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Volgende INFOblad
(mei - juni 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
12 maart 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

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal
Kom op zaterdag 11 maart naar ’t Bommeltje en vindt
heel voordelig:
• speelgoed, kinderfietsen
• kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes ...
• kinderkledij tot twaalf jaar in goede staat

24

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
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Vertelkaravaan
Brigitte Minne, Hilde Rogge en Rein De Vos trekken met
hun voorstellingen de bibliotheken rond ter vermaak van
klein en kleiner. Ook in De Pinte houden ze halt.

16

Infoavond ‘Peuters lief,
maar soms lastig’
Op dinsdag 28 maart organiseert Opvoedingspunt De Pinte en Kind & Gezin
een infoavond voor ouders met kinderen tussen achttien maanden en twee jaar.
Tijdens de praatavond kan je ervaringen uitwisselen en leer je verbanden leggen
tussen het gedrag van je peuter en zijn ontwikkeling. Zo ontdek je wat je als ouder
kan verwachten van je peuter, wat normaal peutergedrag is en hoe je hier het best
mee omgaat.

26

Workshop stop-motion
filmpjes maken
Bij een stop-motion film worden verschillende foto’s gemaakt, die
vervolgens achter elkaar worden afgespeeld zodat je een echt
animatiefilmpje krijgt. Tijdens de gratis workshop op zaterdag 6 mei
leren jongeren van tien tot veertien jaar hoe ze dit zelf kunnen doen.
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Voorstelling Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen
Tijdens de Open Gecoro op donderdag 27 april
geeft Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck een
lezing over het Witboek van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen. Hierin formuleert de Vlaamse regering
doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en
werven voor de toekomst van Vlaanderen.

28

Foto: Gauthier Vandenbossche

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek,
recyclagepark
maandag 17 april (paasmaandag)
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Openbare werken & Mobiliteit

De Pinte Onderweg
92 reacties op de voorgestelde denkpistes voor het mobiliteitsplan
Tot 15 januari 2017 kon iedereen zijn/haar opmerkingen of bekommernissen geven via
www.depinteonderweg.be op de voorstellen van de mobiliteitsdeskundigen. We kregen
92 reacties binnen. De gemeente en deskundigen verwerken deze momenteel.
In januari en februari 2017 werden de denkpistes ook besproken met de gemeentelijke
adviesraden en de scholen. Daarnaast worden de voorstellen ook besproken in een overleg
met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (bestaande uit De Lijn, Agentschap Wegen en
Verkeer, de provincie en collegeleden).
Verdere traject
Op basis van al deze input worden verdere beslissingen genomen voor de opmaak van het finale mobiliteitsplan. Het zal
verder dan ter bespreking voorgelegd worden aan het schepencollege, de mobiliteitsraad en de gemeenteraad. Na de
voorlopige goedkeuring van het plan door de gemeenteraad volgt er nog een openbaar onderzoek. Pas daarna is het plan
definitief.

Aanleg fietsstraat Oude Gentweg
gefinancierd door de Provincie

De werken voor de aanleg van een volwaardig fietspad
langsheen de spoorweg Kortrijk-Gent op het grondgebied
De Pinte, van het station tot aan de Klossestraat, schieten
goed op en zullen waarschijnlijk tegen Pasen voltooid zijn.
Door plaatsgebrek is er echter voor een deel, vanaf het Louis
Van Houttepark tot aan de Stijn Streuvelslaan, geen volwaardig fietspad mogelijk. De aanleg van een fietsstraat (straat in
rode asfalt waar de fietser voorrang heeft op de voertuigen)
biedt een veilig alternatief voor de fietsers in deze zone.

Eerste spadesteek
Parkbosbruggen
De fietsstraat in de Oude
Gentweg is gelegen op
de fietssnelweg F7 tussen
Deinze en Gent. Dit fietspad, gelegen op de oude
spoorwegverbinding naar
Gent, zal een rechtstreekse
verbinding zijn vanaf het
station van De Pinte tot
aan de Pintelaan in Gent.
Hiervoor moeten er ook twee bruggen gebouwd worden,
een over de Ringvaart en een over de E40.

Dankzij overleg van de gemeente met de Provincie - dienst
Mobiliteit kunnen we rekenen op een toelage voor de aanleg van de fietsstraat in de Oude Gentweg. De gemeente
krijgt een toelage van 202 589,39 euro van Provincie
Oost-Vlaanderen.

Op dinsdag 10 januari 2017 werden deze werken gestart
met een eerste spadesteek door minister Weyts en de schepenen van openbare werken/mobiliteit van de stad Gent
en gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem, die allen in
verhouding bijdragen in de kosten van deze aanleg.
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Fietspunt De Pinte heropend
De gemeente De Pinte heeft ervoor gekozen om de uitbating van het Fietspunt
ter hoogte van het station verder te zetten, in samenspraak met Groep Intro en
Provincie Oost-Vlaanderen.
Openingsuren
Het Fietspunt is sinds 1 februari 2017 opnieuw drie dagen per week open:
op maandag, dinsdag en donderdag van 7 tot 10 uur. Dit gedurende
40 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties).
De kosten worden gedeeld door de gemeente en de provincie.

Alle info over het Gentse Circulatieplan
in 1 handige gazet

Op 3 april 2017 voert de Stad Gent het Circulatieplan in. Op dat moment zal er heel wat veranderen: het gebied
binnen de stadsring (R40) wordt in verschillende sectoren verdeeld en autoverkeer zal enkel nog via de stadsring
van de ene sector naar de andere kunnen rijden. Zo wordt de binnenstad ontlast van doorgaand verkeer en blijft
Gent leefbaar en bereikbaar. Je kan een mobiliteitskrant - genaamd ‘de Wijze Gazet’ - afhalen in het gemeentehuis
(zie infozuilen inkom). De krant bundelt alle informatie over het Circulatie- en Parkeerplan, zodat je te weten komt
hoe je ook na 3 april vlot Gent kan bereiken.
Over het Gentse Circulatieplan is er al heel veel gezegd en
geschreven. Maar wat gaat er nu eigenlijk echt veranderen?
En waarom is het nodig? Hoe zal je binnenkort naar Gent
rijden?
Gent blijft bereikbaar
Rij je na 3 april 2017 naar Gent, dan kan het zijn dat je
anders moet rijden. Bepaalde drukke verkeersassen in de
binnenstad worden geknipt, waardoor er minder doorgaand
verkeer de binnenstad doorkruist. Zo komt er meer ruimte
vrij voor voetgangers, fietsers, bus- en tramreizigers en
voor alle automobilisten die écht in de binnenstad moeten
zijn. De ondergrondse parkings in de binnenstad blijven
bereikbaar, park-and-rides (P+R’s) vind je terug aan de rand
van de stad.

Dwars door Gent? Met De Lijn!
Vanuit De Pinte-Zevergem zijn er rechtstreekse
busverbindingen naar Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort
met buslijnen 34, 35, 36, 44, 76 en 78. Buslijnen 76 en 78
brengen je rechtstreeks naar Gent Zuid. Van aan de nieuwe
P+R Zwijnaarde Hekers kom je met tramlijn 21 vlot tot in
centrum Gent. Plan je een avondje uit? Het nachtnet van
De Lijn brengt je tot 1 uur terug naar de P+R.
Meer info?
www.stad.gent/dewijzegazet en
www.stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitslijn: 09 210 10 30 of mail naar mobiliteit@stad.gent
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Leven & Wonen

Geboren in 1967?

Op stap
met je hond
Honden aan de leiband
In het parkbos en in Sportpark
Moerkensheide dien je jouw hond aan
de leiband te houden.

Meer info
over het feest voor de 50-jarigen op Facebook: memories 67

Foto: Jean-Pierre Nicaise

Nieuwe prijzen
administratieve stukken
Hieronder vind je de nieuwe prijzen voor de uitreiking van administratieve
stukken naar aanleiding van de indexering van de kostprijs door de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Snellere en goedkopere spoedprocedures
Sinds 1 januari 2017 zijn er snellere en goedkopere procedures voor de
uitreiking van de elektronische identiteitsdocumenten en het kidsID. Dankzij
deze procedures wordt de dienstverlening aan de burger verbeterd en zijn de
identiteitsdocumenten beter beveiligd.
De spoedprocedures voor de uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten zijn beperkt tot de drie opties:
1. Spoedprocedure levering in de gemeente
2. Extreme spoedprocedure levering in de gemeente
3. Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Burgerzaken,
tel. 09 280 80 60.
Naar aanleiding van de veralgemening van het elektronisch basisdocument in de
loop van het eerste semester 2017 zullen de tarieven voor de spoedprocedures
nog eens verlaagd worden vanaf 1 juli 2017.
Prijzen spoedprocedures
Sinds 1 januari 2017:
105 euro / 193,30 euro / 115 euro
Vanaf 1 juli 2017:
84 euro / 125 euro / 95 euro
Verlaagd tarief:
57,30 euro
Dit verlaagd tarief geldt voor spoedprocedures vanaf het tweede KidsID dat
gelijktijdig aangevraagd wordt voor kinderen binnen eenzelfde gezin.
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Hondenloopweide in het Parkbos
Honden kunnen wel vrij rondlopen op
de loopweide in het Parkbos ter
hoogte van het portaal Grand Noble
(tussen de Kortrijksesteenweg en
Jean-Baptiste de Gieylaan, ongeveer
op de hoek met de Klossestraat).

é

Elektronische identiteits- en vreemdelingenkaart: 18,70 euro
KidsID (identiteitsdocument voor kinderen): 6,30 euro
Elektronische vreemdelingenkaart met biometrie: 21,40 euro

Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2017

Te veel fijn stof in
Vlaanderen: vermijd
houtverbranding

• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag en wettelijke feestdagen.
Toegang: Elk jaar krijg je per adres vier gratis beurten,
nadien kan je je saldo opladen door te storten op het
rekeningnummer BE51 0910 1787 0762 (een week
voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je saldo is
opgeladen). Bij de mededeling vermeld je jouw
rijksregisternummer.
• Textielinzameling aan huis:
dinsdag 4 maart 2017
• Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
op vrijdag 17 maart van 9 tot 12 uur (dorp Zevergem,
achterzijde kerk, parking Chiro) en 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat); op zaterdag 18 maart van 10 tot
16 uur (achterzijde gemeentehuis)
De Vlaamse Milieumaatschappij vraagt om geen hout te
stoken in open haarden of kachels op dagen met slechte
luchtkwaliteit en veel fijn stof. Als je hout verbrandt, komen
er nog meer stofdeeltjes vrij. Het fijn stof blijft in onze lucht
hangen als er weinig wind is en niet regent.
De gemeente doet een oproep aan wie een open haard
aansteekt voor de gezelligheid of de houtkachel aansteekt
om sfeer te creëren om dat niet te doen op dagen dat er
heel veel fijn stof in de lucht zit.

Meer info:
www.vmm.be

Zwerfvuil
peters en meters gezocht
Om het probleem van zwerfvuil te helpen bestrijden is het gemeentebestuur op zoek naar zwerfvuilpeters en -meters die
regelmatig het zwerfvuil gaan opruimen in een zelfgekozen straat of wijk. Want hoe minder vuil er op straat ligt, hoe beter.
Dan zijn vervuilers minder snel geneigd om er nog wat afval bij te gooien.
De gemeente ondersteunt deze vrijwilligers door gratis ‘in de vuilbak’-vuilzakken, fluohesjes, afvalgrijpers en handschoenen ter
beschikking te stellen. De volle zakken met ingezameld zwerfvuil worden samen opgehaald met het restafval.
Wil je meehelpen om onze gemeente proper te houden?
Aarzel niet! Contacteer de milieudienst (tel. 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be) en neem jouw gratis uitrustingspakket in
ontvangst!
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Milieu & Duurzaamheid

De Pinte Klimaatgezond: handel nu!

van ondernemen, van werken en van
leven. Durven veranderen dus. Ook om
de klimaatverandering te veranderen.

De Klimaatwedstrijd van 2016 was een
succes. Dankzij de inzendingen zagen
we welke inspanningen er gedaan
worden in De Pinte en Zevergem. Alle
acties dragen bij tot een vermindering
van de CO2-uitstoot. Zo zien we dat
als iedereen zijn steentje bijdraagt
dit echt wel een groot effect kan
hebben. Er werden zonnepanelen
geplaatst, elektrische auto’s en fietsen
aangekocht, er wordt op een duurzame
manier verbouwd en er wordt energie
bespaard en afval vermeden. Bedankt
voor jouw bijdrage.
Ook in 2017 gaan we verder met het
energieactieplan. Met de uitvoering
ervan moet de CO2-uitstoot in De
Pinte met minstens 20 % (7 433 ton
CO2) verminderen tegen 2020. In het
plan staan meer dan 100 concrete
maatregelen. Omdat de grootste
oorzaken van CO2-uitstoot bij de
huishoudens en de mobiliteit liggen,
zijn de acties dan ook voornamelijk op
deze twee sectoren gericht.
In de loop van dit jaar mag je alvast het volgende verwachten:
• 17 maart: Grote gemeentelijke
opruimactie
Op vrijdag 17 maart trekken onze
scholen, vrijwilligers en verenigingen
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Deze gratis lezing vindt plaats om
20 uur (tot 22 uur) in de raadzaal
van het gemeentehuis. Kom langs,
inschrijven via
roeland.debrauwer@skynet.be.
• 14 mei: Bloemenmarkt in Zevergem
• 20 mei: Repair Café in Sint-MartensLatem (in oktober in De Pinte)

erop uit om de omgeving zwerfvuilvrij te maken.

• 21 mei:
Dag van het Park - Place Global

• 24 maart: lezing Nic Balthazar
‘Verander de klimaatverandering’
(een samenwerking van Velt
Scheldevallei en de gemeente)
De klimaatcrisis is zonder twijfel de
grootste ramp die de mensheid
ooit heeft bedreigd. Toch blijken
we er niet van wakker te liggen. In
deze interactieve lezing probeert
filmregisseur, televisiemaker en
klimaatactivist Nic Balthazar uit te leggen
waarom hij zich zoveel zorgen maakt.
En hij zou geen film- en televisiemaker
zijn mocht hij dat niet doen met een
hoop filmpjes en beeldmateriaal.
Er wordt ook gezongen natuurlijk.
Do it now!
Nic Balthazar breekt een lans voor een
andere manier van denken,

Dagen
zonder vlees
Daag jezelf uit van 1 maart tot
15 april.
Meer informatie op:
dagenzondervlees.be

Klimaatwedstrijd
Win een fiets
Gezien het succes van de actie in 2016, geven we dit jaar iedereen opnieuw
de kans om deel te nemen. Bewijs jouw bijdrage voor het klimaat aan
de hand van foto’s of filmpjes en bezorg ze voor 1 oktober 2017 aan de
milieudienst (via milieudienst@depinte.be).
Er zijn opnieuw verschillende prijzen, zoals een fiets, te winnen.

Afschermplicht
voor alle
pluimvee en
vogels
Sinds donderdag 2 februari 2017
werden de maatregelen tegen vogelgriep
versterkt.
• Als je houder bent van pluimvee, loopvogels of andere in gevangenschap
gehouden vogels, dan ben je verplicht
ze op te hokken of met netten af te
schermen. Op die manier vermijd je
alle contact met wilde vogels. Dit geldt
voor professionelen én particulieren.
• Alle verzamelingen van pluimvee en
andere in gevangenschap gehouden
vogels, evenals de markten worden
verboden.

Cambio in De Pinte
Sinds mei 2016 staan er ook in De Pinte twee deelauto’s van cambio.
Deze werden het voorbije jaar gemiddeld 35 keer uitgeleend op maandbasis.
We zien dat er in het najaar een stijging was in het gebruik. Zij het met een lichte
terugval in december, maar dit kan te wijten zijn aan het seizoenseffect. De wintermaanden zijn meestal wat kalmer. Er is dus nog ruimte voor extra gebruikers.
Een deelauto van cambio is gemakkelijk en goed voor het milieu. Bovendien is
het goed voor je portemonnee.

Interesse? Interesse?
Op www.cambio.be kan je alle verdere info vinden.
Of bel cambio op 09 242 32 17 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur).

Deze beslissing is genomen door het
FAVV, het Federaal agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen. Aanleiding is de vaststelling van het vogelgriepvirus bij een hobbyhouder in Lebbeke.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen
in alle veiligheid gegeten worden.
Meer info:
www.favv.be
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Milieu & Duurzaamheid

Kerosinelek pijpleiding: sanering afgesloten
Door: Luc Van den Borre, ir kolonel stafbrevethouder
directeur Belgian Pipeline Organisation

Dit schadegeval werd vastgesteld op 6 november 2015 ter
hoogte van de gracht gelegen langs de Deurlestraat/E17
in de gemeente De Pinte. De NAVO-pijpleiding tussen de
Gentse Zeehaven en het pompstation van Nazareth werd er
met kwaad opzet beschadigd waardoor kerosine is gelekt
en in de bodem is terecht gekomen.
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij)
werd op 6 november meteen verwittigd van de
verontreiniging. Onmiddellijke actie werd genomen
om verdere verspreiding te voorkomen (onder andere
afdammen grachten). Het lek werd snel voorlopig gedicht,
in afwachting van een definitieve dichting.

Zwerfkattenactie
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.
Indien je zwerfkatten hebt gezien bij jou in de buurt mag je
dit doorgeven aan de milieudienst (milieudienst@depinte.be
of 09 280 80 24). Zo kunnen we de actie gericht laten verlopen met nog betere resultaten. De eerste actie in 2017 loopt
van 10 tot en met 13 april. Gelieve dan ook voor deze datum
jouw melding te doen. De tweede actie loopt van 25 tot en
met 28 september.
We doen ook een oproep om jouw eigen huiskatten te steriliseren of castreren. Hiermee help je de kattenpopulatie in te
perken en gezond te houden.
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Facts and figures:
• meer dan 7 750 ton grond werd ontgraven, afgevoerd en
verwerkt;
• meer dan 800 ton verontreinigd water en bijna 500 ton
verontreinigd slib werden afgevoerd en verwerkt;
• de oliewaterafscheiders en filters genereerden ongeveer
70 ton vervuild product (slib, kool, zand en restwater) dat
werd afgevoerd en verwerkt;
• meer dan achttien ton plantaardig afval (uit de grachten)
en 22 ton zandzakken (gebruikt als dam) werden afgevoerd en verwerkt;
• ongeveer 8 000 ton aanvulgronden, zand en teelaarde
werden aangevoerd.
Het evaluatieverslag dat werd ingediend bij OVAM door
de firma SERTIUS werd op 21 november 2016 door OVAM
goedgekeurd met het positieve besluit dat er geen verdere
acties worden vereist en de sanering is afgesloten.
De definitieve herstelling, de sanerings- en
opvolgingswerken werden uitgevoerd via de bestaande
raamovereenkomsten van Defensie en gefinancierd door
het CEPS-programme (Central Europe Pipeline System)
als uitbater van het NAVO-pijpleidingssysteem op het
grondgebied van Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en
Luxemburg.
Geïnteresseerden kunnen het volledige evaluatieverslag
krijgen bij de milieudienst (milieudienst@depinte.be,
tel. 09 280 80 24).

Premies energiebesparing 2017
Wie als particulier investeert in energiebesparing, wordt
beloond met heel wat financiële ondersteuning. Ondersteuning wordt gegeven vanuit de verschillende niveaus: Eandis,
de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de
gemeente.
Premies Eandis voor 2017
• dak- of zoldervloerisolatie,
• muurisolatie (via de spouw, de buitenkant of langs de
binnenzijde),
• kelder- of vloerisolatie,
• hoogrendementsbeglazing,
• de plaatsing van een warmtepomp,
• de plaatsing van een zonneboiler voor de productie van
sanitair warm water.
• de totaalrenovatiebonus voor wie minstens drie
investeringen uitvoert in een periode van vijf jaar
• begeleiding via collectieve renovatieprojecten
Informeer je voor de werken goed over de ondersteuning
die je kan krijgen. Je kan jouw premies zoeken via
www.energiesparen.be, of neem contact op met de milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Earth Hour is een internationaal evenement dat huishoudens
en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektronische apparatuur in hun huis voor een uur te doven.

TIP

Earth Hour
Renovatieadvies

Schrijf je in via
www.bouwwijs.be/renovatieadvies

Doof daarom ook je
lichten op 25 maart 2017
van 20.30 tot 21.30 uur.

Uitschrijven voor
de Witte en Gouden gids
Ontvang je nog altijd de Witte en/of Gouden gids, maar gebruik je deze niet meer? Bespaar het papier en schrijf je uit via
www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen.
Schrijf je uit voor 15 mei 2017 en bij de volgende bedeling
zal je geen exemplaar meer ontvangen. Heb je geen toegang
tot internet, contacteer de milieudienst (tel. 09 280 80 24).
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Welzijn & Sociale zaken

Noodhulp Haïti
Op 4 oktober raasde orkaan Matthew met een vernietigende
kracht over Haïti. Met vreselijke gevolgen: hele dorpen stonden onder water, oogsten zijn weggespoeld en het vee
is verdronken. Minstens 30 000 huizen zijn zwaar beschadigd
of helemaal vernield. Meer dan 1 000 mensen lieten het
leven en de dodelijke ziekte cholera is uitgebroken.
350 000 mensen hebben hulp nodig: medische verzorging,
huisvesting, voeding ...
Het gemeentebestuur heeft op advies van de GROS
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
1 500 euro noodhulp geschonken aan de internationale ontwikkelingsorganisatie Wereldsolidariteit voor hulpverlening
aan de slachtoffers.
De lokale partners van wereldsolidariteit sturen hun mobiele
klinieken uit om medische zorgen toe te dienen en ze verdelen voedsel, kookmateriaal, drinkwater en chloortabletten,
tenten, landbouwmateriaal, bouwmaterialen zoals hout en
staalplaten en gereedschap om huizen te herstellen. Financiele steun is daarbij broodnodig!

Zaterdag
11 maart:
Tweedehandsbeurs
kindermateriaal
Door: Organisator Gezins- en
Groepsopvang
Zie pagina 24

Tip
Dinsdag
28 maart:
Infoavond Peuters lief,
maar soms lastig
Georganiseerd door Opvoedingspunt De Pinte en Kind & Gezin
Zie pagina 26

Tip

Bezoek Home Thaleia naar aanleiding van de
Dag van de zorg
Vzw Home Thaleia neemt deel aan de
Dag van de Zorg op zondag 19
maart 2017. Tussen 14 en 17 uur
ben je welkom voor een bezoek in
Nachtegalenpark 1 in De Pinte.
Via een klein parcours met enkele bemande infostands
kan je kennis maken met de woonvorm en hun aanbod
‘arbeidszorg’ (ateliers/begeleid werk).
Met een verkoopstand atelier: wenskaarten, zeepproducten,
kaarsen, juwelen ...
Info vzw Home Thaleia
Enkele ouders waren initiatiefnemer
tot deze unieke woonvorm. Er wonen
zestien volwassen met een beperking die samen met hun begeleiders
in de meest huiselijke sfeer, dagelijks
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werken vanuit een individuele benadering en met een grote
mate van inspraak.
Vzw Home Thaleia is erkend als vergunde zorgaanbieder door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Zo zijn er ook andere cliënten verbonden aan de voorziening
(dagcentrum, rechtstreeks toegankelijke hulp ...).
Vrijwilligers
In Home Thaleia zijn ook vrijwilligers aan de slag. Zij zetten
zich met een warm hart in voor de bewoners en de organisatie. Ze schenken een belangrijke meerwaarde in het leven van
de bewoners en de werking van de organisatie.
Wil jij je ook engageren voor Home Thaleia?
Wil je ons leren kennen?
Kom gerust eens langs. Of neem contact op met Jo
Degroote via jo.degroote@homethaleia.be of 09 280 23 10.

15de REVAbeurs in het teken
van (langer thuis) wonen
Nu al voor de vijftiende keer opent Flanders Expo haar
deuren voor REVA. REVA staat bekend als dé informatiebeurs
en ontmoetingsplek voor mensen met een beperking,
ouderen, begeleiders, professionelen en vrijwilligers.
De 160 standhouders geven drie dagen lang informatie over
hun nieuwe producten en diensten.
De tweejaarlijkse informatiebeurs voor mensen met een
beperking, begeleiders en ouderen vindt plaats op 20, 21 en
22 april 2017. Deze feesteditie is opgebouwd rond Wonen
en heeft REVAhome als uitgangsbord.
Handig zoeken op reva.be
Gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte informatie over
het programma, de lezingen en studiedagen, een overzicht
van exposanten, producten én gedetailleerde praktische
informatie vind je op www.reva.be. Tickets zijn gratis te
bestellen op reva.be.

den opgenomen in het ziekenhuis een
hart onder de riem te steken.

Sara Thienpont en Maxime De Vriese zijn Pintenaar en lid van de minionderneming.

Leerlingen Sint-Paulus
ontwerpen boekje voor zieke
kinderen
Als een kind omwille van ernstige
redenen wordt opgenomen in het
ziekenhuis, stelt het zich tal van vragen.
Deze vragen worden zo goed mogelijk
beantwoord door de dokter, maar het
kind moet zijn ziekte ook op zijn eigen
manier een plaatsje kunnen geven.

studenten van Sint-Paulus Gent. Hanne
kampt al haar hele leven met zware
astma en belandde daarom als kind
vaak in het ziekenhuis. Ze weet dus uit
eigen ervaring dat kinderen het echt
nodig hebben om alles zelf op een rijtje
te zetten.

Hanne is gedelegeerd bestuurder van
Creazy Cure, de onderneming die werd
opgericht door veertien zesdejaars-

Wat doet Creazy Cure precies?
Het team van Creazy Cure heeft een
boekje gemaakt om kinderen die wor-

In dit boekje volgen we Zimo, een
olifantje dat ziek wordt en naar het ziekenhuis moet. Samen met Zimo leren
de kinderen alles over het ziekenhuis
en wat er met hen gebeurt. Ze spelen
spelletjes en kunnen zich creatief uiten
in het boekje. Op deze manier is het
kind bezig en kan het alles op zijn eigen
tempo en manier verwerken.
Wil je meer informatie over Creazy
Cure en/of zelf een boekje bestellen?
Aarzel niet om contact op te nemen
met Sara Thienpont via sara.creazycure@gmail.com.
Een boekje kost 12 euro. Er ligt een
prototype bij apotheek Benedicte
Van Heule (Pintestraat 17). Je kunt de
boekjes daar ook bestellen.
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Veiligheid

Politiezone Schelde-Leie:
cijfers 2016
Inbraken in gebouwen
In 2016 werden in totaal 49 inbraken (effectieve inbraken en inbraakpogingen) gepleegd in De Pinte. Dit is een daling van
24,6 % tegenover 2015. In vergelijking met 2014 zien we zelfs een daling van 42,3 %.
De Pinte

Schelde-Leie (gemeenten De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem)

Verkeersveiligheid in de politiezone Schelde-Leie
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze politiezone is gestegen met 20 % vergeleken met 2015.
Het aantal ongevallen in De Pinte is wel gedaald met 5,7 %.
Aanrijding met stoffelijke schade
Aanrijding met lichamelijk letsel
Aanrijding met doden
Totaal aantal ongevallen

2013
592
167
0
759

2014
522
166
2
690

2015
559
134
3
696

2016
562
161
4
727

cijfers 2016
Aanrijding met stoffelijke schade
Aanrijding met lichamelijk letsel
Aanrijding met doden
Totaal aantal ongevallen

De Pinte
88
26
2
116

Gavere
145
44
0
189

Nazareth
190
59
1
250

Latem
139
32
1
172
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Vrije tijd

Mensen en
voorwerpen
uit ons Pints verleden

Week van de
Amateurkunsten:
The Making Of
Oproep aan alle (amateur)kunstenaars van
De Pinte
Het thema van de Week van de Amateurkunsten (WAK)
is dit jaar ‘The Making Of’. We leggen de focus op het
creatieproces, het werk achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, de historiek van
artistieke verenigingen en natuurlijk op de schoonheid
van zelf een kunst te beoefenen in de vrije tijd.
Tijdens de twee weekends van de WAK (29 en 30 april
en 6 en 7 mei 2017) willen we in De Pinte ‘Open Atelierdagen’ inrichten. We roepen alle lokale kunstenaars
(amateur én professioneel) op om hun werk te tonen in
hun eigen huis of atelier. De unieke setting zorgt ervoor
dat bezoekers de kunstenaars persoonlijk kunnen ontmoeten en met hen in dialoog gaan over de betekenis
van het werk, over de gebruikte materialen ...
De voorwaarden en verdere details kan je vinden
op www.depinte.be/wak of bij de cultuurdienst
(Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 50,
cultuurbeleid@depinte.be).

Zondag 23 april 2017, vanaf 14 uur
Erfgoedbeheer hoeft zich niet altijd te vertalen in het vertellen of neerschrijven van verhalen, gebeurtenissen, gebruiken … zodat die voor latere generaties niet verloren gaan.
De bezorgdheid om ons erfgoed blijvend in het geheugen
te plaatsen kan er ook uit bestaan om in onbruik geraakte
voorwerpen opnieuw in het daglicht te stellen.
In De Pinte verzamelden de cultuurraad en Heemkring
Scheldeveld een tiental lokale artefacten en lieten die los op
kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Hun reacties en
vragen werden gefilmd, achteraf kregen ze meer uitleg over
de voorwerpen.
Rogier Laureys, student journalistiek, bundelde deze beelden in een boeiende videoreportage waarin iedereen wel
een voorwerp zal (her)ontdekken dat persoonlijke herinneringen aan het leven in De Pinte en Zevergem oproept.
Op Erfgoeddag wordt de film vertoond in de raadzaal van
het gemeentehuis. Om praktische redenen vragen wij je om
in te schrijven via www.depinte.be/erfgoeddag.
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Vrije tijd

De bib in cijfers
Enkele cijfers over het voorbije jaar 2016:
• 581 nieuwe leners werden lid van de bibliotheek.
• We telden 3 000 actieve leden (die minstens een object
ontleenden in 2016).
• Het totaal aantal leden komt hiermee op 9 600.
• We telden niet minder dan 98 000 uitleningen en verlengingen, dat zijn er 7 000 meer dan het jaar daarvoor.
• De totale collectie bestaat uit 33 000 objecten.

Vrijdag
31 maart:
Lezing ’Moestuinieren
met passie’ door
Wim Lybaert
(‘Het Goeie leven’, ‘De
moestuin volgens Wim’,
‘1 000 zonnen’)
Zie pagina 26

Vrijdag 5 mei:
Lezing Koen Schoors ‘Wat gebeurt er toch allemaal’ over Europa-Brexit-Rusland-Trump
(om 20 uur in de bib, info: 09 282 25 32)

Vertelkaravaan 2017

Zaterdag 6 mei:

De ZOVLA-bibliotheken organiseren dit voorjaar een echte
Vertelkaravaan. Brigitte Minne, Hilde Rogge en Rein De Vos
trekken met hun voorstellingen de bibliotheken rond ter
vermaak van klein en kleiner. Ook in De Pinte houden ze
halt.

Workshop stop-motion filmpjes maken
Zie pagina 22

Met stip in onze agenda!
• Zaterdag 22 april om 14 uur:
vertelvoorstelling Brigitte Minne
voor luisteraartjes van vier tot zeven jaar
• Zaterdag 6 mei om 14 uur:
muzikale vertelvoorstelling Hilde Rogge en Rein De Vos
voor kinderen ouder dan acht
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig via
09 282 25 32 of bibliotheek@depinte.be.

Tip van de bib
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Leven(s)lang
Sportelen:
lessenreeks rugschool
Een aanrader voor iedereen met en zonder rugpijn!
Tijdens deze tien lessen train je op een evenwichtige
manier je rug- en buikspieren. Je krijgt sterkere spieren
die je wervelkolom beter ondersteunen. Het zijn
oefeningen om je natuurlijk spierkorset van buik en
rug terug sterk en stevig te maken en zo de belasting
op te vangen.
Bij de oefeningen wordt vooral aandacht besteed aan
de kleine stabilisatiespieren en de bekkenbodemspieren. Je leert deze opnieuw gebruiken en controleren.
De lessen worden gegeven door een gekwalificeerde
lesgever.

Sportklassen 2017
Ook dit jaar organiseert de gemeentelijke sportdienst sportklassen voor de leerlingen van alle vierde leerjaren van de
Pintse scholen. Het is 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 …
Verdere info via de scholen.

#Sportersbelevenmeer
Het nieuwe jaar is intussen al even op weg, vele goede voornemens zijn al weggespoeld. Voor Sport Vlaanderen en de
sportdienst is het echter menens! Het hele jaar door zullen wij
sporters en niet-sporters overtuigen om meer te bewegen.
En tijdens dat bewegen maak je als sporter wat mee.
Of je nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen,
een hert ziet oversteken als je aan het fietsen bent of je
gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. Je beleeft
gewoon meer.

Waar: in Sportpark Moerkensheide, Parkwegel
Voor wie: de lessen zijn gericht naar 50-plussers,
maar iedereen vanaf achttien jaar is welkom
Kostprijs: 35 euro voor inwoners, 45 euro voor
niet-inwoners
Inschrijven: stuur een e-mail met jouw naam, adres
en gsm-nummer naar sport@depinte.be, na inschrijving ontvang je een overschrijvingsformulier

Foto: Gauthier Vandenbossche

Wanneer: elke maandag van 13 maart tot 26 juni
2017 van 19 tot 20 uur en van 20 tot 21 uur
(niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen)

Net daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen aan het
sporten krijgen en daar kan jij bij helpen. Door jouw sportervaringen te delen met de hashtag #sportersbelevenmeer,
bijvoorbeeld. Maar vooral door mee te doen met één van de
vele initiatieven die dagelijks worden georganiseerd.

Meer info
vind je op www.depinte.be/sport en www.sport.
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Op zoek naar een hobby?

Nieuwe ‘start to run 0-5 km’

Atletiek De Pinte afdeling KAAG organiseert ook dit
jaar een nieuwe sessie ‘start to run 0-5 km’.

Kortom: lopen is gezond, zowel lichamelijk als
geestelijk.

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.

Waar:
Periode:

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 zal merken dat dit ook effect heeft op het werk, bij de
dagdagelijkse huishoudelijke taken …

Prijs:

Wanneer:

Info:
Infosessie:

Sportpark Moerkensheide De Pinte
Start op maandag 17 april 2017
Einde op zondag 25 juni 2017
Maandag- en donderdagavond van
18.30 tot 19.30 uur
Zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur
30 euro voor tien weken,
25 euro voor 55+
info@atletiekdepinte.be en
www.atletiekdepinte.be
Maandag 27 maart 2017 om 20 uur
door Blue Globe Sports

Tennisnieuws
De lente komt eraan en het verlangen naar de tenniscourts
gaat in stijgende lijn. Om daaraan tegemoet te komen staat
Tennisclub De Pinte klaar voor de (her)inschrijving van leden
voor het nieuwe seizoen (1 april 2017 tot 31 maart 2018).
Lidgeld:
• jeugd (geboren in 2001 en later) betaalt 80 euro
• senioren (geboren in 1952 en vroeger) betalen 80 euro
• standaard-lidgeld bedraagt 120 euro
• familieabonnement (maximum voor alle leden wonend
onder één dak): 300 euro
Inschrijvingssessies op zaterdag 18 en zondag 19 maart
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart, telkens van 10 tot
12.30 uur, organiseert Tennisclub De Pinte in het clubhuis
(Polderbos 3) inschrijvingssessies. Wie tijdens deze sessies lid
wordt of zijn lidmaatschap vernieuwt, of online lid wordt vóór
1 april, ontvangt een korting van 10 euro (behalve voor
familieabonnementen).
Tennisclub De Pinte, die voor het tiende opeenvolgende jaar
door Tennis Vlaanderen het kwaliteitslabel ‘jeugdvriendelijke
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tennisclub’ toegekend kreeg, organiseert voor zijn jeugdleden
onder andere een intern jeugdkampioenschap, een Kidstoer,
een open tornooi, interclub-ontmoetingen, Pietentennis ...
Om ook voor volwassenen het zoeken naar een tennispartner te
vereenvoudigen organiseert Tennisclub De Pinte een recreatornooi (enkel dames en enkel heren, toegankelijk voor alle leden
met een klassement C30/5 maximum) dat start in april en een
clubtornooi (enkel en dubbel dames, enkel en dubbel heren en
dubbel gemengd toegankelijk voor alle leden) dat start in mei.
Voor beide tornooien wordt de organisatie gespreid over het
hele zomerseizoen.
Verder zijn er nog talrijke andere clubactiviteiten, zowel
sportieve als extra-sportieve, waarover in de loop van het
seizoen wordt bericht.

Surf gerust eens naar www.tkdepinte.be of bezoek de
Facebookpagina TK De Pinte.

Davidsfonds
De Pinte-Zevergem
zoekt communicatieverantwoordelijke
Davidsfonds De Pinte - Zevergem zoekt een m/v met een
vlotte pen die vaardig is in elektronische communicatie en
sociale media.
Taakomschrijving
Als lid van het bestuur neem je deel aan onze bestuursvergaderingen en aan de vergaderingen van de werkgroep
programmatie. Je bent creatief in en verantwoordelijk voor
het opmaken en opvolgen van e-mailfolders en publicitaire
teksten over onze activiteiten in diverse media.
De functie is onbezoldigd, maar het Davidsfonds bied je een
aangename vriendenkring en een grote flexibiliteit in jouw
werkzaamheden.
Contact
Heb je interesse om de ploeg te vervoegen
of wens je meer informatie?
Neem dan contact op met
Marc Lagaert Van Eycklaan 46,
De Pinte, tel. 0478 88 64 08,
marc.lagaert2@telenet.be.

Kom kennismaken
met voetbalclub
JV De Pinte
Instaptrainingen voor de jeugd
Jong & Vlug De Pinte organiseert een instaptraining
voor kinderen geboren in 2011 of 2012. Die staat
open voor zowel jongens als meisjes. De training vindt
plaats op het kunstgrasveld van Moerkensheide op
woensdag 12 april van 16 tot 17 uur.
Daarnaast organiseert JV De Pinte ook een training
voor kinderen geboren tussen 2005 en 2010.
Deze training staat open voor jongens en meisjes die
nog geen voetbalervaring hebben, en voor kinderen
die momenteel bij een andere ploeg aan de slag zijn.
Die training vindt plaats op woensdag 12 april van
17.30 tot 18.30 uur.
Inschrijven voor één van deze momenten kan door volgende gegevens te mailen naar jeugd@jvdepinte.be:
naam kind, geboortedatum kind, gsm-nummer ouder.
Daarna ontvang je een bevestiging van inschrijving.

Voor de jeugd

Buitenspeeldag
19 april 2017
Buitenspeeldag 2017 zal knallen! Op woensdag 19 april
slaan de jeugddienst en de sportdienst opnieuw de handen
in elkaar voor de organisatie van de Buitenspeeldag.
Alle kinderen vanaf zes jaar kunnen langs komen tussen
13 en 17 uur op het grasplein naast het OCP voor een leuke,
speelse en actieve namiddag.
Het programma vind je op www.depinte.be.
De buitenspeeldag is geen opvanginitiatief, het is fijn als
ouders samen met hun kind(eren) komen spelen. Er zullen
wel medewerkers ter plaatse zijn om de verschillende
attracties te begeleiden. De kinderen kunnen vrij spelen.
We willen een warme oproep doen om er een leuk
gezinsuitje van te maken.
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Voor de jeugd

Sportkampen paasvakantie

Van maandag 10 tot vrijdag 14 april 2017

Sportkampen
zomer 2017
Zomer 1: Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli
Thema kleuters: Bouwkamp
Thema Lagere school: Go 4 team
Zomer 2: Van maandag 10 tot vrijdag 14 juli
(niet OP 11 juli)
Thema kleuters: Sim Sala Sport
Thema Lagere school: Sla je slag
Zomer 3: Van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus
Thema kleuters: Loeiende sirenekamp
Thema Lagere school: Mini - maxi
Zomer 4: Van maandag 28 tot woensdag
31 augustus
Thema kleuters in het OCP: Ridders en prinsessen
Thema Lagere school in Sportpark Moerkensheide:
Amerikaanse sportweek
Inschrijven
Voor inwoners op dinsdag 7 maart vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners op woensdag 8 maart vanaf 20 uur
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Lagere school: Ren je rot!
Vliegen, duiken vallen opstaan en weer doorgaan! Een super
dynamische sportweek gecombineerd met een dagelijkse
quiz. Een slimme geest in een gezond sportief lichaam, daar
gaan we voor.
Kleuters: Later … als ik groot ben
We laten de kleutertjes de leukste beroepen ontdekken.
We richten onze eigen winkel in waarvoor we eerst al onze
producten moeten vinden die verstopt zijn in de sportzaal.
We spelen het bakkersspel en maken leuke tekeningen die
we dan posten zoals een echte postbode. Verder tonen we
onze leukste turnkunstjes aan een fotograaf. Wat wil jij later
worden?
Prijs: € 75 voor inwoners, € 90 voor niet-inwoners
Inschrijven kan enkel online via TicketGang
(depinte.ticketgang.eu):
• Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 7 maart vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 8 maart vanaf 20 uur
Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt.
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.

Sportkampen voortaan met
gezonde vieruurtjes
Vanaf nu zal de Sportdienst ook meer aandacht besteden aan gezonde
voeding tijdens de kampen. De gesuikerde drankjes zoals fruitsap, limonade
… worden vervangen door de ideale dorstlesser water. De koeken houden
we voor bekeken en we schakelen over naar fruit: genieten van een sappige
watermeloen, druifjes, appels, mandarijntjes, peren … Noem maar op! Als
het maar gezond is!
De vorige kampen in de kerst- en herfstvakantie waren een try-out en het
was een plezier om de kids te zien smullen en genieten van al dat lekkers.

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 maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2017 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?
Zowel voor de kleuters als de lagereschoolkinderen vindt de
speelpleinwerking plaats in de Gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1, De Pinte.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven betaal je onderstaande
tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa betaal je
volgende tarieven per halve dag:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en de
verzekering.
Inschrijven?
Vooraf en online via depinte.ticketgang.eu.
De volledige inschrijvingsprocedure is te vinden op
www.depinte.be.
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf
maandag 6 maart 2017 om 20 uur.
Indien je nog niet weet wanneer jouw kind naar Amigos
komt, dan kan je tot de dag zelf ‘s morgens thuis online
inschrijven en betalen tot 8.30 uur.
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Voor de jeugd

Tienerwerking: PAARS!
Op dinsdag 4 april en donderdag 6 april 2017 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 niet in te schrijven via depinte.ticketgang.eu en te
kiezen voor de activiteit ‘Tienerwerking Paars - paasvakantie’.
Let wel, tieners moeten inschrijven voor zowel de voor- als
de namiddag omdat de activiteiten vaak op verplaatsing
plaatsvinden.

Workshop stop-motion
filmpjes maken
Bij een stop-motion film worden verschillende foto’s
gemaakt, die vervolgens achter elkaar worden afgespeeld
zodat je een echt animatiefilmpje krijgt. Denk bijvoorbeeld
aan Anomalisa, The Boxtrolls, Shaun het schaap,
Frankenweenie, Wallace and Grommit …
Wist je dat je hiervoor ook met je tablet of smartphone
aan de slag kan? We leren het je graag in deze workshop.
Met behulp van gratis apps helpen we je om je zotste
ideeën te verfilmen. Heb je het onder de knie, dan kun je
het hierna zelf ook altijd en overal doen.
Proberen? Kom dan op zaterdag 6 mei naar de bib. Van
halftien tot halfeen leren we je de knepen van de kunst.
Voor jongeren van tien tot veertien jaar. Deelnemen is
gratis, maar inschrijven is nodig via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be. Een samenwerking tussen de
bibliotheek en de jeugddienst, uitgewerkt door Mediaraven.

Zoektocht
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
surf naar www.depinte.be/animatoren.

22 | www.depinte.be

Agenda maart - april 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.

Woensdag 1 maart

Aswoensdagviering
om 19 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
1 maart en 5 april

Voorleeshalfuurtje
om 15 uur - bib - gratis
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32
Vrijdag 3 maart

Stikkedonkerwandeling onder de
Kerktoren van Zevergem
om 19 uur - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 3 maart

JV De Pinte - Sleidinge
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
4 maart en 1 april

PC-dokter
van 10 tot 12 uur - bib - gratis
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32

De professionele muzikanten van de
groep Arto Mundo bespelen vol gedrevenheid verschillende instrumenten en
zingen in diverse talen. Juist omwille van
dit gevarieerd programma is het toegankelijk voor een heel breed publiek.
In het repertoire van Arto Mundo komen
stijlen en instrumenten voor uit Griekenland (bouzouki, baglama, dzoura), Afrika
(kora, ballofoon, duimpiano…), Caraïben
(steeldrum) en Latijns-Amerika.
om 20 uur - OCP - € 15 (aan kassa) / € 10
(voorverkoop bij de bestuurs-leden)
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
Zondag 5 maart

Winterwandeling langs
Pintse beelden
We halen een frisse neus tijdens een late
winterwandeling of vroege lentewandeling, via rustige wegen langs beelden
en kastelen in De Pinte. We gaan daarbij
onder andere op stap in het Kasteelpark
Viteux en door de dreven rond het domein Scheldevelde.
Afstand: 7 km.
om 14 uur - Kerkplein - gratis - meebrengen: stevige wandelschoenen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be/DepinteZevergem

4 maart en 1 april

Zaterdag 4 maart

Optreden met Griekse,
Spaanse, Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse muziek

Dinsdag 7 maart

Voordracht ‘Blijf bij mij’
Door: Rika Ponnet (seksuologe en relatiebemiddelaar)
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis € 5 (leden) / € 10 - inschrijven nodig
Markant DP - SDW: 09 282 85 29
Dinsdag 7 maart

Start initiatie bridge
Tien lessen, wekelijks op dinsdag tot
30 mei.
om 20 uur - Bondslokaal - € 30 / € 40
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens
Piet.dhaenens@telenet.be
Donderdag 9 maart

Workshop Bloemschikken:
Tulpen kleuren de lente
om 19 uur - zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Openstelling Museum
Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42

kou voorbij is en de knoppen of ogen
beginnen te zwellen kunnen we aan de
slag. Rudy Velle geeft een inleiding over
snoeimateriaal, waarom snoeien, de
basisregels die we bij het snoeien moeten
respecteren, wat is een oog bij rozen.
Daarna worden in de rozentuin perkrozen,
heesters, bodembedekkende rozen en
klimrozen aangepakt.
van 14 tot 16.30 uur - Lens Roses,
Redinnestraat 11, Oudenburg - € 7
(leden) / € 10 - inschrijven voor 1/3
Velt Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be
09 385 60 03

Donderdag 9 maart
Zondag 5 maart

Praktische snoeidemonstratie bij
Lens Roses
De maand maart is de maand om rozen
te snoeien. Zodra de strengste winter-

Open repetitie Harmonieorkest
Neem of nam u regelmatig een instrument ter hand? Maak dan van de Open
repetitie van HODP gebruik en (her)ontdek dat dit ook iets voor jou is!
INFOblad | MAARTAPRIL 2017 | 23

om 20 uur - De Veldblomme
Harmonieorkest De Pinte &
Youth Band vzw
www.harmonieorkest.be
Vrijdag 10 maart

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09385 57 77
Vrijdag 10 maart

Open repetitie
Youth Band
Speel je een instrument of volg je nog
les voor een instrument aan een muziekschool? Maak dan van de Open repetitie
van de Youth Band gebruik en (her)ontdek
dat samen muziek maken ook iets voor
jou is!
om 19 uur - refter Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos
Harmonieorkest De Pinte &
Youth Band vzw
www.harmonieorkest.be
Zaterdag 11 maart

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal
Op zoek naar:
• speelgoed, kinderfietsen
• kindermateriaal
zoals buggy’s,
bedjes ...
• kinderkledij
tot twaalf
jaar in goede
staat?
Je vindt het heel voordelig tijdens
deze tweedehandsbeurs.
van 13.30 tot 16.30 uur Huis van het Kind ’t
Bommeltje,Bommelstraat 33
OCMW De Pinte
Organisator kinderopvang:
09 242 93 40

Zaterdag 11 maart

Opera in de cinema
Opera vanuit de Metropolitan in New York
‘La Traviata’ van Guiseppe Verdi.
om 17.30 uur - Kerkplein De Pinte:
carpoolen naar Kinepolis Gent - € 25
(leden) / € 35 euro - inschrijven nodig
Markant DP - SDW: 09 282 85 29
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Zaterdag 11 maart

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

Wat de Koran echt zegt (en niet
zegt), een verhelderende en
relevante visie op een stuk
werelderfgoed

natuur, door de mens vorm gegeven,
maar de planten die er zich ontwikkelen
zijn levende wezens met eigen wetten. In
de mate dat we er op inspelen, realiseren
we op korte tijd succesvolle en arbeidsvriendelijke beplantingen.
van 10 tot 12 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
roland.deblauwer@skynet.be
09 384 36 06
Vrijdag 17 maart

Filmavond Geloofsgesprekken:
‘Das leben der Anderen’
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
Vrijdag 17 maart

JV De Pinte - Lembeke
(2de reserven A)

Aperitiefgesprek met Peter Derie, arabist,
docent Arabisch aan UGent, auteur van
verschillende werken over de Koran.
Voor 1,5 miljard moslims wereldwijd is de
Koran een heilig boek. Een leidraad voor
een goed, rechtvaardig en vredevol leven.
IS en andere islamitische terreurorganisaties beroepen zich ook op de Koran om te
moorden en vernieling te zaaien; terecht
of onzin?
Op honderden manieren zijn de verzen al
uitgelegd – ook al beweren adolescenten
de dag van vandaag op internetfora zelfverzekerd te weten wat de Koran letterlijk
zegt. Heel wat vragen blijven onbeantwoord.
Door de Koran als literair document te
benaderen wil Peter Derie een nieuw inzicht geven in hoe moslims hun sacraliteit
verstaan, van De Pinte tot in Jakarta.
om 11 uur - raadzaal gemeentehuis gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Zondag 12 maart

Succesvolle aanleg van borders:
voordracht door Nijsters Mieroos
Het voorjaar is een geschikte periode
om onze borders even onder handen te
nemen. In deze voordracht krijgen wij tips
om onze siertuin op een ecologische wijze
de nodige kleur en structuur te geven. Een
border is weliswaar een gestileerd stukje

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vrijdag 17 maart

Grote gemeentelijke
opruimactie - zie pag. 7 en 8
Onze scholen, vrijwilligers en
verenigingen trekken erop uit om de
omgeving zwerfvuilvrij te maken.
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
Zaterdag 18 maart

Havikse Feesten: Beenhesp editie
Met acts van de kinderen en nog veel
meer!
om 18.30 uur - Sportwegel 7
156e FOS De Havik
www.dehavik.be/feest
Maandag 20 maart

Praktische les en presentatie
‘Visseversa’
Door: Wilfried Moeyaert, voormalig
uitbater vishandel en traiteurzaak.
Alles over vis en visgebruik.
om 19.30 uur - Bondslokaal,
Jeugdwegel - € 15 (leden) / € 25,
inclusief drank en proevertjes inschrijven nodig
Markant DP - SDW: 09 282 85 29

• 11/3: Tweedehandsbeurs kindermateriaal B
• 24/3: Lezing Nic Balthazar
• 28/3: Infoavond Peuters lief, maar soms lastig

Dinsdag 21 maart

Vrouwenpraatcafé:
Chocolade, een passie

Vrijdag 24 maart

Lezing Nic Balthazar ‘Verander
de klimaatverandering’
- zie pag. 8

Dat chocolade gezond is, wisten we al
langer. Dankzij de antioxidanten zou een
stuk chocolade op dat vlak zelfs veel beter
scoren dan een glas rode wijn. Volgens
Bart Van Cauwenberghe, chocolatier van
De Zwarte Vos en ambassadeur van de
Belgische chocolade, heeft de lekkernij
nog veel verrassende kantjes. Wist je dat
chocola niet overal hetzelfde smaakt. Dat
een rauwe cacaoboon naar kurk smaakt.
Dat het geheim van onze Belgische
trots in de korrel zit. Dat chocolade uit
de supermarkt nooit ‘puur’ is … Bart Van
Cauwenberghe zal vertellen over de zoete
en soms bittere chocoladewereld.
Het blijft niet enkel bij ‘weten’: hij zal ons
laten proeven van zijn vermaarde smaakcombinaties en texturen.
om 19.30 uur - scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 10 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Dinsdag 21 maart

Nacht van de Geschiedenis:
‘Muziek’ - De Vlaamse Polyfonie
Zang en commentaar door De Kleine
Kantorij
om 20 uur - kerk De Pinte € 5 (leden) / € 7
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
Donderdag 23 maart

Workshop Koken:
Alles in een pot
om 19 uur - zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

De klimaatcrisis. Zonder twijfel de
grootste ramp die de mensheid ooit
heeft bedreigd. Toch blijken we er
niet van wakker te liggen. In deze
interactieve lezing probeert filmregis
seur, televisiemaker en klimaatactivist
Nic Balthazar uit te leggen waarom
hij zich zoveel zorgen maakt. En hij
zou geen film- en televisiemaker zijn
mocht hij dat niet doen met een
hoop filmpjes en beeldmateriaal.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis - inschrijven via
milieudienst@depinte.be
Gemeente De Pinte en Velt
Scheldevallei

orthodoxe kerk en in 1517 publiceerde
Maarten Luther zijn 95 stellingen, waardoor de protestantse kerk aan de doopvont werd gehouden.
Op muzikaal vlak hebben de orthodoxe
en de protestantse kerk twee tegengestelde wegen bewandeld: waar de orthodoxe kerk vasthield aan traditie, heeft de
protestantse kerk resoluut gekozen voor
vernieuwing; dit uitte zich in de eerste
plaats in het gebruik van de volkstaal, in
casu het Duits.
Op dit concert brengen de vocale
ensembles Seicento onder leiding van
Christophe Goedvriend en Molitva onder
leiding van Joachim Kelecom dit contrast
tot leven.
Dit concert wordt herhaald op zaterdag
29 april 2017 om 20 uur in de basiliek van
Halle.
om 20 uur - kerk De Pinte - € 12 (voorverkoop) / € 15 (aan de kassa) / gratis
(- 12 jaar) - kaarten bij de
koorleden of via 09 221 91 94 of info@
seicento.be
Seicento
www.seicento.be
Zaterdag 25 en zondag 26 maart

Zaterdag 25 maart

Kaas- en wijnavond
Lekker eten en lekkere wijn tegen een
goede prijs. Een tombola met een prijs
voor iedereen.
En misschien houdt deze tiende editie een
kleine verrassing of presentje in petto …
Zin om met vrienden af te spreken en er
een gezellige avond van te maken? Eén
adres: Polderdreef 1.
vanaf 18 uur - € 18 - inschrijven via
www.ovgbsdepinte.be
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Zaterdag 25 maart

JV De Pinte - Adegem (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 25 maart

Patriarch versus Luther, een
muzikale confrontatie tussen
traditie en vernieuwing

Boekenfeest in de
Vrije Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse jeugdboekenmaand organiseert de ouderraad
van de Vrije Basisschool voor de 34ste 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 Kaatje Vermeire ontdekken.
Het gezellige praatcafé (op zondag zelfs
een schaakcafé) met drankjes en hapjes is
doorlopend open.
za. van 12 tot 18 uur, zo. van 10 tot
16 uur - sportzaal
(ingang Polderdreef) - gratis
Iedereen is van harte welkom!
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Liesbet Groffils: 0497 86 24 72
liesbet_groffils@hotmail.com

In haar 2 000-jarig bestaan heeft de kerk
een aantal zware crisissen doorgemaakt.
In 1054 kwam het tot een scheiding tussen de Rooms-katholieke en de oosters-
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Zondag 26 maart

Sober maal ten voordele van
Broederlijk Delen
om 12 uur - kerk De Pinte inschrijven nodig
Parochie DP-Z
Ann Vandenbussche
sobermaal@outlook.be
Dinsdag 28 maart

Open kaart- en spelnamiddag
De kaartnamiddagen worden kaart- en
spelnamiddagen, met gezelschapsspelen.
Elke tweede en vierde dinsdag van de
maand.
van 13.30 tot 17 uur De Veldblomme, Veldstraat 50 - gratis
Okra Zevergem
Jeanine Schollaert: 09 222 00 25
Zondag 2 april

Op stap met frappante madammen
Door de eeuwen heen hebben markante

vrouwen mee de geschiedenis van Gent
geschreven. Sterke, geëmancipeerde
vrouwen uit alle lagen van de bevolking
- zowel prinsessen, gravinnen als gewone
vrouwen - hebben met hun pionierswerk
ook hun sporen nagelaten in het straatbeeld. Stadsgids Lut Depaepe neemt ons
– in schoon Gents – mee op stap door de
stad langs de plekken die het verhaal van
die frappante madammen vertellen.
om 10 uur - postgebouw
Korenmarkt / Gent - € 4 (leden) / € 5 inschrijven vóór 25/3
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Maandag 3 april

Start cursussen animator,
startanimator en hoofdanimator

Dinsdag 4 en maandag 10 april

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

Dinsdag 4 april

Start recreatief krulbollen
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’ start
opnieuw het wekelijks recreatief krulbollen. Er zijn krulbollen in voorraad. Iedereen
welkom.
tot en met 26/9 - om 18.30 uur Het Wijngaardeke - gratis
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32

tot 9/4 - Domein Moerkensheide,
Beekstuk 10
Tumult
www.tumult.be

Dinsdag 28 maart

Infoavond Peuters lief, maar soms lastig
De ontwikkeling van je kind(eren) is iets wat elke ouder wel eens
bezig houdt. Je afhankelijke baby verandert stap voor stap in een
zelfstandige, eigenwijze peuter. Deze ontwikkeling kan bij ouders
allerlei vragen oproepen. Mijn dochter komt elke avond weer uit
bed, hoe moet ik daarmee om gaan? Is het oké als onze Jan liever
alleen speelt? Mien heeft haar jongere broertje gebeten! Wat nu?
Tijdens de praatavond ‘Peuters lief, maar soms lastig’ kan je ervarigen
uitwisselen en leer je verbanden leggen tussen het gedrag van je peuter en zijn
ontwikkeling (lichaam - verstand - gevoel). Zo ontdek je wat je als ouder kan verwachten van je peuter, wat normaal peutergedrag is en hoe je hier het best mee
omgaat. Alle ouders met kinderen tussen on geveer achttien maanden en twee
jaar uit de regio (De Pinte, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem, Zulte) zijn welkom.
van 19.30 tot 21.30 uur - ‘t Bommeltje (Huis van het Kind De Pinte), Bommelstraat 33 - gratis - inschrijven via 09 242 93 42 of depinte@opvoedingspunt.be
(beperkt aantal plaatsen) Opvoedingspunt De Pinte en Kind & Gezin
Vrijdag 31 maart

Lezing Wim Lybaert: Moestuinieren met passie
Doet die eerste snuif lentelucht jou ook zo verlangen naar
buiten? Hoog tijd om eindelijk werk te maken van dat
langgekoesterde plan om eigen groentjes te gaan telen.
Gepassioneerd moestuinierder Wim Lybaert (‘Het Goeie
leven’, ‘De moestuin volgens Wim’, ‘1 000 zonnen’) doet je
goesting krijgen om eraan te beginnen. Aan de hand van
foto’s en filmpjes duikt hij de moestuin in, trekt over
de streep wie met koudwatervrees zit, geeft onderweg
nog wat tips en’ truken van de foor’ mee, maar laat je
vooral meegenieten van het plezier om te doen
groeien en bloeien. Heb je daarna nog vragen, shoot!
Wees gewaarschuwd, Wim’s enthousiasme is uiterst besmettelijk!
om 20 uur - bibliotheek - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/bibliotheek - Gemeente De Pinte - Bibliotheek: 09 282 25 32
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Vrijdag 7 april

JV De Pinte - Zeveren
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Donderdag 13 april

Eucharistie Witte Donderdag
om 19.30 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
Vrijdag 14 april

Kruisweg Goede Vrijdag
om 15 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
Zaterdag 15 april

Jobstudentenbeurs
Zijn de tickets voor Wechter weeral
wat duurder? Ben je op zoek naar een
vakantiejob maar weet je niet goed waar
te zoeken? De oplossing is nabij! De jobstudentenkaravaan van ACV Enter komt
naar jou toe! Op de jobstudentenbeurs
kan je niet alleen de ideale studentenjob
vinden, je komt er ook te weten hoeveel je
nu precies mag verdienen om je kinder-

• 12/3: ‘Wat de Koran echt zegt’
• 17/4: Nieuwe reeks ‘start to run 0-5 km’
• 19/4: Buitenspeeldag

geld te behouden en hoe het zit met de
belastingen. Je kan ook terecht bij een
ACV-medewerker met al je vragen rond
de nieuwe jobstudentenwetgeving.
van 14 tot 16 uur - OCP, Polderbos 20
ACV Enter
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@telenet.be
Zaterdag 15 april

Woensdag 19 april

Buitenspeeldag - zie pag. 19
Een leuke, speelse en actieve
namiddag voor alle kinderen vanaf
zes jaar.
van 13 tot 17 uur - OCP,
grasplein - gratis
Jeugddienst en Sportdienst
www.depinte.be

Paaswake Stille Zaterdag
om 21 uur - Kerk De Pinte
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
Zaterdag 15 april en zondag 16 april

Opluisteren Paasmis

Zondag 16 april

JV De Pinte - LS Merendree
(1ste elftal)
om 15 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Maandag 17 april

Nieuwe reeks ‘start to run 0-5 km’
zie pag. 18
(tot 25/6) - van 18.30 tot 19.30 uur sportpark Moerkensheide - € 30 voor tien
weken / € 25 voor 55+
Atletiek De Pinte afdeling KAAG
info@atletiekdepinte.be

Woensdag 19 april

Levensreddend Handelen bij
kinderen van 0-12 jaar voor
grootouders
Reanimatie of het gebruik van een AED
kunnen de overlevingskans verdubbelen! In deze belangrijke eerste minuten
kan iemand met een EHBO-training
het verschil betekenen tussen leven en
dood.
Het Huis van het Kind steunt preventieve
gezondheidszorg via de organisatie van
deze opleiding levensreddend handelen
bij kinderen, gegeven door Lifeguard
(theorie en praktijk).
van 19 tot 22 uur - Bommelstraat 33 gratis - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be of
via 09 242 93 42 (max. 15 deelnemers)
Donderdag 20 april

Workshop Koken: Party uit een
kookboek
om 19 uur - zaal Boldershof,
Dorp Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 20 april
Dinsdag 18 april

55+: Kookdag
om 12 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens
frans.naessens@skynet.be

Daguitstap Noord-Frankrijk
Busreis met bezoek aan enkele merkwaardige gerestaureerde sites: Le Familistère,
oude 19de-eeuwse industriële site in
Guise en bezoek aan Villa Cavrois nabij
Lille.
om 7.45 uur - Europaplein (De Pinte) € 55 (leden) / € 65, inclusief middagmaal - inschrijven nodig
Markant DP - SDW: 09 282 85 29

Vertelvoorstelling
Brigitte Minne

Zondag 16 april

om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be

Vrijdag 21 april

Zaterdag 22 april

za. om 16.30 uur - kapel Scheldevelde, zo.
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09385 57 77

Gezinsviering Pasen

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis € 5 (leden) / € 7
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be

Lezing: China als regionale
en wereldmacht. Actueel
China economisch en politiek
gesitueerd tegen haar historische
achtergrond
Door: prof. dr. Bart Dessein, UGent

Voor luisteraartjes van vier tot zeven
jaar.
om 14 uur - bib - gratis inschrijven via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Zovla en Bibliotheek De Pinte

Zaterdag 22 april

Eco comedyshow De Smoestuinier
Pesticiden, glyfosaat … Het lijken niet
meteen begrippen die je tegenkomt in
een comedyshow. Toch vormen pesticiden de rode draad in de nieuwe show van
Steven Vromman, die hij speciaal voor de
nieuwe Veltcampagne ‘2020pesticidevrij’
gemaakt heeft.
Tijdens deze Smoestuinier gaat de Low
Impact Man met het publiek op zoek
naar de smoezen waarom zoveel mensen
nog pesticiden gebruiken, maar tegelijk
geeft hij er op zijn eigen komische manier
een draai aan waarmee je niet anders
kan dan ‘groen’ lachen. Train alvast je
lachspieren en smeer je stem: meezingen
met het protestlied is toegestaan. Steven
Vromman verwierf bekendheid met zijn
tv-programma Low Impact Man en dat is
meteen ook de titel waarmee hij momenteel theatershows maakt en uitvoert in
Vlaanderen en Nederland.
van 20 tot 22 uur - GC ’t Groenendal,
Brandegems 5 / Merelbeke - € 5 inschrijven via 09 210 35 80 of
gcgroenendag@merelbeke.be
Velt Scheldevallei
k.roelkens@scarlet.be
09 362 33 28
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• 23/4: Erfgoeddag
• 29/4: Garageverkoop

Zaterdag 22 april

Cultuurtoeristisch bezoek aan
Poperinge en omgeving
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
Zaterdag 22 april

Spaghetti-avond
cafetaria Sportpark Moerkensheide
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 23 april

Erfgoeddag: filmvertoning
‘Mensen en voorwerpen uit een
zorgeloos(?) Pints verleden’
- zie pag. 15

De cultuurraad en Heemkring
Scheldeveld verzamelden een tiental
(lokale) artefacten en lieten die ‘los’
op kinderen uit het eerste en tweede
leerjaar. Hun reacties en vragen
werden gefilmd, achteraf kregen ze
meer uitleg over de voorwerpen van
een oudere. Rogier Laureys (student
journalistiek) bundelde deze beelden in
een boeiende videoreportage waarin
iedereen wel een voorwerp zal (her)
ontdekken dat persoonlijke herinneringen aan het leven in De Pinte en
Zevergem oproept.
vanaf 14 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/erfgoeddag
Gemeente De Pinte, Cultuurraad
en Heemkring Scheldeveld
Dinsdag 25 april

Vrouwenpraatcafé: Mooi is
anders, over schoonheidsidealen
door tijd en culturen heen
Door: Julie Van Garsse,
stafmedewerkster
progressieve vrouwenbeweging Zij-kant
Door de eeuwen heen
hebben vrouwen
zich (soms letterlijk) in heel wat bochten
gewrongen om aan een schoonheidsideaal te voldoen, denk maar aan de tijd van
de korsetten. Rubens schilderde op zijn
doeken dan weer een heel ander soort
vrouwen: mollige dames, die weelderigheid en gezondheid uitstraalden. Schoonheidsidealen zijn blijkbaar relatief en van
alle tijden.
28 | www.depinte.be

Julie Van Garsse brengt de schoonheidsidealen van verschillende volkeren en periodes in kaart, van de voluptueuze prehistorische Venusbeeldjes over de Afrikaanse
lipschijven, de Chinese lotusvoetjes en de
intimiderende grandeur van Versailles. Om
dan terecht te komen bij Coco Chanel,
olifantenpijpen, Madonna en Twiggy.
Vandaag moeten vrouwen zich dan weer
wapenen tegen de illusies van media, photoshop en plastische chirurgie. Julie laat
ons ontdekken hoe we de droombeelden
van perfectie kunnen doorprikken, zodat
we complexloos kunnen genieten van
schoonheid in al haar vormen.
om 19.30 uur - scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

Je zet alles klaar aan je deur, oprit of
tuin en wacht op eventuele kopers.
Opgelet: het is op politiebevel
verboden om op de openbare weg
te staan.
De deelnemerslijst zal te krijgen zijn
bij de organisatoren thuis (Lieve
Deneef, Van Eycklaan 28 en Anke De
Neve, Koning Albertlaan 32) of via
lieve.deneef@telenet.be.
van 10 tot 17 uur - De Pinte bijdrage standhouders: € 4 (liefst
tijdens de namiddag of ’s avonds
te bezorgen aan Lieve Deneef)
- inschrijven tegen 15/4 (gelieve
naam, adres, tel. en/of e-mailadres
te vermelden als u uw
bijdrage in de bus steekt)
Lieve Deneef, Van Eycklaan
28, tel. 09 282 91 79,
lieve.deneef@telenet.be.

Donderdag 27 april

Open Gecoro:
lezing Vlaams
Bouwmeester
De Gecoro van
De Pinte organiseert
jaarlijks een ‘Open Gecoro’ waarop
een interessante spreker een
bepaald thema over ruimtelijke ordening belicht. Vlaams Bouwmeester Leo
Van Broeck komt een lezing geven
over het Witboek van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen. Hierin formuleert
de Vlaamse regering doelstellingen,
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes
en werven voor de toekomst van
Vlaanderen. Een van de krachtlijnen
is het beter en intensiever gebruiken
van het bestaande ruimtebeslag
om de druk op de open ruimte te
verminderen. Interesse?
Laat weten dat je komt via
stedenbouw@depinte.be.
om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Gemeente De Pinte
Gecoro: 09 280 80 21

Zaterdag 29 april

Garageverkoop
Iedereen heeft op zijn zolder, in de
kelder, garage … wel wat dingen
staan die nog mooi genoeg zijn,
maar niet meer gebruikt worden.
Wat kan je met die dingen doen?
Verkopen voor een prikje!

Zaterdag 29 april

Opendeurdag en pastafestijn TK
Olympia De Pinte
De leden, trainers en bestuursleden van
TK Olympia heten jou van harte welkom
op de tweejaarlijkse opendeurdag met
aansluitend een overheerlijk pastafestijn!
vanaf 14 uur (opendeur) turnzaal Gemeentelijke
Basisschool, van 18 tot 20 uur (buffet)
- refter Gemeentelijke Basisschool kaarten: verkoopdagen,
zie www.tkodepinte.be
Zondag 30 april

Planten- en ecobeurs
Velt-leden bieden hun plantjes aan. Er zijn
diverse standhouders die hun producten
verkopen en er zijn infostands (Compostmeester, de Gentse Imkersvereniging, de
Vlaamse Vaste Plantenvereniging ..). Enkele
leden van onze afdeling zorgen voor
demo’s en/of animatie en een cafetaria.
Zowel voor jong en oud is er iets te beleven op deze feestelijke editie van 40-jaar
Velt Scheldevallei.
van 10.30 tot 17 uur Tuin Home de Lichtervelde,
Lichterveldestraat, parking
Lichterveldestraat / Eke - gratis
Velt Scheldevallei
luc-de-clercq@telenet.be
09 384 59 23
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.

De Pinte in beeld
Toneel voor scholen
In januari 2017 werden alle leerlingen van de
kleuter- en basisscholen uitgenodigd in het OCP
om er een theatervoorstelling bij te wonen. Op
de foto: de voorstelling ‘Arthur, of hoe je koning
kan worden’ voor de leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar. In totaal werden negen voorstellingen gespeeld, goed voor 1 400 toeschouwers!

Driekoningenstoet
op 7 januari 2017

Jeroen Theunissen op Gedichtendag
(donderdag 26 januari) in de bib

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
op zondag 8 januari
(Dorp, Zevergem)

Salviapark, een warme wijk
De Pintse wijk Salviapark nam eind 2016 deel aan
‘De Warmste Week’. Ze zamelden 1 046 euro in via
een wijn- en champagneverkoop voor De Tinten.
Deze vzw voorziet in Gent voedsel en kledij voor
mensen zonder papieren die geen enkel inkomen
hebben. Hun huis staat ook open voor daklozen
die er terecht kunnen voor een warme kop soep
of koffie en een babbel.
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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 (ontslagnemend)
Simon Suys, Baron de Gieylaan 45 bus 0101, 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 6 maart en 24 april 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.be
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 (ontslagnemend)
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.be
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 28 maart 2017 en
dinsdag 25 april 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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28.04 > 07.05

OPEN ATELIERDAGEN DE PINTE

KUNSTENAAR GEZOCHT!

Het thema van de Week van de Amateurkunsten is dit jaar ‘The Making Of’. We leggen de focus op het creatieproces,
het werk achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, de historiek van artistieke verenigingen
en natuurlijk op de schoonheid van zelf een kunst te beoefenen in de vrije tijd.

Tijdens de twee weekends van de WAK (29 & 30 april en 6 & 7 mei
2017) willen we in De Pinte ‘Open Atelierdagen’ inrichten. We roepen
alle lokale kunstenaars (amateur én professioneel) op om hun werk
te tonen in hun eigen huis of atelier. De unieke setting zorgt ervoor
dat bezoekers de kunstenaars persoonlijk kunnen ontmoeten en met
hen in dialoog gaan over de betekenis van het werk, over de gebruikte
materialen ...
Alle info kan je vinden op www.depinte.be/wak of bij de cultuurdienst
Polderbos 20, De Pinte • tel. 09 280 98 50 • cultuurbeleid@depinte.be

