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Vanaf 22 januari 2018: Stay Fit, gevarieerd sportaanbod voor 55+

1 januari - 30 april 2018
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V.U.: Hilde Claeys, Berkenlaan 4a, 9840 De Pinte
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten

voorwoord
Het enthousiasme spat van onderstaande
foto af ... Zo vrolijk wordt een mens niet gauw
meer, eenmaal die onbezorgde kindertijd
achter de rug.
We kunnen er alleen maar een voorbeeld aan
nemen, om eens wat vaker te genieten van
een mooi moment en ons eens onbezonnen
over te geven aan wat kinderlijke fantasie.
Het is nu het moment, tijdens deze donkere
dagen, om niet bij de pakken te blijven zitten
en iets te ondernemen: iets waarvan je
achteraf zegt: dit had ik al lang moeten doen!
Deze folder geeft alvast een kleine duw in
de goede richting, niet alleen voor de jonge
garde, maar voor alle leeftijden: kom erbij en
doe mee!

Foto: Koen Caspeele, Speelstraat 2017

Naast ons gevarieerd aanbod willen we jullie
ook warm maken voor 150 jaar De Pinte,
waarvan het programma in januari bekend
zal gemaakt worden. Ook Erfgoeddag zal in
het teken staan van deze verjaardag, waarbij
we aan de hand van 150 voorwerpen de
geschiedenis van ons dorp zullen illustreren.
De Pinte, straks 150 jaar, maar steeds jong
en vitaal gebleven. Een bruisend dorp vol
activiteiten, waar altijd iets te beleven valt!
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Kinderopvang kerst • krokus • pasen
IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang) Stekelbees De Pinte voorziet de
buitenschoolse kinderopvang in De Pinte, voor alle kinderen van 2,5 jaar tot twaalf jaar
die in De Pinte of Zevergem naar school gaan of wonen.
Stekelbees De Pinte is gevestigd in het ‘Huis van het Kind’- ’t Bommeltje, Bommelstraat
33 bus 22 in De Pinte.

Wanneer is Stekelbees open?
•

•

Tijdens het schooljaar voor de lange naschoolse opvang tot 19 uur. Alleen
kinderen die opvang nodig hebben na 17.30 uur kunnen bij Stekelbees terecht.
Wie minder lang opvang nodig heeft, kan terecht in de schoolopvang/ONSA.
Op woensdag is er opvang voor wie langer opvang nodig heeft dan 12.30 uur.
Op schoolvrije dagen en tijdens vakantiedagen doorlopend van 7u tot 19u.

IBO Stekelbees De Pinte is tijdens de kerstvakantie 2017 – 2018 open van dinsdag 2
januari 2018 tot en met vrijdag 5 januari 2018. De eerste week van de kerstvakantie is
Stekelbees gesloten.

Om ervoor te zorgen
dat uw zoon/dochter
terecht
kan
bij
Stekelbees is vooraf
inschrijven voor alle
opvangmomenten
noodzakelijk
en
verplicht. De vraag is
vaak groter dan het
aanbod, dus tijdig
inschrijven is aan te
raden!
Reserveren kan via ons online reservatiesysteem waarvoor u een klantnummer nodig
heeft. Een klantnummer kan u bekomen in de locatie zelf en/of bij de verantwoordelijke.

Meer info?

Ellen De Decker, verantwoordelijke Stekelbees De Pinte
Tel. 09 245 42 96 (bureau verantwoordelijke)
Tel. 09 242 93 47 (balie, enkel tijdens opvangmomenten)
GSM 0476 79 38 97 (om annulaties in de naschoolse opvang door te geven)
Email: lkdepinte@landelijkekinderopvang.be

stekelbees

Tijdens de krokusvakantie 2018 is de opvang open van maandag 12 februari 2018
tot en met vrijdag 16 februari 2018. De eerste week van de paasvakantie is er geen
werking, de tweede week (maandag 9 april 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018) is
Stekelbees wel open.

Vanaf zaterdag 20 januari t.e.m. zaterdag 26 mei 2018

kriebeltuin

Bewegingslessen voor kleuters, dertien lessen.

bewegingslessen voor kleuters

Prijs: 		
		
Wie: 		

45,5 euro (inwoners)
58,5 euro (niet-inwoners)
Kleuters van instap (2,5 jaar) t.e.m. derde kleuterklas

Groepen: 		
2de en 3de kleuterklas		

14 – 14.50 uur • max. 25 deelnemers

1ste kleuterklas		

15 – 15.50 uur • max. 20 deelnemers

instapklas of 			
kleuters die net school lopen

16 – 16.50 uur • max. 15 deelnemers

Waar: 		

Sportzaal gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte

Inschrijven:
		

9 januari vanaf 20 uur voor inwoners via depinte.ticketgang.eu
10 januari vanaf 20 uur voor niet-inwoners via depinte.ticketgang.eu

meer info: www.depinte.be/sportacademie

Van maandag 22 januari t.e.m. maandag 18 juni

stay fit

Stay fit bestaat uit een gevarieerd bewegingsprogramma van achttien sessies met
sporten zoals yoga, fitball, gymnastiek, netbal ... Na elke les kan u wat napraten en
bieden we u graag een kop koffie of thee aan.
63 euro (inwoners)
81 euro (niet-inwoners)
55+
10 - 11uur

stay fit

Prijs: 		
		
Wie: 		
Uur: 		

Max. aantal deelnemers: 30
Waar:
Inschrijven:

OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
sport@depinte.be of aan de balie van het OCP

meer info: www.depinte.be/sportelen#stayfit

......................................................................
Van maandag 22 januari t.e.m. maandag 16 april

rugschool

Tijdens deze lessenreeks (tien lessen) train je op een evenwichtige manier je rug- en
buikspieren. Je krijgt sterkere spieren die je wervelkolom beter ondersteunen. Er wordt
vooral aandacht besteed aan de kleine stabilisatie spieren en de bekkenbodemspieren.
Prijs: 		
		
Wie: 		
Uur: 		
		

40 euro (inwoners)
60 euro (niet-inwoners)
volwassenen
19 - 20 uur (groep 1)
20 - 21 uur (groep 2)

Waar:
		
		

Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1
9840 De Pinte

Inschrijven:
		

sport@depinte.be
of balie van het OCP

rugschool

Max. aantal deelnemers: 15 per groep

In samenwerking met VZW Sportbeheer eva De Pinte organisieert de sportdienst
sportkampen tijdens de schoolvakanties. Op volgende vier bladzijden vind je een
overzicht van alle kampen tot eind augustus 2018.

Sportkampen voor kleuters

Maandag 12 februari t.e.m. vrijdag 16 februari • krokusvakantie
Carnavalfestival: wil je een prinses zijn of liever een fee? Kies je voor een piraat,
politieman of clown? Deze week zijn we helemaal in de sfeer van carnaval.
Maandag 9 april t.e.m. vrijdag 13 april • paasvakantie (week 2)
Op de boerderij: welkom op onze eigen miniboerderij. Maak kennis met al de
boerderijdieren, kweek je eigen groenten en kom alles te weten over de bomen en
planten.

sportkampen

Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli • zomervakantie (week 1)
Super speurneuzen: wie helpt mee op onze zoektocht naar het geheim van nonkel Bob?
Via raadsels, spelletjes en leuke opdrachten verzamelen we dagelijks tips om dichter bij
het geheim en de schat van nonkel Bob te komen.
Maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli • zomervakantie (week 2)
Wondere waters: we ontdekken de wondere waterwereld en leren allerlei vissen
kennen. We spelen het gladde palingspel of tikkertje octopus. Tussendoor kunnen we
ons uitleven op het speciale Nemo-springkasteel. Let op: geen sportkamp op woensdag
11 juli!
Maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus • zomervakantie (week 8)
Mega superhelden: we vinden onze eigen superheld uit, maken een prachtig kostuum
en spelen een heleboel spelletjes om onze superkrachten te leren kennen.
Maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag vrijdag 31 augustus • zomervakantie (week 9)
Al met de bal: we gaan de sportieve toer op en spelen tal van balspelletjes. Van
pingpongballetjes tot reuzegrote ballen, van springbal tot voetbal. We hebben voor elk
stuk de leukste spelletjes en opdrachten uitgedacht.

Praktische informatie per kamp
Prijs*: 		
75 euro (inwoners) • 90 euro (niet-inwoners)
Wie: 		
kleuters vanaf 3 jaar
Uur: 		
9 - 16 uur
Opvang:
8 - 9 uur en 16 - 18 uur
Max. aantal deelnemers: 64
Waar: Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
* De prijs voor het kamp van 9 juli t.e.m. 13 juli bedraagt 60 euro voor
inwoners en 72 euro voor niet-inwoners.

Sportkampen voor lagere school

Maandag 12 februari t.e.m. vrijdag 16 februari • krokusvakantie
Acrobatenweek
Maandag 9 april t.e.m. vrijdag 13 april • paasvakantie (week 2)
Mega speurneuzen
Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli • zomervakantie (week 1)
Passport 2 Fun
Maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli • zomervakantie (week 2)
Samen sterk
Let op: geen sportkamp op woensdag 11 juli!
Maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus • zomervakantie (week 8)
Belgische kampioenenweek

sportkampen

Maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag vrijdag 31 augustus • zomervakantie (week 9)
United sports of America

Praktische informatie per kamp
Prijs*: 		
75 euro (inwoners) • 90 euro (niet-inwoners)
Wie: 		
lagere school
Uur: 		
9 - 16 uur
Opvang:
8 - 9 uur en 16 - 18 uur
Max. aantal deelnemers: 60
Waar: OCP, Poldebos 20, 9840 De Pinte
* De prijs voor het kamp van 9 juli t.e.m. 13 juli bedraagt 60 euro voor
inwoners en 72 euro voor niet-inwoners.

Voor de sportkampen dien je in te schrijven via het online platform TicketGang
(depinte.ticketgang.eu).
Om in te schrijven, moet u zich eerst eenmalig als gezin registreren. Wanneer dit al
gebeurd is, kunt u op de inschrijvingsmomenten onmiddellijk uw kind(eren) voor de
gekozen activiteit(en) inschrijven.
Na betaling is uw inschrijving definitief en moet u het inschrijvingsbewijs met de barcode
afdrukken of bewaren op een smartphone. Deze barcode wordt gescand bij het brengen
en afhalen van uw kind(eren). Het is dus zeer belangrijk dat u dit inschrijvingsbewijs
met barcode steeds meebrengt, elke dag van de activiteiten! Eventueel kan via uw
gezinsaccount een duplicaat afgedrukt worden.

Data inschrijvingsmomenten sportkampen
Krokusvakantie
Inschrijven inwoners: dinsdag 9 januari vanaf 20 uur
Inschrijven niet-inwoners: woensdag 10 januari vanaf 20 uur
Paasvakantie en zomervakantie
Inschrijven inwoners: dinsdag 6 maart vanaf 20 uur
Inschrijven niet-inwoners: woensdag 7 maart vanaf 20 uur

sportkampen - hoe inschrijven

De volledige handleiding om in te schrijven is terug te vinden op de gemeentelijke
website: www.depinte.be.

Woensdag 24 januari

Lezing Maud Vanhauwaert

gedichtendag 2018

Op de vooravond van gedichtendag hebben we schrijver
en tekstperformer Maud Vanhauwaert te gast in de bib.
Haar debuutbundel ‘Ik ben mogelijk’ verscheen in 2011
bij Querido en kreeg de Vrouw Debuut Prijs. In 2014
verscheen ‘Wij zijn evenwijdig_’, die werd gelauwerd
met de Hughues C.Pernathprijs, alsook de Publieksprijs
van de Herman De Coninckwedstrijd voor het mooiste
gedicht. Ze werd finalist van het Wereldkampioenschap
Poetry Slam (2012) en van het Leids Cabaret Festival
(2014). Ze leverde bijdrages voor radio en tv en het grote
publiek leerde haar kennen via een eigen rubriekje op
‘Iedereen Beroemd’.

© Jimmy Kets

Prijs: gratis, wel vooraf inschrijven
Wie: volwassenen
Uur: 20 uur
Max. aantal deelnemers: 90
Waar: Bibliotheek, Baron de Gieylaan 27, 9840 De Pinte

info en inschrijven: www.depinte.be/bibnieuws

......................................................................
Zaterdag 24 februari

Workshop: virtual reality

workshop: virtual reality

De bib organiseert twee workshops rond virtual reality:
8 tot 12 jaar • 9.30 – 11 uur • max. 10 deelnemers
Kriebel, krabbel. Krabbel, kriebel. ‘Ooh het is een tekening’.
We gaan aan de slag met virtual reality.
Zonder verf of potlood maar met Tilt Brush spelen we ‘ het virtuele tekenspel’.
Een ware ontdekkingstocht. Als een echte avonturier doorploeg je kleur en lijn.
Wie durft de strijd aan in een virtuele wereld? En welk team zal overwinnen?
Workshop 13 tot 16 jaar • 11 – 12.30 uur • max. 10 deelnemers
‘VR ART # de nieuwe wereld’
We ervaren een nieuw medium. Virtual reality is big business en zal ons kijken veranderen.
Je maakt kennis met deze nieuwe technologie.
Droom je al eens van een eigen avatar? In deze workshop wordt droom realiteit.
We treden een nieuwe grenzeloze wereld binnen waar de mogelijkheden ongezien zijn.
Prijs: 		
Waar: 		

gratis, wel vooraf inschrijven
Bibliotheek, Baron de Gieylaan 27, 9840 De Pinte

info en inschrijven: www.depinte.be/bibnieuws

Dinsdag 3 april t.e.m. vrijdag 6 april

Leeftijd:
Uur:
Opvang:
Waar:

3 tot 12 jaar
9 tot 16.30 uur
7.30 tot 18 uur
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte

Vooraf online inschrijvingen:
Online inschrijven kan vanaf maandag 5 maart 20 uur. Inwoners betalen 3,25 euro per
halve dag en niet-inwoners 6,5 euro per halve dag. Online inschrijven kan tot een half uur
voor de start van de activiteit.
Inschrijvingen aan de kassa de dag zelf:
Kan je vooraf niet online inschrijven, dan kan je aan de kassa betalen. Je betaalt dan
iets meer: inwoners 4 euro per halve dag en niet-inwoners 8 euro per halve dag. Je kan
inschrijven tot een half uur voor de start van de activiteit.

speelpleinwerking amigos

speelpleinwerking amigos

Inschrijven: depinte.ticketgang.eu
Info: www.depinte.be/amigos

......................................................................
Dinsdag 3 april en donderdag 5 april

tienerwerking amigos

Leeftijd:
Uur:
Opvang:
Waar:

1ste t.e.m. 3de middelbaar
9 tot 16.30 uur
7.30 tot 18 uur
Gemeentelijke basisschool

paars

Inschrijvingen:
5 maart, vanaf 20 uur.
Je kan inschrijven tot een half uur voor de start van de activiteit. Schrijf je in voor een
hele dag. De werking van paars is een volledige dag, want soms gaan ze op verplaatsing
of is het een groot spel dat een hele dag duurt.

Woensdag 18 april

BUITENSPEELDAG

Op woensdag 18 april slaan de jeugddienst en de sportdienst opnieuw de handen in
elkaar voor de organisatie van de Buitenspeeldag 2018.
Alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen komen spelen op het grasplein naast het OCP.
Welke activiteiten er precies op het programma staan, zullen we later via de website
communiceren. Het belooft alvast een leuke, speelse en actieve namiddag te worden.
Prijs: 		
Wie: 		
Uur: 		

gratis
kinderen van de lagere school
13 – 17 uur

Max. aantal deelnemers: onbeperkt

buitenspeeldag

Waar: 		
Inschrijven:

Grasplein naast het OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
niet nodig

Zondag 22 april 2018

kiezen voor ... 150 jaar de pinte

Het algemene thema van de erfgoeddag is dit
jaar ‘KIEZEN’. We namen dat heel letterlijk en
kozen 150 voorwerpen uit die illustratief zijn
voor onze geschiedenis.

www.facebook.com/cultuurdepinte
© Collectie Johan Van Twembeke

erfgoeddag

Sinds 24 november worden de voorwerpen
op de Facebookpagina van de cultuurdienst
systematisch bekend gemaakt. Het orgelpunt,
een tentoonstelling, volgt 150 dagen later op
erfgoeddag.

Heb je zelf voorwerpen of oude foto’s met
een link naar de geschiedenis van De Pinte
- Zevergem? Laat het ons dan weten op
150jaar@depinte.be

meer info: www.depinte.be/erfgoeddag

.......................................................................
Vrijdag 27 april t.e.m. zondag 6 mei

open atelierdagen 2018

Kunstenaars die wensen deel te nemen
aan de editie 2018 kunnen contact
opnemen met de cultuurdienst via
cultuurbeleid@depinte.be of
09 280 98 50.

meer info: www.depinte.be/wak

open atelierdagen 2018

De succesvolle eerste editie van vorig jaar krijgt een vervolg: tijdens de twee weekends
van de WAK tonen lokale kunstenaars
hun werk 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 ... Op vrijdag 27 april
maken we bovendien de koppeling met
‘Lokale Helden’ (zie laatste pagina).

Vrijdag 27 april 2018

lokale helden

Op vrijdagavond 27 april, de vooravond van de Week van de Amateurkunsten, zetten
we lokaal muzikaal talent extra in de spotlights. Omdat onder elke kerktoren het nodige
muzikaal talent huist. Om dat talent aan te moedigen om bezig te blijven met muziek,
het publiek de kans te geven om hun lokale helden aan het werk te zien en unieke
samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en podia allerhande te stimuleren
neemt De Pinte voor het eerst deel aan ‘Lokale Helden’.
Lokale Helden? Dat is iedereen uit de buurt die muziek maakt / speelt. Net samengestelde
of juist gerodeerde muzikanten, dj’s, zangers, bands, singer-songwriters, coverbands,
producers, noem maar op. Ongeacht leeftijd, vorm, bezetting of genre. Enige voorwaarde
is dat ze een link hebben met de lokale scene.

Maak jij muziek of heb je een locatie ter beschikking?

Lokale helden

Maak jij muziek en wil je graag een concert(je) geven op een gezellige locatie? Laat
het dan zeker weten aan de cultuurdienst (cultuurbeleid@depinte.be, 09 280 98 50 of
facebook.com/cultuurdepinte). We zoeken samen naar de gepaste formule voor jouw
muziek!
Ook aan wie die avond een deel van zijn of haar (tuin)huis kan openstellen of een leuk
idee heeft voor een locatie doen we een oproep om ons te contacteren!

meer info: www.depinte.be/lokalehelden

