur.
Wens je van deze dienst gebruik te maken? Geef dan
uiterlijk op 6 januari 2017 naam en adres door aan
de milieudienst via milieudienst@depinte.be.
Uiteraard mag je je kerstboom ook zelf naar het recyclagepark brengen.
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Ratten verspreiden ziekte
De kans op besmetting met de rattenziekte of Leptospirose
van je huisdier (of de mens) wordt bijna onbestaande als je
volgende tips volgt. Voor honden kan een juist vaccinatieschema deze vervelende ziekte voorkomen.
Vermijd dat er ratten in de tuin of huis komen door:
• Bij een kippenhok het eten binnen het hok zetten of geven
(dit is trouwens momenteel een verplichting in het kader
van het voorkomen van de verspreiding van vogelgriep).
• Het kippenhok omheinen. Dit is ook een preventiemaatregel om kippen te beschermen tegen andere dieren
(vossen ...).
• Katteneten in huis plaatsen.
• De tuin goed onderhouden en zeker geen rommel opstapelen. Ratten houden ervan zich daarin te nestelen.
• Hout opstapelen kan maar met een zeil afgeschermd zodat
de ratten er niet in nestelen.
• Eten voor egels ook liever te vermijden (zeker als er een
beek in de buurt is).
• GFT-containers altijd dicht doen.
• Composthopen: als je dicht bij een beek woont, best composteren in een vat. Als je kiest om buiten te composteren,
hou dan in de gaten of er geen ratten zitten (indien nodig
zelf aan verdelging doen of informeren wat je het best
doet).
• Als je dicht bij een beek woont, ervoor zorgen dat de ratten
niet naar binnen kunnen door kleine openingen. Indien dat
wel het geval is, zelf zorgen voor verdelging.

Welzijn & Sociale zaken

Sociale woningen in De Pinte
In 2009 werd voor iedere Vlaamse gemeente een bindend sociaal objectief
vastgelegd dat concreet bepaald hoeveel sociale woningen elke gemeente
dient te voorzien. De Pinte had bij de
nulmeting twee sociale woningen en
werd verplicht om in totaal 99 sociale
huurwoningen, 32 sociale koopwoningen en twee sociale kavels te voorzien
tegen 2025. Deze twee laatste verplichtingen werden intussen geschrapt.

zijn in de verkaveling Bommelhoek
(aan de Bommelstraat ter hoogte van
Daningsdreef en Warande) 21 sociale
huurwoningen voorzien. Tot slot is er
de verbouwing van de woongelegenheid voor personen met een beperking
‘De Rank’ in de Spoorweglaan, waarbij
20 sociale woongelegenheden worden
gecreëerd voor deze doelgroep.

In de ruimtelijke uitvoeringsplannen,
zowel RUP Zevergem dat al is vastgesteld als RUP Centrumbocht waarvan
het ontwerp nog lopende is, wordt
rekening gehouden met een aandeel
sociale huurwoningen in verschillende
projectzones. Het opgelegd bindend
sociaal objectief van 99 huurwoningen
zal op die manier hopelijk behaald
worden.

Sinds de nulmeting werden al 26 sociale huurwoningen gerealiseerd. Daarvan
bevinden zich veertien woningen in de
eerste fase van de verkaveling Moerkensheide en twaalf woningen onder
het beheer van het Sociaal Verhuurkantoor Leie & Schelde.
Daarnaast heeft de gemeente verschillende projecten in de pijplijn. In de
tweede fase van de verkaveling Moerkensheide zijn zestien sociale huurwoningen voorzien. Daarnaast

Langer Genieten-
kalender
In december kregen alle 60-plussers uit onze gemeente gratis de ‘Langer genieten is …’ -kalender
thuisbezorgd. Hierin worden gemeentelijke en
bovenlokale initiatieven vermeld. Ook maken
we 60-plussers nog meer wegwijs in een gezonde levensstijl.
Je vindt de kalender ook op
www.depinte.be/ocmw/kalender.
De campagne Langer Genieten, is een
co-creatie van Logo Gezond+, 21 lokale
besturen en de DeelSEL Vlaamse Ardennen
en Schelde&Leie.
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Heb je kindermateriaal
dat je van de hand wil doen?
De tijd vliegt en voor je het weet gaan je ‘kleine’ kinderen naar
het secundair. Heb je kindermateriaal dat in huis rondslingert
en dat je van de hand wil doen? Verkoop ze tijdens de tweedehandsbeurs van OCMW De Pinte.
Wat kan je zoal allemaal verkopen?
• speelgoed, kinderfietsen
• kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes ...
• kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat
Je moet hiervoor wel op voorhand inschrijven bij Organisator
Kinderopvang OCMW De Pinte op een van volgende data:
• woensdag 1 februari van 14 tot 16 uur
• dinsdag 7 februari van 18 tot 20 uur
• woensdag 15 februari van 18 tot 20 uur
• donderdag 16 februari van 14 tot 16 uur

Organisator kinderopvang:
tel. 09 242 93 40,
dog@ocmwdepinte.be

Voor de 6 euro inschrijvingsgeld kan je 40 artikelen verkopen.
Daarnaast gaat er 20 % van de opbrengst van de verkochte
artikelen naar de organisatie die daarmee nieuw speelgoed
aankoopt voor de kinderopvang. Je bepaalt zelf de prijs van
jouw artikelen.

De tweedehandsbeurs zelf vindt plaats op zaterdag
11 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur in Huis van het Kind
’t Bommeltje, Bommelstraat 33. Wie zich heeft ingeschreven
om materiaal te koop aan te bieden, brengt dit binnen op
11 maart tussen 8 en 11 uur.

Wandelen en solidair zijn met boeren hier en
in het Zuiden: het kán!

Foto: Ivan Put’

Ga de uitdaging aan en doe mee met ‘Dwars Door de
BoerenBuiten’ op zaterdag 29 april 2017. Op die dag organiseert Broederlijk Delen een wandeltocht van 45 km tussen
Leuven en Sint-Truiden. Onderweg geniet je van de mooie
bloesems in het Hageland en Haspengouw. Je passeert en
houdt onderweg halt bij geëngageerde, lokale boeren.

Het gaat om een tocht uit solidariteit met de boeren in
Burkina Faso.
Per team van twee tot vier deelnemers wordt verwacht dat je
een sponsorbedrag van 500 euro inzamelt.
Voor de logistieke ondersteuning, het lessen van de dorst en
honger, betaal je 25 euro per persoon als inschrijvingsgeld.
Bevoorrading gebeurt met lokale en (h)eerlijke producten.
Je leert onderweg onze boeren kennen die op een bewuste
manier bezig zijn met produceren. Hoe juist, dat leggen ze je
graag zelf uit.
Na een tocht van 45 km, kan je op het eindpunt in St-Truiden
genieten van een lekker maal, een streepje muziek en supporterende vrienden en familie.
Vertrek: Abdij van Park, Heverlee (Leuven) tussen 6 en 8 uur.
Aankomst: Abdijtoren, Kerkveld, Sint-Truiden vanaf 18 uur.
Overtuig je vrienden en doe mee! Schrijf je in op:
www.dwarsdoordeboerenbuiten.be
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Achter de schermen bij de Zelfmoordlijn 1813
De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 1813 hebben het voorbije jaar meer dan 18 000 oproepen beantwoord. Verspreid
over heel Vlaanderen beantwoorden ruim 130 vrijwilligers de
Zelfmoordlijn 1813 24 uur per dag en zeven dagen per week.
We laten graag één van vrijwilligers aan het woord.
Wat maakt het werk bij de Zelfmoordlijn1813
s pecifiek?
“Het werk bij de Zelfmoordlijn is uniek omdat het toch wel
gaat over een niet evident onderwerp. Mensen laten toe
om in het diepste van hun gedachten en gevoelens mee te
gaan, mensen laten toe dat je in hun privé kijkt. Ieder mens
heeft het recht om beluisterd te worden. Vandaag merk je dat
niemand nog tijd heeft. Wij nemen tijd voor mensen die het
moeilijk hebben, mensen die uit de race vallen. Alles gaat snel
en iedereen moet het goed hebben. Hier luisteren we naar
mensen die het gevoel hebben dat er niemand is die naar
hen luistert en hebben we oor voor wat mensen niet zeggen. Als mensen een niet gemakkelijk verhaal vertellen, dan
zeggen we al snel: “dat betert wel”, maar dat houdt mensen
tegen hun verhaal te vertellen. Je moet elk probleem naar
waarde schatten. Je moet je bedenken wat mensen doen om
de stap te zetten naar de Zelfmoordlijn om daar hun verhaal
te doen.”

den. Je ontmoet gelijkgestemde mensen die ook deze keuze
hebben gemaakt. Je deelt vaak dezelfde emoties, je ondervindt dat je vaak op dezelfde zaken botst: ‘ik ben niet alleen,
er zijn er die ook met dezelfde dingen kampen. Soms steekt
twijfel de kop op en dan denk je, ben ik niet goed bezig? Als
je dat voelt dan moet je met anderen contact hebben, dan
kun je van elkaar leren en elkaar aanmoedigen. Omwille van
de anonimiteit kan je niet spreken over je werk bij de Zelfmoordlijn, maar je voelt je gedragen door de organisatie en
de andere vrijwilligers.”
Hoe voel je je nadat je wacht bij de Zelfmoordlijn
erop zit?
“Als ik de Zelfmoordlijn heb beantwoord, dan ben ik moe,
maar dan heb ik ook energie. Er zijn altijd verhalen die aan je
blijven kleven, maar als je toch een gesprek hebt gehad waar
je ergens een lichtpuntje ziet, als de dood niet meer de enige
uitweg is, geeft dat een enorme voldoening. Op het einde
ontspan ik altijd, dan ga ik even een boek lezen, een beetje
wandelen. Ik denk dat het belangrijk is om elk gesprek naar
waarde te schatten en te zeggen ik heb het beste van mezelf
gegeven. Kritisch te zijn en jezelf ook pluimen durven geven.
De balans in evenwicht brengen en dan leren loslaten.
Het volledige interview vind je op
www.depinte.be\zelfmoordlijn.

Is het werk bij de Zelfmoordlijn 1813 voor iedereen
weggelegd?
“Het werk aan de Zelfmoordlijn is confronterend. Je
leert over zelfmoord te spreken: denk je aan zelfmoord,
hoe vaak denk je eraan? Allemaal vragen die ik niet
zou hebben durven vragen zonder dit werk. Voor je
eraan begint, krijg je ook een grondige opleiding. Ik
heb heel veel bijgeleerd over zelfdoding en ik heb
mezelf beter leren kennen. Waar liggen de grenzen
van mijn kunnen. Er zijn moeilijke gesprekken, maar
je gaat in feite een uitdaging aan met jezelf. Je leert
om niet te oordelen.
Als vrijwilliger doe je het werk alleen,
maar hoe blijf je bijleren?
“Je wordt sterk ondersteund. Je wordt hier niet
zomaar in het vrijwilligerswerk gedropt. Deze
steun helpt je om dit werk te doen. Je kunt met
andere vrijwilligers praten en je ontmoet anderen op overlegmomenten. Deze ontmoetingen
zijn heel belangrijk om de batterijen op te la-

Spreekt het jou aan om je te engageren voor de Zelfmoordlijn?
Laat het weten via het aanmeldingsformulier of via cpz@preventiezelfdoding.be. Je wordt dan uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813 via
telefoon, chat of e-mail. Meer info via www.zelfmoord1813.be.
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Veiligheid

Vuurwerk
Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een spetterend vuurwerk. Maar elk jaar gebeuren er ongevallen. Je kan
ernstige brandwonden oplopen met blijvende littekens.
Neem geen risico’s. Wees voorzichtig en volg
onderstaande tips.
• Koop enkel wettelijke en veilige producten.
Ga hiervoor bij een betrouwbaar specialist.
• Eenmaal thuis, bewaar je dit op een koele en droge plaats,
buiten het bereik van kinderen.
• Vuurwerk steek je af op een open plek. Bewaar dus een
veilige afstand tot toeschouwers, woningen en voertuigen.
Wil je niet dat het vuurwerk de verkeerde kant uit gaat,
zorg dan voor stabiliteit en zet pijlen altijd in een emmer,
half gevuld met zand.
• Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze
enkel aan met gestrekte armen.
• Vuur slechts één pijl tegelijk af.
• Wil een vuurpijl niet ontploffen? Jammer.
Steek deze in geen geval opnieuw aan.
• Voorzie de nodige blusmiddelen: houd voldoende water,
een brandblusapparaat en een blusdeken bij de hand.

Nul op!
Bedankt
BOB
Het eindejaar wordt opnieuw
gevierd. Een glaasje bubbels,
een stevige pint of warme
glühwein zijn dan nooit ver
weg. Genieten is de boodschap,
maar niet als je nog moet
rijden. Want een échte BOB
heeft nul op.

En denk er aan: vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel
t oegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
Het oplaten van wensballonnen is niet toegelaten.
Meer info:
www.economie.fgov.be (zoeken op ‘vuurwerk’)

Nood-sms voor doven,
slechthorenden of personen met
een spraakstoornis
Doven, slechthorenden of personen met een spraakstoornis kunnen bij nood aan
dringende hulp (brandweer, medische hulp of politie) gebruik maken van een
nood-sms. Deze gratis sms-dienst is 24 uur per dag en zeven dagen per week
beschikbaar. Geïnteresseerden dienen deze dienst wel aan te vragen.

Meer info:
www.112.be/sms
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• Zorg er voor dat je de hulpdiensten
kan verwittigen bij nood.
• Heb je huisdieren? Ze zijn bang van vuurwerk. Hou ze dus
op een veilige en afgeschermde plaats.
• Heb je je verbrand? Spoel brandwonden minstens
20 minuten onder lauw (20°) stromend water. Bel indien
nodig de hulpdiensten op het nummer 100 of 112.

Vrije tijd

Winnaars Gala van de Vrijwilliger
Op vrijdag 9 december 2016 vond in het OCP het tweede
‘Gala van de Vrijwilliger’ plaats. Die avond werden verdienstelijke inwoners gehuldigd door het gemeentebestuur op
voordracht van de adviesraden en burgers. Naast de huldiging was er ook de bekendmaking van de winnaar van de
poëziewedstrijd en werden de aanwezigen getrakteerd op
entertainment van illusionist Steven Delaere.
Proficiat aan:
Sportverdienste Leonie Van Renterghem
Leonie wordt aanzien als een van
de grote talenten in de sport
‘Sepak Takraw’. Deze sport kan
je eenvoudig omschrijven als
‘volleybal met de voeten’ en is
de nationale sport in Maleisië.
Sinds 2009 wordt deze sport
ook in België en Europa beoefend. Leonie maakt deel uit van de
Belgische ploeg die deelneemt aan
Europese landen tornooien, daarin wordt ook met gemengde ploegen gespeeld. Haar constante prestaties als ‘striker’
(positie op het veld) zorgen ervoor dat Leonie door insiders
en kenners hoog aangeschreven staat.
Cultuurverdienste - Johan Naessens
Johan werd voorgedragen omdat zijn
verdienste in het lokale socioculturele
leven niet te onderschatten is. In de
eerste plaats als bezieler van de jaarlijkse Driekoningenstoet, waarbij hij
de traditie van het sterzingen nieuw
leven inblies en zo onder meer de
wijkbewoners samenbracht aan
kasteel Scheldevelde. Daarnaast
is hij lid van het koor ‘De Kleine
Kantorij’ en al jarenlang actief
betrokken bij de werking van ‘Het
Beschermcomité Chiro Sint-Agnes’.

een gemotiveerde goedlachse monitor. Verder is hij ook jaren
actief geweest in de Chiro waar hij een van de belangrijke
draaischijven was van deze jeugdbeweging. Dat blijkt uit het
vele werk dat hij verricht achter de schermen en zijn tot in de
puntjes uitgewerkte voorbereidingen. Hij is zeer gemotiveerd
en deinst niet terug voor een uitdaging.
Anonieme duizendpoot Danny Coppens
Danny Coppens is voorzitter van de kunstvereniging Art@De Pinte, maar binnen de
vereniging veel meer dan dat. Hij zorgt
voor de waterdichte organisatie van de
expo’s (voorbereidingen, praktische uitvoeringen, transport …), de clubweekends (uitstappen, catering, animatie,
financiën …) en staat elke clubavond
paraat als barman. Daarnaast ontwierp
hij de website, houdt die up-to-date
en zorgt hij voor de aanwezigheid van
Art@De Pinte op Facebook. Of zoals iemand het omschreef:
‘Danny is geen duizendpoot maar een duizend-en-één-poot’.
Activiteit van het jaar - Camping Polderbos
Op vraag van het gemeentebestuur organiseert Cultuurraad
De Pinte al jaren activiteiten in het kader van de Vlaamse
feestdag. Sinds 2013 werd daarin een nieuwe weg ingeslagen
met onder andere een dorpsfeest in Zevergem, een feest
nabij kasteel Viteux en in 2016 het nieuwe ‘Camping Polderbos’. Dit nieuwe concept sloeg aan. Op het grasveld naast
het OCP was het op zondag 10 juli gezellig vertoeven in de
strandstoelen. Kinderen konden er knutselen en wie dat wou
gooide een petanqueballetje. De dag werd afgesloten met
een gezellig optreden van Kurt Burgelman en PartieParty.

Als lid van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad is hij
bovendien nauw betrokken bij de organisaties van activiteiten zoals het Festival
van Vlaanderen, de 11-juli viering en de
erfgoeddag.
Jeugdverdienste Lieven De Keukeleire
Lieven is al menige jaren actief in
verschillende jeugdverenigingen in
De Pinte. Hij is steevast van de partij
tijdens de speelpleinwerking als
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Vrijwilliger in de kijker
De prijs ging naar de ‘Vriendenkring Korps Civiele
Bescherming’. Deze vereniging staat al jaren paraat om
de veiligheid te waarborgen op allerlei evenementen:
kermissen, verkiezingen, paardenkoers … en doet dat
zo’n 25 keer per jaar.
Poëzieprijs
In de marge van het gala organiseerde het
gemeentebestuur een poëziewedstrijd. Het opgelegde
thema lag voor de hand: De Pinte en Zevergem. Winnaar
werd Katelijne Verstichel die haar inspiratie voor het
gedicht haalde tijdens een van de looptochtjes door
Zevergem:
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Sportkampen 
krokusvakantie 2017
Van maandag 27 februari 2017 tot en met vrijdag 3 maart 2017
Thema kleuters: ‘Carnavalfestival’
Thema lagere school: ‘New games’
Inschrijvingsmomenten sportkampen
(via depinte.ticketgang.eu):
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Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 10 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 11 januari vanaf 20 uur
Alle info over de kampen, de Sportacademie en de
inschrijvingsprocedure vind je in de Vrijetijdsfolder en op
www.depinte.be.

Valentijnsactiviteiten in de bibliotheek:
13 tot 18 februari
Kafters gezocht
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’, zijn
we op zoek naar mensen die zich elke week een tot
twee uur kunnen vrijmaken om boeken te komen
kaften. Heb je nog een gaatje in je agenda, kan de
geur van nieuwe boeken je bekoren en ben je wat
handig met schaar en kaftpapier?
Geef ons gerust een seintje!
Dat kan via bibliotheek@depinte.be of 09 282 25 32.

Bibdate:
zaterdag 18 februari om 20 uur
Nee, we helpen je niet aan een partner, wel aan
inspiratie voor nieuwe boeken.
Breng een, twee of drie van je favoriete boeken mee
en praat erover met andere gepassioneerde lezers
in een leescafé-voor-één-avond. In een korte tête-àtête stel je je gesprekspartner jouw favoriete boeken
voor en krijg je nieuwe leestips van de andere. Na vijf
minuutjes wisselen we van ‘boekpartner’.

TIP

Voor jouw agenda
• PC-dokter in de BIB:
op 7 januari en 4 februari van 10 tot 12 uur
• Voorleeshalfuurtje:
op woensdag 4 januari en woensdag 1 februari van
15 tot 15.30 uur in de BIB. Voor kinderen van de derde
kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig vóór
10 februari via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be.
Blind Date
De platgetreden boekenpaden een beetje beu? Zin in
een avontuurtje met een onbekend (verpakt) boek?
Neem dan tijdens de Valentijnsweek eens zo’n blind
date mee naar huis. Wie weet stoot je op hét boek van
je leven!

Het winnende gedicht krijgt een ereplaats in de bib,
de winnaar een verdiende prijs.
Valentijnsoverlevingspakket
Voor allen onder jullie die met Valentijnstress te kampen hebben, een pakketje troost. Alles wat je nodig
hebt om er een fantastische Valentijn van te maken in
een zakje vol tips, tricks en andere (lekkere) hebbedingetjes. Gewoon gratis te krijgen op Valentijn. Omdat
we jullie zo graag zien!
Deze Valentijnsactiviteiten kaderen in een stage
project voor VSPW Bibschool Gent.

Foto: Koen Broos

Valentijnspoëziewedstrijd
Ben je tussen tien en veertien jaar en schrijf je al eens
graag een (liefdes)gedichtje? Doe dan zeker mee met
onze poëziewedstrijd! Laat je inspireren door Valentijn
en bezorg ons je knapste schrijfsel vóór 10 februari.

TIP

Gedichtendag 2017 met Jeroen Theunissen
Op donderdag 26 januari 2017 in de bib voor een lezing
over leven en werk.
Om 20 uur, inschrijven nodig.
Meer info op in de Agenda op 25.
Gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de letteren.
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Leven(s)lang Sportelen
Sportelprogramma +55 leven(s)lang Sportelen in De Pinte
Georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met vzw Sportbeheer eva
Nieuwe lessenreeks Stay Fit!
Gemeente De Pinte ging in 2015 de uitdaging aan om nog
niet sportende 55-plussers (weer) sportief-actief te krijgen en
te houden. Dit project kreeg de naam Stay Fit.
In januari wordt er gestart met een vervolgreeks waarbij we
opnieuw een gevarieerd aanbod voorzien. Met sporten als:
netbal, pilates, curve bowl, volksdansen, drums alive, nordic
walking, gymnastiek, bewegingscircuit, boerengolf of crolf,
kubb, petanque, wandelen (Parkbos) en fietsen (zoektocht).
De lessen vinden plaats op maandagvoormiddag van 10 tot
11 uur in het OCP. We starten op 23 januari en eindigen op
19 juni 2017. Na elke les kan je nog wat napraten en verwennen we je graag met een gratis kop koffie.
De exacte data vind je op www.depinte.be of aan de balie van
het OCP.
Kostprijs voor zestien lessen:
56 euro voor inwoners en 72 euro voor niet inwoners.
Inschrijven: via sport@depinte.be, 09 280 98 44 of aan de
balie van het OCP.
Betalen: via overschrijving na inschrijving

Binnenkort: Rugschool
Tien lessen in het voorjaar van 2017 (januari tot april)
Tijdstip?
waarschijnlijk op maandag of donderdag om 19 of 19.30
uur
Waar? OCP of Moerkensheide
Interesse? Bezorg de sportdienst jouw naam, telefoon
nummer en e-mailadres en wij houden je op de hoogte.
Curve bowl
Dinsdag van 14 tot 17 uur
Elke dinsdagmiddag kan je komen curve-bowlen in het
OCP (spiegelzaal). Curve bowl is een Engels bolspel dat
lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer veertien meter. In ploegen van twee, drie of
vier tracht men het eerst vijftien punten te scoren door
zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen.
Ook voor beginnelingen! Kom eens langs en probeer het
gewoon. Iedereen welkom.

Kriebeltuin
Van 21 januari tot 20 mei 2017 (twaalf lessen)
De Kriebeltuin is er voor kleuters van de instapklas tot en met
de derde kleuterklas op zaterdagnamiddag in de sportzaal van
de gemeentelijke basisschool.
Groep 1

Groep 2

Groep 3

2e en 3e
kleuter

1e kleuter

instapklas of kleuters
die net school lopen

14 tot 14.50 uur 15 tot 15.50 uur 16 tot 16.50 uur
Inschrijvingsmomenten sportacademie
(via depinte.ticketgang.eu):
Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 10 januari vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 11 januari vanaf 20 uur
Prijs: 42 euro voor inwoners, 54 euro voor niet-inwoners
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Op zoek naar meer info over kampen en ander activiteiten
van de BIB, jeugd-, sport- en cultuurdienst?
Raadpleeg de Vrijetijdsfolder en www.depinte.be.

Pintenaars schrijven …
Jaarboek 2016 van Heemkring Scheldeveld
In het lijvige Jaarboek van Heemkring Scheldeveld van 2016 komen twee Pintenaars
aan het woord: Johan Van Twembeke en Carlos Vermeiren.
Johan Van Twembeke zorgde voor zes bijdrages, waar in
vier ervan De Pinte of Zevergem aan bod komen:
• Cyriel Van Verdeghem, een vergeten oorlogsslachtoffer van
de Tweede Wereldoorlog
• het overlijden van Pints figuur Julien Dierick
• het voedselprobleem tijdens de Eerste Wereldoorlog, in
Zevergem en De Pinte
• krantenberichten uit 1916 met hierin onder meer de voetbalploeg van De Pinte en wielrenner Baziel Mathys in actie
Carlos Vermeiren brengt in zijn artikel ‘Boerderijen in
 evergem, deel 1: Verdwenen boerderijen’ een aantal boerZ
derijen terug tot leven. Het gaat hier om sites die de baan
moesten ruimen voor onder
meer de E17 (toen E3) en
de N60.
Het Jaarboek 2016 van
Heemkring Scheldeveld is
uitverkocht maar is in te
kijken in de bibliotheek
van De Pinte.

Wie was Cyriel Van Verdeghem?
Landbouwingenieur Cyriel Van
Verdeghem werd geboren in
Deurle op 22 augustus 1907. Zijn
ouders waren gemeenteonderwijzer Petrus Van Verdeghem en
Maria Vander Plaetsen. Hij huwde
in 1936 met Renilde Suy. Cyriel
bouwde een woning in de Koning Albertlaan in De Pinte.
Op 26 maart 1937 kwam hij in De Pinte wonen. Amper
twee jaar later werd Cyriel gemobiliseerd, van 1 juni
1939 tot 19 februari 1940. Bij de algemene mobilisatie
van 10 mei 1940 werd sergeant Cyriel Van Verdeghem
aan het 52e linieregiment toegevoegd. Cyriel maakte de
achttiendaagse veldtocht mee. Hij werd op 28 mei 1940
gevangen genomen in Ruddervoorde en naar Duitsland
‘afgevoerd’. Hij kwam terecht in Stalag I A in Stablack.
Hij overleed op 28 oktober 1940 in Gross-Neufelde bei
Heinrichswalde (kreis Tilsit), Duitsland.

Op zoek naar een hobby?

De hele winter door petanquen?
In de koude en regenachtige winterperiode is er bij
Petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte iedere
zondagvoormiddag van 10 tot 13 uur ‘opendeurdag’
voor geïnteresseerde spelers en dit op vijf verwarmde
en goed verlichte binnenterreinen in Zevergem.
Daarnaast zijn er het hele jaar
door drie speelmomenten
per week.

Verdere info: Julien Matthys, voorzitter:
julien.matthys@telenet.be, 0472 01 35 47
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Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2017
Omdat veel ouders vooraf plannen maken voor hun kinderen
tijdens de vakantieperiodes, willen we je alvast volgende data
meegeven van Speelpleinwerking Amigos.
Jouw kind kan in 2017 terecht op het speelplein op de
volgende momenten:
• tijdens de eerste week van de paasvakantie:
van maandag 3 april 2017 tot en met vrijdag 7 april 2017
• tijdens de zomervakantie:
- van maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli 2017
(opgelet: geen speelplein op vrijdag 21 juli)
- van maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli 2017
- van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017
- van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus
2017
- van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus 2017
(opgelet: geen speelplein op dinsdag 15 augustus)
Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen aan
activiteiten van de sportdienst, de cultuurdienst en de kinderopvang Stekelbees.

Maak
van jouw
straat een
speelstraat in 2017
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw
aangevraagd worden. Dus als je jouw straat of wijk
voor een dag of een bepaalde periode in de paas- of
zomervakantie wil omtoveren tot een speelterrein
voor kinderen, dien dan tijdig een aanvraag in bij de
jeugddienst van de gemeente.
Ten laatste indienen op:
• 3 maart 2017 voor een speelstraat in de
paasvakantie
• 1 juni 2017 voor een speelstraat in de
zomervakantie
Het reglement en het aanvraagformulier vind je op
www.depinte.be/speelstraten.

Oproep animatoren
2017
Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen
en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een
onvergetelijke paas- en/of zomervakantie te
bezorgen!
Voor meer informatie over de werking van speelpleinwerking Amigos, de prijzen en andere praktische zaken, kan je
terecht bij de jeugddienst van De Pinte (tel. 09 280 98 43,
jeugddienst@depinte.be).

Meer info via www.
depinte.be/animatoren

Kadervorming jeugdwerkbegeleiding
Laat je vormen en krijg (een deel) terugbetaald
Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende
opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn
met het animeren en begeleiden van
jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op
22 | www.depinte.be

kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met andere woorden:
de leiding/medewerkers (of jongeren die leiding willen geven) volgen
cursussen die verband houden met de
werking.

Voor wie?
(Toekomstige) jeugdwerkers die in
De Pinte of Zevergem wonen.
Meer info en voorwaarden?
Contacteer de jeugddienst, tel.
09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be.

Agenda januari-februari 2017
Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook www.UiTinvlaanderen.be.
Jouw eigen activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in dit Infoblad?
Geef ze door via communicatie@depinte.be.
Maandag 2 januari

Nieuwjaarskaarting
van 13 tot 17 uur - OCP
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94
Dinsdag 3 januari en maandag 9 januari

Bloedcollecte

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
0473 71 49 30
4 januari en 1 februari

Zaterdag 7 januari

Driekoningenstoet
De kleurrijke stoet verenigt jong en
oud, folklore, erfgoed en muziek. Zo
houden we de traditie van het sterzingen in ere. En natuurlijk ontbreken
onze Pintse reuzen Jan en Trees ook
deze keer niet!
Tijdens de stoet wordt door de vormelingen van De Pinte geld ingezameld
ten voordele van de vrijwilligerswerking van het lokaal opvanginitiatief
voor vluchtelingen en asielzoekers van
het OCMW.

Voorleeshalfuurtje
Voor kinderen van de derde
kleuterklas, het eerste en tweede
leerjaar.
van 15 tot 15.30 uur BIB, Baron de Gieylaan 27 - gratis
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Vrijdag 6 januari

Parochiale nieuwjaarsreceptie
om 20 uur - raadzaal De Pinte
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
Vrijdag 6 januari

JV De Pinte – Latem
(2de reserven A)
om 20 uur – Moerkensheide – gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie FOS De Havik
Kom samen een glas heffen op het
nieuwe jaar
om 17.30 uur - lokaal FOS De Havik,
Sportwegel 7
156e FOS De Havik
Jeroen Daneels: 0474 19 94 71

Kindjes die, liefst vergezeld van hun
ouder(s), verkleed willen meestappen
in de stoet nemen best vooraf contact
op met de organisator. Na de aankomst terug aan Scheldevelde kan je nog nagenieten bij een glas en een knabbeltje.
vertrek om 16 uur - kasteel Scheldevelde, route: Kasteellaan B. de Gieylaan, Koning Albertlaan - Stationstraat - J. Anthierenslaan
- Begonialaan - B. de Gieylaan - Borluutlaan - H. Conciëncelaan Scheldeveldestraat - G. Gezellelaan - Borluutlaan - Kasteellaan - domein
Scheldevelde
De Kleine Kantorij i.s.m. Buurtplatform De Kleine Landeigendom
Johan Naessens: 09 282 58 23 - jranaessens@hotmail.com
7 januari en 4 februari

Openstelling Museum
Scheldeveld

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
Nazareth - Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en
Johan Van Twembeke: 09 282 70 42

Zondag 8 januari

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
van 11 tot 13 uur - Dorp Zevergem gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

7 januari en 4 februari

PC-dokter in de bib
van 10 tot 12 uur BIB, Baron de Gieylaan 27 - gratis
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
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Maandag 9 januari

Vanaf dinsdag 17 januari

Start kaart- en spelnamiddagen

Leesgroep Geloofsgesprekken

De kaartnamiddagen werden omgevormd naar kaart- en spelnamiddagen,
met gezelschapsspelen.
van 13 tot 17 uur (wekelijks) - OCP
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94

ook op 31/1 en 14/2 - namiddag - kerk
De Pinte - inschrijven via
www.parochiedepintezevergem.be
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86

Donderdag 12 januari

Lijndansen
ook op 26/1, 9/2 en 23/2 - van 14 tot
16 uur - De Veldblomme, Zevergem
Okra Zevergem
Jeanine Schollaert: 09 222 00 25
13 januari en 10 februari

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde /
Eke Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 13 januari

Start wekelijkse wandelingen
om 14 uur (wekelijks, niet op 27/1 en
3/2 en 17/2) - OCP
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Zaterdag 14 januari

JV De Pinte – St.-Kruis-Winkel
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

17 januari en 21 februari

Crea: gezelschapsspel Rummikub
van 13.30 tot 16.30 uur - OCP
Okra De Pinte
Rosa Vandorpe: 09 282 58 51
Donderdag 19 januari

Start driedelige basiscursus
grootfruit, snoei en boomzorg

Nieuwjaarsdrink Eekbulk

vanaf 17.00 uur - Pijpekop Eekbulk voor bewoners en sympathisanten
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 0486 08 36 55
Zondag 15 januari

Nieuwjaarsreceptie
Kom het nieuwe scoutsjaar inzetten met
een drankje en hapjes
vanaf 11 uur - Scoutslokaal, Nieuwstraat 78B Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
Dinsdag 17 januari

GOSA: Nieuwjaarsontmoeting
om 14 uur - Bondslokaal - gratis
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
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Zondag 22 januari

Concert “24 rozen” - hommage
aan Toon Hermans

Theoretische inleiding over de ecologische fruittuin (teelt van fruitbomen)
door Jan Van Bogaert.
om 19.30 uur - CC De Brouwerij,
Stationstraat / Eke - ook op 23/2
(om 14 uur) en 23/9 (om 9.30 uur) € 18 (leden) / € 23 - inschrijven nodig
Velt Scheldevallei: 09 384 60 03
guido.duprez@skynet.be
www.velt.be/scheldevallei
Vrijdag 20 januari

Breicafé: scheve sjaal
Lesgever: Rita Careel
Begeleider: Chris Yvergneaux
om 15 uur - Ponthoeve, Zevergem inschrijven tot 12/1
Okra Zevergem
Jeanine Schollaert: 09 222 00 25
Vrijdag 20 januari

Zaterdag 14 januari

Door te ‘kijken’, te ‘ruiken’, en vooral veel
te ‘proeven’ leren we de verscheidenheid
van de verschillende soorten wijnen
kennen en waarderen.
Zowel onze ‘oude’ wijnproevers als ’beginners’ zijn van harte welkom.
ook op 27/1, 3/2, en 10/2 - om 20 uur
- Bondslokaal - € 64 / € 76 -inschrijven nodig (max. 26 deelnemers)
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

JV De Pinte - Belsele
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vanaf 20 januari

Start cursus wijnen leren proeven
Onder de deskundige leiding van
Meester-Vinoloog Georges De Smaele,
houder van het diploma van ‘Advanced
certificate in Wines and Spirits’ (London),
gaan we gedurende vier avonden
volgende thema’s bespreken:
- Saint Emilion (FR) - Is het verschil in
ranking te proeven?
- Loire (FR) - stille wijnen in rood, rosé
en wit
- Sud Ouest (FR) (Bergerac, Montravel,
Monbazillac …) - Verscheidenheid?
- GSM-wijnen: Grenache, Syrah,
Mourvèdre (FR en wereldwijd)

Door theatergezelschap Blinde Vink
Op 17 december 2016 zou Toon
Hermans 100 jaar geworden zijn!
Dat vieren we met een concert vol
lieve liedjes en dolle deuntjes. Luister,
geniet en zing mee met ‘Méditerranée’,
‘Ballonnetje’, ‘Café Biljart’, ‘De Tango Van
Het Blote Kontje’, ‘De Appels Op De
Tafelsprei’... en natuurlijk ‘24 Rozen’.
Zang: Fabio Van Hoorebeke
Piano: Jonas Malfliet
Tekst & Muziek: Toon Hermans
om 10 uur - OCP
€ 10 (leden) / - € 12 Davidsfonds DP-Z
Inschrijven voor 18/1 bij Machteld
Vanderbeke: machteld.vanderbeke@
skynet.be of tel. 09 282 55 10.
De inschrijving is pas definitief na betaling op het bankrekeningnummer
van het Davidsfonds De Pinte
‘BE02 4474 5948 1140’
Zondag 22 januari

Maak kennis met ‘Bekoord’
In de schoot van het koor Suverlike uit
Zevergem ontstond een nieuw gezelschap, een werelds koor. Het kreeg niet
de naam Wereltlike, maar wel ‘Bekoord’.
Dat nieuwe koor komt een eerste maal
naar buiten met een pretentieloos aperitiefconcertje op zondag 22 januari.

• 4/1 en 1/2: Voorleeshalfuurtje in de BIB
• 26/1: Gedichtendag 2017 met Jeroen Theunissen
• 18/2: Repair Café

Bij een borrelnootje en een aperitiefdrankje kan je luisteren naar enkele
luimige madrigaaltjes, wat liefdesliederen uit verschillende tijden en landen
en natuurlijk naar een drinklied. Buvons
bien, buvons, mes amis! Allen van harte
welkom.
om 11 uur - De Veldblomme,
Zevergem
Bekoord
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
daniel.v@outlook.be

Vanaf 31 januari

Voorjaarscursus:
Vluchtelingen,
oorlogsvrijwilligers,
brievensmokkelaars en
spionnen
De Eerste Wereldoorlog aan de
Belgisch-Nederlandse grens

zie pag. 20
om 10 uur - OCP - € 52,50 (15 lessen)
/ € 67,50 (niet-inwoners)
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 44

Foto: Koen Broos

Gelauwerd dichter Jeroen Theunissen
keert op Gedichtendag 2017 terug
naar zijn roots. Vorig jaar ontving hij
de hoogste onderscheiding van het
publiek bij de Herman de Coninckprijs 2016. Met gepaste trots
ontvangen wij hem op 26 januari
2017 in de bib voor een lezing over
leven en werk, waar hij ook uit voor
zal lezen. Gesubsidieerd door het
Vlaams Fonds voor de letteren.
om 20 uur - BIB, Baron de Gieylaan
27 - gratis - inschrijven via
bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32
Gemeente De Pinte
Bibliotheek
Zaterdag 28 januari

JV De Pinte - Kleit (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Moerkensheide
Meer info:
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vrijdag 3 februari

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

Start nieuwe reeks Stay Fit

Gedichtendag 2017 met
Jeroen Theunissen

JV De Pinte
Kaas en wijn/bieravond

JV De Pinte – Evergem Center
(2de reserven A)

Maandag 23 januari

Donderdag 26 januari

Vrijdag 3 februari

3 en 17 februari

Openkleuterdagen

- Algemeen verloop van de Eerste
Wereldoorlog
- Clandestiene activiteiten aan de
Belgisch-Nederlandse grens
- De elektrische draadversperring
Aangezien het neutrale Nederland
geen strijdende partij was tijdens de
Eerste Wereldoorlog, was de grens
tussen België en Nederland er een
tussen oorlog en vrede. Daardoor
konden zich aan die grens ruim
vier jaar lang heel wat clandestiene
activiteiten ontwikkelen, ook al was
er een strenge bewaking. Langs de
grens liep namelijk een anderhalve
tot twee meter hoge draad met een
hoogspanning van 2 000 volt die
bijna 1 000 slachtoffers maakte.
Professor Alex Vanneste bekijkt de
Groote Oorlog vanuit dit bijzondere
grensgebied. Hij heeft het over de
vluchtelingenproblematiek, de wijze
waarop oorlogsvrijwilligers toch aan
het front geraakten, de clandestiene
post met frontsoldaten en de 
spionage in bezet gebied en aan
de grens. Tot slot vertelt hij wat de 
moordende elektrische grensdraadversperring voor dit alles betekende.
ook op dinsdag 7, 14 en 21 feb.
- van 14 tot 16 uur – OCP - € 64
/ € 56 (met Davidsfonds Cultuurkaart) – koffie en digitale syllabus
inbegrepen Davidsfonds Meer info en inschrijven:
016 31 06 70 (Davidsfonds
Academie) - 282 96 69 (Katleen
Vandermeersch) - Code: PI17-035

Kom een kijkje nemen hoe de
kleutertjes spelen, leren, creatief bezig
zijn ... Maak kennis met het team. Je
hebt ongetwijfeld nog enkele vragen.
Leefschool De Boomhut helpt je graag.
Wist je trouwens dat ouders steeds
welkom zijn in de klasjes?
van 9 tot 16 uur - Breughellaan 18A
Leefschool De Boomhut
leefschooldeboomhut.be
Zaterdag 4 februari

1ste spinningsmarathon t.v.v. Kom
op tegen Kanker
van 13 tot 17 uur - Oxygen Eke - € 10 inschrijven nodig
MJR Team De Pinte
0492 74 51 78
www.mjrteam-depinte.be
Zaterdag 4 februari

Eerste Potloodjesquiz
De winnaar van de quiz wint
‘HET POTLOOD 2017’ en een mooie prijs.
om 19 uur (deuren, start om 20 uur
stipt!) - sporthal VBS (ingang Polderdreef) - € 20 per team (maximum
4 personen) - inschrijven via e-mail
naar quiz.vbsdp@gmail.com met als
onderwerp ‘QUIZ’ en vermelding van
jouw teamnaam
Ouderraad VBS De Pinte

Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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Zondag 5 februari

Maria Lichtmis:
kinderzegen
Nadien pannenkoeken!
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
sanne.vermeeren@telenet.be
www.parochiedepintezevergem.be
Dinsdag 7 februari

Start nieuw seizoen lijndansen
van 9.45 tot 11.30 uur (wekelijks op
dinsdag) - OCP
Okra De Pinte
Magda De Jaeger: 09 282 68 70

initiatief: voor de eerste keer organiseren
ze een ontbijt voor klein en groot.
Met als leuze: “hoe meer liefde in huis,
hoe beter”, bieden ze een goedgevulde
ontbijtdoos aan met allerlei lekkers én
een kleine verrassing voor iedereen. Je
kan kiezen tussen een ontbijt voor de
kleine honger (kinderen) of grote honger (volwassenen).
afhalen tussen 8 en 10 uur Polderdreef 1 - bestellen via
www.gemeenteschooldepinte.be/
oudervereniging
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte

Zaterdag 18 februari

JV De Pinte - Drongen (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 februari

Bibdate

Woensdag 15 februari
Vrijdag 10 februari

Voordracht: Kruiden en vergeten
groenten
Door: Christian Claus, zaakvoerder van
Kruidenkwekerij in Kruishoutem.
Er wordt stilgestaan bij de plant als dusdanig, de teelt, de culinaire en heilzame
toepassingen, symbolen en verhalen,
met daarna tijd vor vragen.
om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Zaterdag 11 februari

JV De Pinte - Zomergem
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 12 februari

Onbijt voor jong en oud

Ludieke theatermonoloog
‘Dame Blanche’
Door: Nele De Graeve, voordracht
kunstenares. Zij beeldt verschillende
types vrouwen uit.
om 20 uur - OCP - € 15
Markant DP-SDW: 09 282 85 29
Donderdag 16 februari

Kookworkshop
om 19.30 u. - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 17 februari

ACV fusie kaarting
om 19 uur – De Veldblomme,
Zevergem – ACV De Pinte-Zevergem
Voor meer inlichtingen
Antoine Van Nieuwenhuyze
Tel. 09 385 49 36 gsm 0473 13 56 62
e-mail antvn@telenet.be

Breng een, twee of drie van je
favoriete boeken mee en praat erover
met andere gepassioneerde lezers in
een leescafé-voor-één-avond. In een
korte tête-à-tête stel je je gesprekspartner jouw favoriete boeken voor
en krijg je nieuwe leestips van de
andere. Na vijf minuutjes wisselen we
van ‘boekpartner’.
om 20 uur - BIB, B. de Gieylaan
27 - gratis - inschrijven nodig vóór
10/2
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
bibliotheek@depinte.be

Zaterdag 18 februari

Repair Café
Met hulp van deskundigen worden
kapotte spullen gerepareerd en wordt
de afvalberg kleiner. Alles waar wat
aan hapert - kleding, kleine elektrische
apparaten, fietsen, servies, speelgoed,
juwelen … - krijgt in het Repair Café
een tweede leven.

In het weekend voor Valentijn is genieten aan de ontbijttafel een ideaal begin
van een liefdevolle en gezellige dag met
heel het gezin. Daarom zet de oudervereniging zijn schouders onder een nieuw
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De inkom is gratis en de reparaties ook. Er zullen hapjes en drankjes te krijgen
zijn. Allen welkom! Wil je helpen als reparatiedeskundige of aan het onthaal of in
het café. Laat iets weten.
van 10 tot 13 uur - de School van Morgen, Stropstraat 21 / Nazareth - gratis
Repair Café Schelde Leie: 09 382 82 72
jan.constales@nazareth.be

• 18/2: Bibdate
• 21/2: Introvert of extravert: over stille waters en spraakwatervallen

Zaterdag 18 februari

Pioniersfuif
Het belooft opnieuw een spetterend
dansfeest te worden vol klinkende beats
en pure ambiance. En ook dit jaar kan
je tijdens het placeren van een stevig
danske, luisteren naar welbekende djnamen. Allen daarheen! Hou zeker de
facebookpagina in de gaten.
van 21 tot 5 uur - OCP - € 6 (VVK),
tickets bij alle Givers, Jin en leiding
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
Zaterdag 18 februari

Allerliefdeviering
om 18 uur - Kerk Zevergem
Parochie DP-Z: 0476 78 78 86
sanne.vermeeren@telenet.be
www.parochiedepintezevergem.be
Zondag 19 februari

Startactiviteit: Ontbijt met het
hele gezin
om 8 uur - De Veldblomme,
Zevergem - € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Maandag 20 februari

Praktische les reanimatie
Er wordt gewerkt met kleine groepen. Bij succes wordt de les herhaald
dezelfde dag.
om 14 uur - OCP - € 15 (leden) / € 25 inschrijven nodig
Markant DP-SDW: 09 282 85 29
Dinsdag 21 februari

GOSA: Bezoek tentoonstelling
‘Oorlog in korte broek 14/18’
met gids

heiligdom voor Sint-Jacob of ‘Santiago’
in Compostela. In die tijd was bijna heel
Spanje bezet door de islamitische Moren maar een klein christelijk koninkrijk
bleef zich verzetten, en kon de ‘Camino’
of de weg naar Compostela open houden. Vanuit de rest van de christelijke
wereld kwam een massale stroom van
pelgrims op gang, die de Spanjaarden
van toen de moed gaf om de strijd
tegen de Moorse overheersing verder te
zetten. Santiago speelde een actieve rol
bij de herovering van Spanje.
Deel 2: In het voetspoor van de pelgrims
We starten de Camino aan de FransSpaanse grens. Moedigen kunnen de
tocht te voet afleggen in ongeveer
een maand. Zij noemen het dé tocht
van hun leven. Je kunt natuurlijk ook
de verschillende plaatsen op de weg
als reiziger bezoeken en je zult versteld
staan van al de romaanse, gotische en
barokke pracht die gedurende eeuwen
langs de Camino is gebouwd. Voeg
daarbij de steeds wisselende landschappen, de vele oude stadjes en sympathieke dorpjes, de ontmoetingen met
pelgrims uit alle hoeken van de wereld,
en het wordt duidelijk dat de Camino
een veelzijdige reiservaring betekent.
om 10 uur – raadzaal gemeentehuis € 5 (leden) / € 7 - Davidsfonds DP-Z
Contactpersoon: Marc Lagaert,
09 282 52 77 marc.lagaert2@telenet.be
Dinsdag 21 februari

Voordracht: de diensten van
het Wit-Gele kruis, nu en in de
toekomst

om 14 uur - Sint-Pietersabdij, Gent - € 7,5
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

Door: Natacha Pynaert en Sandra
Aerssens, verpleegkundige De PinteZevergem
om 14.30 uur - De Veldblomme,
Zevergem - inschrijven tot 1/12
Okra Zevergem
Jeanine Schollaert: 09 222 00 25

Dinsdag 21 februari

Dinsdag 21 februari

Voordracht: Noord-Spanje en
de Camino naar Santiago de
Compostella

Voordracht: Teelt van tomaten

Door: Jan en Rita Thienpont
Deel 1: Achtergronden van de Camino
In het jaar 813 meende men het graf
van de apostel Jacobus gevonden te
hebben in Galicia en al gauw ondernamen vrome bedevaarders de moeilijke
en gevaarlijke tocht naar het nieuwe

Door: Jos Van Hoecke
Over rassen, grondeisen, teeltzorgen bij
glas- en buitenteelt, voorzaaien en verspenen, gewasbescherming en ziekte
verschijnselen.
om 19.30 uur - zaal Racing, Markt 20 /
Gavere - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

Dinsdag 21 februari

Introvert of extravert: over stille
waters en spraakwatervallen
Op een vergadering, een bijeenkomst
of gewoon tijdens een groepsgesprek
moet er een beslissing genomen
worden. Zodra het probleem wordt
voorgelegd, zie je de ene helft van het
gezelschap kwebbelen, door elkaar
oplossingen aanreiken en van gedachten wisselen. De andere helft probeert
na te denken over de probleemstelling.
Ze zoeken naar mogelijke oplossingen
binnen zichzelf en spreken pas als zij
een doordacht voorstel kunnen doen.
Hoe kan je er voor zorgen dat de juiste
beslissing wordt genomen en dat iedereen een goed gevoel heeft daarna?
Ondervind het aan den lijve tijdens deze
workshop gegeven door psychologe en
Pintenaar Lieve Smekens.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel (De Pinte) - € 5
- inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.
com
Curieus De Pinte
Dinsdag 28 februari

Vastenavond = zangavond in
Zevergem!
Al zeventien jaar lang houden Piet
bogaert en Daniel Vanrysselberghe
vastenavond in ere. Een gezellige avond
vol samenzang, met allerlei liederen
rond een thema. Welk thema het nu
wordt, kunnen we nog niet verklappen,
maar het wordt weer een gezellige,
bonte avond vol zang, pannenkoeken en
genoeg vocht aan de bar. Het gaat dus
niet om een concert, er is geen optreden
van een of andere illustere Onbekende
Vlaming … Alleen dit: eenvoudig en pretentieloos: iedereen die komt, komt om
zelf te zingen. En voor wie geboren is in
(of voor) 1967, we laten heel wat hits van
vijftig jaar geleden weerklinken. Zorg dat
je erbij bent! Niet aarzelen, niet denken
“ik kan niet zingen”, gewoon komen en
meedoen. Ambiance verzekerd.
om 20 uur - De Veldblomme,
Zevergem
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
daniel.v@outlook.be
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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De Pinte in beeld

Blijde intrede van Sinterklaas
Foto’s van de blijde intrede van
Sinterklaas op zondag 13 november
2016 in De Pinte.

Kindergemeenteraad
2016 - 2017
Op zaterdag 3 december 2016
kwam de kindergemeenteraad
2016 - 2017 voor het eerst samen.
Lukas Soens werd verkozen als kinder
burgemeester. De andere leden zijn:
Elisabeth Verlinden, Jolien Agache en
Maxime Huyghe.
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Seniorenweek
De Seniorenweek werd ingezet met een feestkaarting.
Op dinsdag 22 november 2016 volgde de Sporteldag
voor 55-plussers: 124 deelnemers, 11 verschillende sporten,
fitheidstesten, voor iedereen een geschenkje, gratis koffie.
Er was ook een mooie opkomst voor de film ‘Achter de
wolken’.
Het restaurant van het woonzorgcentrum bereikte met
72 ingeschrevenen opnieuw haar maximum voor een lekker en gezond ontbijt.
Ook op donderdag
konden de senioren
na een boeiende inleiding een lezing volgen
over slaapmedicatie.
De week werd afgesloten
met Rodansound: muziek
en dans!
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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, informatica

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

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu, duurzaamheid

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

Peter Dick
Eekbulk 10
tel. 0473 88 88 96
peter.dick@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn, seniorenbeleid, huisvesting,
OCMW-voorzitter

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02
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Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

Gemeenteraad (volgorde op basis van anciënniteit)
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Wim Vanbiervliet, Klossestraat 31, 09 280 80 85, wim.vanbiervliet@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 09 282 49 83 en 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Ferry Comhair, Wilgenstraat 11, 0479 65 86 24, ferry.comhair@depinte.be
Simon Suys, Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
Laure Reyntjens, Pintestraat 16, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Jacky Weytens, Serafien de Ryckelaan 19, 0468 23 59 90, Jacques.weytens@depinte.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be

Gemeenteraad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op maandag 30 januari 2017 om
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.

OCMW-raad (volgorde op basis van anciënniteit binnen de OCMW-raad)
Guy Blomme, Heirweg 39, 09 385 58 29, guyblomme@telenet.be
Marleen Minoodt, Het Wijngaardeke 44, 09 385 70 78, marleen.minoodt@telenet.bee
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Odette Pieters, Baron de Gieylaan 1 bus 3, 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be
Godelieve Strybos, Langevelddreef 59, 09 282 70 94, lieve.strybos@skynet.be
Jan Turf, Borluutlaan 4, 0478 80 98 09, jan.turf@aboutsociety.be
Hans Vlieghe, Langevelddreef 43, 0474 63 24 05, hans.vlieghe@bpost.be
Peter Dick (OCMW-voorzitter), Eekbulk 10, 0473 88 88 96, voorzitter@ocmwdepinte.b
Rita De Jaegher, Louis Van Houttepark 16, 0497 59 95 90, rdejaegher@gov.brussels
OCMW-secretaris: Hilde Boelaert, Kasteellaan 41, De Pinte, 09 280 72 93, hilde.boelaert@ocmwdepinte.be

OCMW-raad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de OCMW-Raad op dinsdag 31 januari 2017 en
woensdag 22 februari 2017 telkens om 20 uur in de raadzaal van het OCMW (Kasteellaan 41, derde verdieping).
De agenda van de OCMW-raad kan je online vinden via www.depinte.be/OCMW.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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De burgemeester, de schepenen,
de gemeenteraadsleden,
de gemeentesecretaris,
het gemeentepersoneel,
de OCMW-voorzitter, de OCMW-raadsleden,
de OCMW-secretaris en het personeel van het OCMW
bieden je hun beste wensen aan voor

een gelukkig
en gezond 2017!
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie
in openlucht
op zondag 8 januari 2017 van 11 tot 13 uur
Dorp (Zevergem)

Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.
Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

