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Gratis kerstboomophaling
Op 10 en 11 januari
| zie pag. 9

Nieuwjaarsreceptie
Met voorstelling 
programma 150 jaar
De Pinte
| zie achtercover

Gemeentelijke
mantelzorgpremie
vanaf 1 januari
| zie pag. 13

RUP Centrumbocht
Openbaar onderzoek tot
6 februari
| zie pag. 4
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Maandag 25 december: Kerstmis
Dinsdag 26 december: tweede kerstdag
Vrijdag 29 december
Maandag 1 januari: Nieuwjaar

Voor de jeugd
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De bibliotheek is ook gesloten op zaterdag 30 december.

UiT in De Pinte

25

Sluitingsdagen zalen OCP:
zie www.depinte.be/openingsuren

Volgende INFOblad
(maart - april 2018)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 14 januari
2018 bij communicatieambtenaar Isabel Coppens
via communicatie@depinte.be

Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark

Het Sociaal Huis is gesloten op:
25 en 26 december 2017, 1 en 2 januari 2018
Op 2 januari is het recyclagepark gesloten vanaf 14.30 uur.

Openingsuren gemeentehuis
in januari en februari
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor de gemeente?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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2018 = feestjaar
naar aanleiding van
150 jaar De Pinte
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag
7 januari 2018 op het gemeenteplein wordt het
programma voor 150 jaar De Pinte voorgesteld. Kom langs
en hoor als eerste wat de gemeente en de verengingen
allemaal in petto hebben.
Sinds 24 november 2017 wordt er dagelijks een voorwerp
uit de geschiedenis van De Pinte in de kijker gezet en dit
150 dagen lang, met de Erfgoeddag als apotheose.
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Goede voornemens
voor 2018
❏

Leer je buren kennen: bijvoorbeeld tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 7/1 | zie achtercover

❏

Doe mee aan Tournée minérale | zie pagina 15

❏

Help het milieu: consuminder (‘less is more’), ga
vaker voor vegetarisch, vermijd verpakkingen, kies
voor de fiets of het openbaar vervoer, lees het
interview met Tine Hens op pagina 11 en volg de
tips vanaf pagina 9

❏

Verhoog de veiligheid voor jou en jouw gezin
| zie pagina 16

❏

Steun het goede doel | zie pagina 14

❏

Maak tijd voor je partner, kinderen, jezelf … Kijk
voor inspiratie in de Agenda op pagina 25
Of neem samen met jouw zoon/dochter deel aan
de paddenactie | zie pagina 10

❏

Zorg voor je rug, begin (opnieuw) te sporten …
| zie pagina 21

❏

… (maar vul vooral zelf aan)

Ben jij onze Lokale Held?
Kunstenaars en muzikaal talent, laat van je horen!
Of wil jij graag een forum bieden aan al dat talent door een
locatie ter beschikking te stellen?
We zijn ook op zoek naar jou!

19

Voor de gemeente zijn jullie allemaal helden.
Elk op zijn manier. Neem vooral contact op via
cultuurbeleid@depinte.be, bel 09 280 98 50 of
facebook.com/cultuurdepinte.

Winnaars
Vrijwilligersfeest
Tijdens het Vrijwilligersfeest op 8 december 2017
werden er een aantal verdienstelijke inwoners in de
kijker gezet voor hun bijdrage op vlak van cultuur,
jeugd, sport en zo veel meer. Maak kennis met de
laureaten op pagina 18.
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INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2018 | 3

Ruimtelijke ordening

Openbaar onderzoek RUP Centrumbocht
De gemeenteraad stelde op
27 november 2017 het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht
voorlopig vast. Het plan strekt zich uit
over het centrum van De Pinte (Baron
de Gieylaan, Pintestraat, Polderdreef,
Groenstraat en stationsbuurt) en heeft
als doel:
• een aantal projectzones te definiëren voor kwalitatieve woonontwikkeling
• sociale woningen voorzien in deze
projectzones met het oog op het
behalen van het verplicht sociaal
objectief
• esthetisch en cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen en zichten
te beschermen
• groene gebieden en trage wegen te
voorzien
• voorschriften van de woongebieden
te actualiseren en te vereenvoudigen
• de woondichtheid te bepalen
Sinds 8 december 2017 en tot
6 februari 2018 kunnen het plan en
de bijhorende voorschriften geraadpleegd worden via depinte.be en in
de gemeente. Binnen deze periode
kunnen bezwaren en opmerkingen
schriftelijk worden ingediend tegen
ontvangstbewijs op het gemeentehuis of per aangetekend schrijven
gericht aan de Gecoro (Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke ordening).
Alle bezwaren en opmerkingen
worden na het openbaar onderzoek
voorgelegd aan de Gecoro. Zij brengen vervolgens een advies uit hierover
aan de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen.
Op 14 en 19 december 2017 werden
er infomomenten georganiseerd voor
inwoners.
De voorlopig goedgekeurde versie van
het gemeentelijke RUP Centrumbocht
ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke
Ordening en Milieu (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte) en is raadpleegbaar via
www.depinte.be/rup-centrumbocht.
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Gemeente De Pinte zoekt:
Omgevingsambtenaar /
stedenbouwkundige (m/v)
Functieomschrijving
Je ziet erop toe dat planningsprincipes en stedenbouwkundige
voorschriften worden nageleefd en je behandelt stedenbouwkundige
aanvragen en verkavelingsdossiers. Je denkt mee over de ruimtelijke
ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn en
handhaaft de regels inzake ruimtelijke ordening.
Vereisten
Masterdiploma of gelijkgesteld
Twee jaar relevante beroepservaring
Aanbod
Tijdelijke job (contract van bepaalde duur), voltijds, verloning op
A1a-A3a niveau, geïndexeerde brutojaarwedde van 34 806,72 euro,
minimum aangevuld met haard- of standplaatstoelage, maaltijdcheques,
fietsvergoeding, tussenkomst in kosten openbaar vervoer
Interesse?
Solliciteren kan ten laatste op 15 januari 2018 via
internezaken@depinte.be.
Meer info op: www.depinte.be/stedenbouwkundige

Ruilverkavelingsproject Schelde-Leie
Openbaar onderzoek
Nieuwe, af te schaffen en te wijzigen wegen en
waterlopen
De steden Gent en Deinze en de gemeenten Sint-MartensLatem, De Pinte en Nazareth organiseren van 15 tot en
met 29 januari 2018 een openbaar onderzoek over het
plan artikel 70 van de ruilverkaveling. Op dit plan worden
de nieuwe, de af te schaffen en de te wijzigen wegen en
waterlopen aangeduid.
Inhoud van het plan

Vervolgtraject
Het goedgekeurde ruilverkavelingsplan voorziet nog meer
nieuwe wegen dan nu te zien zijn op dit eerste plan van
de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Er zullen
onder andere meer nieuwe landbouwontsluitingswegen
en recreatieve verbindingen aangelegd worden dan nu te
zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af
te schaffen wegen. In een aantal bufferstroken zal wandelen
ook toegelaten worden. Daarnaast zullen er ook recreatieve
verbindingen komen die tussen de landbouwpercelen zijn
gelegen. De exacte ligging zal bepaald worden nadat de
nieuwe kavels uitgetekend zijn. In totaliteit komen er ruim
15 km nieuwe recreatieve verbindingen in het gebied.

• Wegen
De VLM, als secretariaat van het ruilverkavelingscomité
Schelde-Leie, onderzocht de juridische status van de
wegen in het ruilverkavelingsgebied. Hierbij baseerde de
VLM zich op de atlassen van de buurtwegen, opgesteld
rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen.
Voor een aantal wegen is de huidige situatie verschillend
van de plannen van de atlas van de buurtwegen. Het plan
dat nu in openbaar onderzoek ligt, heeft voor deze wegen
tot doel de huidige situatie juridisch te verankeren.
Het plan duidt 8,2 km nieuwe wegen aan, die nu al in
gebruik genomen zijn maar geen juridische basis hebben
of zijn gelegen op private gronden. Anderzijds worden
er 8,9 km buurt- of voetwegen afgeschaft. De meeste
hiervan zijn nutteloos geworden. Het gaat bijvoorbeeld
over buurtwegen die de E17 dwarsen en dus niet
bruikbaar zijn. Ook enkele buurt- of voetwegen die geen
interessante verbinding vormen, worden afgeschaft.
• Waterlopen
Dezelfde oefening gebeurde ook voor de waterlopen.
De klassering van de waterlopen blijft ongewijzigd. Wel is
het mogelijk dat het openbaar domein van de waterlopen
wordt geactualiseerd in vergelijking met de atlas van de
waterlopen van 1967, 1950 of 1877.

Deze bijkomende ontsluitingswegen en recreatieve
verbindingen worden aangeduid op het tweede plan van
de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen.
Na het afwerken van de ruilverkaveling zullen alle wegen
gelegen in de ruilverkaveling behoren tot het openbaar
domein van de gemeenten.
Openbaar onderzoek
Iedereen kan het plan inkijken van 15 januari 2018 tot en
met 29 januari 2018 in de gemeentehuizen van Deinze,
Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth tijdens de
openingsuren.
Bezwaren, opmerkingen of correcties kunnen tijdens
deze periode worden meegedeeld per aangetekend
schrijven aan de betrokken colleges van burgemeester en
schepenen (voor De Pinte op het adres: Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte).
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Openbare werken & Mobiliteit

TIP

Laatste stand van zaken van alle
werken in De Pinte?
Zie www.depinte.be/werken

Werken
Langevelddreef –
Spoorweglaan
De aannemer is op 16 november 2017 in de Langevelddreef
gestart met de wegenis- en rioleringswerken. Hierdoor
is de Langevelddreef afgesloten voor alle verkeer tussen
de Kastanjestraat en de Florastraat. De handelaars in de
Langevelddreef en omgeving blijven bereikbaar tijdens de
werken, via de Keistraat.
Omleiding gemotoriseerd verkeer
Er is een omleiding voorzien vanaf de Keistraat via de Baron
de Gieylaan naar het station en het centrum. Vanuit het
centrum is er een omleiding voorzien via het Polderbos en
de Bommelstraat naar de Keistraat.

Omleiding fietsers/voetgangers
Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de
Kastanjestraat – Vlierstraat – Hazelaarspad naar het station
en omgekeerd.
De werken zijn gepland tot eind mei 2018.
Wie op de hoogte wil blijven van de vordering van de
werken kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief via
grondzaken@depinte.be.

Werken Weefstraat
De rotonde Zwartegat is afgewerkt en opengesteld
voor het verkeer. De Weefstraat zelf blijft echter
onderbroken. De aannemer is intussen gestart met de
werken in de Bosstraat tussen de Kannestraat en de
Nederbosstraat.
De bussen van De Lijn rijden weer via de rotonde
Zwartegat - Heirweg - Rozenstraat naar het
industrieterrein van Eke.

Werken N60-E17
Vanaf 12 januari 2018 worden de minderhindermaatregelen
voor de werken aan het afrittencomplex gestart. Deze
maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming op de
N60 te bevorderen, sluipverkeer op het lokaal wegennet
te ontmoedigen en de fietsveiligheid en het leefcomfort
van de aangelanden te verhogen. Bovendien worden deze
maatregelen permanent geëvalueerd en zullen de nodige
aanpassingen gebeuren.
Volgende maatregelen worden genomen.
Maatregelen op grondgebied De Pinte
De Grote Steenweg (N60c) en Boeregemstraat worden
integraal zone 50. Dit wordt afgedwongen door bijkomende
verkeers- en snelheidsremmende maatregelen. De Grote
Steenweg (N60c) tussen de N60 en het kruispunt Den
Beer - Boeregemstraat wordt eenrichtingsverkeer. Het zal
tijdelijk niet mogelijk zijn om via de Grote Steenweg
naar Gent te rijden, met uitzonderingen voor de bussen
van De Lijn en het fietsverkeer. Het Mieregoed wordt
eenrichtingsverkeer van de Polderdreef naar de N60. Het
zal ook tijdelijk niet mogelijk zijn om via de N60 naar
Mieregoed te rijden.
Maatregelen op de N60
De rotonde ‘Bonaparte’ wordt dubbel geknipt. Dit houdt in
dat het gemobiliseerde verkeer enkel de N60 kan volgen
van Gent naar Oudenaarde en omgekeerd, maar daar niet
kan draaien en terugkeren. Dit om de vlotte doorstroming
van het verkeer op de N60 te bevorderen.
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Voor
fietsers blijft het mogelijk
de rotonde volledig te gebruiken. Op het kruispunt Den
Beer - Polderdreef zal het verkeer op de N60 meer ‘groentijd’
krijgen, om de doorstroming te bevorderen en het
sluipverkeer via het kruispunt N60 richting Den Beer met
rechtsomkeer naar De Pinte tegen te gaan.
Maatregelen op grondgebied Nazareth
Op grondgebied Nazareth wordt de Eedstraat geknipt ter
hoogte van IJselaars. In de Savaanstraat (tussen de N60 en
de Grote Steenweg) wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd
naar de Grote Steenweg (N60c). In de Koedreef wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd naar de N60.
Meer informatie:
www.wegenenverkeer.be/werken/e17-de-pinte-nieuw-open-afrittencomplex

Aanpassing fiets
infrastructuur en over
steekplaatsen Parkbos

Sneeuwbestrijding
Draag uw steentje bij: maak het voetpad voor uw
woning sneeuw- en ijsvrij. Gebruik een sneeuwschep
en strooi wat zout (met mate).

In de Baron de Gieylaan zal er een dubbelrichtingsfietspad
komen op grondgebied Gent tussen de rotonde ter hoogte
van het restaurant en de Klossestraat. Ter hoogte van de
beide oversteken van het Parkbos komen er verkeerseilanden (waar nu de verkeerskussens liggen), zodat wandelaars
in twee keer kunnen oversteken. Deze zullen ook een snelheidsremmend effect op het verkeer hebben.
Heraanleg weg Rosdamstraat - rotonde
Tussen de Rosdamstraat en de rotonde wordt, komende uit
de Rosdamstraat, het rechterbaanvak opgebroken en vervangen door een nieuw wegdek. De linkerzijde, op grondgebied Gent, wordt een (tijdelijk) dubbelrichtingsfietspad.
Dit fietspad zal aansluiten op dat in de Keistraat.

Voor info over de aanpak van sneeuw in De Pinte:
zie www.depinte.be/sneeuwbestrijding

Deze werken op het grondgebied van De Pinte zijn gepland
na beëindiging van de werken in de Langevelddreef (in 2019).

Cambio autodelen in
De Pinte
Anderhalf jaar geleden startten we
in De Pinte met cambio autodelen.
Intussen nemen hier zo’n 35 gezinnen
aan deel. Dit aantal is te beperkt om
als gemeentebestuur uit de kosten te
geraken.
Tot eind 2017 werden beide standplaatsen behouden. In december/
januari komt er opnieuw een evaluatie
met het risico op het verdwijnen van
één van de standplaatsen.
Toch blijven wij overtuigd van de
meerwaarde van dit project en hopen
hierbij ook jou nog te bereiken en dat

het aantal gebruikers
nog zal toenemen.
Maak dus vrienden en kennissen
warm voor dit project.
Mocht je suggesties hebben over dit
project, geef ze door via milieudienst@
depinte.be.
De voordelen
Dankzij dit systeem beschik je over
een auto wanneer jij die nodig hebt.
Zonder dat je de financiële lasten van
een (tweede) eigen auto moet dragen.
Je deelt de kosten immers met de
andere leden.

Ook qua duurzaamheid scoort auto
delen erg goed. Met meerdere mensen voertuigen delen, betekent minder
auto’s op de weg. En dus ook minder
files en een lagere CO2- uitstoot.
Meer info: www.cambio.be
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Openbare werken & Mobiliteit

Begin je feestje dit jaar al
op bus of tram
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te
brengen. Dankzij de Provincie rij je bovendien gratis met de feestbussen!

Beleidsplan
mobiliteit in
eindfase
Het beleidsplan mobiliteit werd
voorgelegd aan de gemeenteraad op
21 december 2017. Bij het drukken van
dit infoblad was er nog geen zicht op
de beslissing van de gemeenteraad,
maar in principe volgt er begin 2018
een openbaar onderzoek.

De Pinte wordt bediend door de
volgende feestbussen:
• De Pinte: F2 Gent Zuid - Gent
Sint-Pietersstation - De Pinte Eke – Nazareth
• Zevergem: F5 Gent Zuid Zwijnaarde - Zevergem - Eke
Landuit
Check begin december op
www.delijn.be/oudejaar naar
welke party’s en op welke tijdstippen je zoal mee kunt met deze en
andere feestbussen in Oost-Vlaanderen. Vanaf dan ook gratis folders
in het gemeentehuis.

Leven & Wonen

De Rank verlaat (tijdelijk) De Pinte
De Rank (gelegen aan de Spoorweglaan 19 in De Pinte) is een home waar
veertien bewoners met een mentale beperking wonen en begeleid worden.
De Rank behoort tot de voorziening Ortho-agogisch centrum BroederEbergiste
uit Vurste (Gavere). Op hun huidige locatie zijn er heel concrete plannen voor
een nieuwbouw. Om dit te kunnen realiseren (slopen van de huidige woning en
opbouw nieuwbouw) is het noodzakelijk dat ze in tussentijd verhuizen. Dit kan
enkele jaren in beslag nemen. Ze hebben het mooie vooruitzicht op een nieuwe
woonst met eigen studio en modern comfort. De bewoners verhuisden op
29 november 2017 naar het centrum van Brakel (Kasteelstraat 46) in een ruim
en gerenoveerd gebouw dat in het verleden dienst deed als klooster voor de
Broeders Van Liefde. Je zal hen tijdelijk even uit het straatbeeld moeten missen;
de bewoners en begeleiding van De Rank kijken al uit om terug te keren naar hun
nieuwe woonst.

Bier ter
gelegenheid
van 50 jaar
Chiro De Pinte
Beschermcomité Chiro SintAgnes brouwt ter gelegenheid
van 50 jaar Chiro De Pinte en
150 jaar De Pinte een SintAgnesbiertje, genoemd naar
de stichtster juffrouw Agnes
Dhondt. Dit collectorsitem kan
je krijgen in een verpakking
met zes flesjes voor 20 euro.
Bestellen kan via het bescherm
comité van de Chiro en via
www.chirodepinte.be.
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaal
kalender
Zie www.depinte.be/
ophaalkalender2017.
• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen, en op 26 december 2017.
Toegang: Elk jaar krijg je per adres
vier gratis beurten, nadien kan je je
saldo opladen door over te schrijven
op rekeningnummer
BE51 0910 1787 0762 (een week
voor je bezoek, enkel zo ben je
zeker dat je saldo opgeladen is).
Bij de mededeling vermeld je jouw
rijksregisternummer.
• Inzameling Klein Gevaarlijk Afval
(KGA):
- vrijdag 16 maart: 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem, achterzijde kerk,
parking Chiro) en 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
- zaterdag 17 maart: van 10 tot
16 uur (achterzijde gemeentehuis)
Compost = krachtvoer voor je tuin
Door te composteren doe je eigenlijk
wat de natuur altijd al gedaan heeft:
de natuurlijke kringloop zijn gang
laten gaan.
Interesse in de aankoop van een compostvat (€ 13,5), compostbak (€ 27) of
wormenbak (€ 10)? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).

Recycleer!
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op (elektro mag defect
zijn). Je kan hen contacteren op het
nummer 09 224 07 15 (elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur). Je kan de herbruikbare goederen ook naar de Kringwinkel (Tolpoortstraat 89 in Deinze of
’s Gravenstraat 134 in Nazareth). Meer
info op www.uwkringwinkel.be.

Kerstboomophaling
Omdat niet iedereen een tuin heeft waar de kerstboom terug kan geplant
worden, zal de gemeente kerstbomen gratis ophalen.
De ophaling van de kerstbomen gebeurt op dezelfde dag als de ophaling
van je restafval: namelijk op woensdag 10 januari of op donderdag
11 januari. Achteraan in de afvalkalender zit een stratenlijst. Hier kan je
zien of jouw ophaaldag woensdag of donderdag is. De kerstboom mag
buiten liggen vanaf de avond voor je ophaaldag en ten laatste om 6 uur
de ochtend van de ophaling.
Je hoeft het niet meer door te geven indien je een ophaling wenst.
Alle straten worden bediend. Indien niet alle straten kunnen bediend
worden op de betreffende ophaaldag, mag je de boom laten liggen
en wordt deze de volgende dag opgehaald.
Let wel, bomen die
niet op tijd of niet
op de correcte
dag buiten liggen
worden niet meer
opgehaald.
De boom moet ook
ontdaan zijn van alle
materiaal zoals pot,
emmer, versiering,
plastic zakken of
folie …
Uiteraard mag je je
kerstboom ook zelf
naar het recyclagepark
brengen.

Groepsaankoop groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur
en tegelijkertijd je steentje bijdragen
aan een beter klimaat? Doe dan mee
met de zevende groepsaankoop voor
groene stroom en aardgas van de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 8 februari 2018 in via
www.samengaanwegroener.be.
Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod
met een prijs, berekend op jouw
opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het
aanbod ten laatste op 30 april 2018.
De Provincie regelt de overstap naar
je nieuwe leverancier. Wie hulp nodig
heeft bij zijn inschrijving kan hiervoor
op dinsdag terecht bij de milieudienst.
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Paddenactie:
vrijwilligers gezocht

Stook slim

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze
massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een
groot risico om overreden te worden.
In De Pinte is er een paddenoverzetactie aan de Scheldeveldestraat. Tussen
20 februari en 20 maart helpen vrijwilligers elke ochtend en avond de amfibieën
om hun geboortepoel veilig te bereiken.
We zijn nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers. Neem contact op met de
milieudienst: tel. 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be. We bekijken welke
momenten het best passen voor jou.

Tips:
• Gebruik enkel onbehandeld
en droog hout.
• Ondervind je hinder van
de houtrook van je buren,
of is je woning uitgerust
met een mechanisch
ventilatiesysteem en komt de
rook van de buren binnen?
Spreek hen hierover aan en
geef aan welke gevolgen dit
heeft voor je gezondheid.
Zoek in onderling overleg
naar een oplossing.
Meer over stoken?
www.stookslim.be

VRAAG VAN EEN INWONER
Afstand beplantingen
Regelmatig hebben buren discussies over gemeenschappelijke hagen of bomen die in de buurt van de perceelsgrenzen staan.
Wat mag er wel en niet? Hoever moeten de planten
van de perceelsgrens blijven en wie moet er wat
snoeien?
Hieronder vind je een overzicht van wat er wettelijk is
bepaald in het veldwetboek.
• Voor het plaatsen van een levende haag heb je geen
stedenbouwkundige vergunning nodig, voor het
plaatsen van een vaste afsluiting wel (uitgezonderd een
draadafsluiting van maximum 2 meter hoog).
• Een haag mag op de scheiding geplaatst worden als
beide buren het hiermee eens zijn. In alle andere gevallen moeten hagen op minimum een halve meter van de
perceelsgrens geplaatst worden.
• Laagstammige bomen dienen op minimum een halve
meter van de perceelsgrens aangeplant te worden.
Hoogstammige bomen dienen minimum op twee
meter van de perceelsgrens aangeplant te worden.
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• Wanneer een boom of haag meer dan dertig jaar gelden
te dicht bij de perceelsgrens werd geplant zijn de feiten
verjaard, tenzij de vrederechter er anders over beslist.
• Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van
een haag of boom. In principe mogen hagen en bomen
zo hoog groeien als de eigenaar zelf wenst. Enkel op
hoeken van straten en pleinen is de hoogte van beplantingen beperkt tot 1,20 meter en dit in het kader van de
verkeersveiligheid.
• Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen
van de buren over je perceel hangen, moeten de buren
deze op jouw verzoek snoeien.
• Vruchten die op het perceel van de buur vallen zijn wettelijk gezien voor hem. Zolang ze aan de boom hangen
zijn ze echter van de eigenaar van de boom.
Voor alle geschillen of problemen met betrekking tot
bovenstaande regels, kan je terecht bij het Vredegerecht
(Brielstraat 27, 9800 Deinze).

Tine Hens over klimaatverandering
en wat we zelf kunnen doen
Op 20 oktober 2017 kwam Tine Hens naar de bib van
De Pinte voor een infoavond over klimaatverandering.
Ze schreef in haar boek ‘Het Klein Verzet’ over klimaatverandering en wat wij daar met zijn allen aan kunnen
doen, hoe kleinschalig ook en dat dat kleinschalige
verzet van onschatbare waarde is.
Een interessant uitgangspunt voor een interview.
Wat wil je met jouw boek bereiken?
Tine Hens: Ik wilde mensen aan het woord laten die in
hun straat, wijk of stad het verschil maken door groenten
te kweken, auto’s en andere spullen te delen of andere
mensen te motiveren om mee te investeren in groene
energie. Vooral om te tonen dat de omslag naar een
meer duurzame, ecologische wereld een zaak is van
ons allemaal. Dat het geen zin heeft te wachten tot politici
beslissingen nemen, maar dat het gewoon deugd doet om
voor een stuk zelf het roer in handen te nemen en te kijken
waar je samen met anderen
een verschil kunt maken.

zin heeft. Je maakt pas een verschil als je samen met buren,
dorps- of stadsgenoten samen iets onderneemt. Als je bijvoorbeeld auto’s deelt, dan verklein je niet alleen je ecologische voetafdruk, maar je leert ook andere mensen kennen.
In het beste geval maakt ons dat gelukkig. Maar begrijp
me niet verkeerd: het grote
verschil komt er als bedrijven
de omslag maken en op een
“Om te overleven hebben
Wat was voor jou de doorandere manier beginnen te
we niet alleen een bloeiende
slaggevende zaak om je
produceren. Als we echt het
in te zetten voor een meer
economie nodig, maar ook vooral verschil willen maken dan
duurzame wereld?
we samen moeten
zuivere lucht, gezonde grond en zullen
Als mens nemen we heel veel
werken met de overheid en
ruimte in. We bouwen steden,
het bedrijfsleven en zullen we
een biodivers landschap.”
leggen autowegen aan, inmet z’n allen moeten beslisdustrieterreinen, vliegvelden,
sen dat enkel een economie
havens en daardoor vergeten we dat we om te overleven
die rekening houdt met de grenzen van de planeet een
niet alleen een bloeiende economie nodig hebben maar
echte, bloeiende economie kan zijn. En door zelf te kiezen
ook vooral zuivere lucht, gezonde grond en een biodivers
voor duurzame alternatieven zetten we samen aan om ook
landschap. We hebben heel veel energie gestoken in de
op grotere schaal die richting uit te gaan.
ontwikkeling van een economie, maar die is niet levensvatbaar zonder aandacht voor de ecologie. Het is de uitdaging
Welke mooie initiatieven kunnen inspirerend werken?
van de toekomst: hoe verzoenen we onze menselijke
Dat hangt van buurt tot buurt en van stad tot stad af. Voor
dromen en verlangens met de grenzen van de plasommige mensen is dat een plek in de stad om zelf groenneet? Hoe bouwen we een goed leven uit voor iedereen
ten te kweken, voor anderen is dat samen investeren in
zonder de natuurlijke rijkdommen uit te putten. Ik vind
een energiecoöperatie of een spullenbibliotheek oprichdat een waardevol levenswerk.
ten. Ik heb gemerkt dat initiatieven die zich met elkaar
verbinden - bijvoorbeeld een gereedschapsbibliotheek
met een atelier, of een mobiliteitsproject waar je zowel
Waar kunauto’s als elektrische bakfietsen kan delen - de meeste kans
nen we als
hebben om veel mensen te bereiken en te inspireren. Vaak
individu zelf
is het gewoon een kwestie van wat er al gebeurt met elkaar
het verschil
in contact te brengen, en dat te blijven organiseren, ook al
maken?
komt er de eerste keer niet zo veel volk op dagen. Zorg dat
Door met andere
mensen kunnen ontdekken wat er allemaal al gebeurt. Vaak
mensen samen
is dat meer dan men denkt.
een project op te
zetten. Alleen is
Welk boek of welke film zou je aanbevelen aan wie
maar alleen en alleen
hierover meer wil weten?
heb je erg snel het
Als boek ‘Donut Economie’ van Kate Raworth en als film
gevoel dat het geen
‘Demain’.
INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2018 | 11

Milieu & Duurzaamheid

Dikketruiendag ten strijde
tegen hittestress
Voor de veertiende Dikketruiendag koos de Vlaamse overheid voor een minder
gekend klimaatprobleem: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en
gemeenten door al de verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de
temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het
risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.
Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling
en beschermen ons tegen wateroverlast.
Ruil stenen, asfalt en beton voor #frisgroen!

KLIMAATTIP

Identificatie en registratie
van katten verplicht
Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en
geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat, voor ze twaalf weken oud is
en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd moet zijn en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID. Onder verhandelen
wordt ook het ‘gratis weggeven’ verstaan. In dit geval geldt ook de
verplichte sterilisatie of castratie.
Meer weten?
Ga naar www.huisdierinfo.be.
12 | www.depinte.be

Op maandag 6 februari 2018
vragen we om de eigen ‘frisgroene’ inspanningen in de verf
te zetten en deel te nemen aan
‘Dikketruiendag’. Door een trui aan
te trekken en de verwarming lager
te zetten verminderen we zelf
onze uitstoot van CO2 en tonen
we dat we inspanningen willen
leveren om de klimaatopwarming
op lange termijn aan te pakken.
Meer info: www.dikketruiendag.be

Welzijn & Sociale zaken

Gemeentelijke
mantelzorgpremie

NIEUW

De gemeente De Pinte kent vanaf 1 januari 2018 een
toelage toe aan de thuiswonende gerechtigden op de
Vlaamse zorgverzekering. Zij moeten regelmatig en voor
minimum drie zorgtaken bijgestaan worden door een
mantelzorger die zich geregistreerd heeft bij de Vlaamse
zorgverzekering. De premie bedraagt 25 euro per maand en
wordt op het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Deze
premie moet jaarlijks aangevraagd worden in het Sociaal
Huis. De sociaal pedagogische toelage vervalt op achttien
jaar en de rechthebbende kan dan een aanvraag indienen
voor de gemeentelijke mantelzorgpremie, indien hij/zij aan
de voorwaarden voldoet.

Ouderengids
OUDERENG
IDS
DE PINTE

Kalender Langer
genieten
2018

Onlangs kregen de 70-plussers uit onze gemeente
de nieuwe ‘Langer genieten’- kalender in de bus. In
de middenkatern van deze kalender staat belangrijke
informatie omtrent allerlei thuiszorgdiensten en
woonzorgdiensten. Je vindt er ook het sportaanbod
voor senioren in terug.

@ Shutterst
ock

De nieuwe uitgave van de
ouderengids is beschikbaar op
www.depinte.be/ocmw
in de loop van januari 2018.
Hierin vind je info over jouw
pensioen en andere inkomens
en tegemoetkomingen, veilig
en aangepast thuis wonen,
thuisdiensten, ondersteuning
bij vervoer, vrije tijd en
gespecialiseerde zorg. Je Kan
voor meer info over deze
thema’s ook terecht in het
Sociaal huis (Pintestraat 69).

Info en aanvragen
Elke werkdag van
9 tot 12 uur of
op afspraak
Sociaal Huis,
Pintestraat 69
tel. 09 280 93 03
info@sociaalhuisdepinte.be
www.depinte.be/mantelzorgpremie

Seniorenweek
(20-24 november 2017)
Op het programma stond: Feestkaarting Okra De PinteZevergem, Sporteldag sportdienst en VZW Sportbeheer
eva, Gezond ontbijt door OCMW De Pinte, Filmvoorstelling,
Muziek- en dansnamiddag door Seniorenraad.
Meer foto’s op: www.depinte.be/seniorenweek2017
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Welzijn & Sociale zaken

Wat eten we morgen?
Campagne Vredeseilanden-Rikolto 12, 13, 14 januari 2018
Sta jij soms stil bij de herkomst van het eten dat in je
winkelkar, op je bord of in je koelkast ligt? Wat eten we
morgen als jongeren geen boer meer willen zijn? Als door
klimaatsverandering de voor landbouw nodige regen
seizoenen onzeker worden? Wat eten we morgen als
we door alle toegevoegde E’s, kleur- en zoetstoffen in
producten niet meer weten wat we eten? Als kleinschalige,
familiale boerderijen uitsterven? Gezond voedsel,
geproduceerd met respect voor het milieu, waar boeren
een degelijk inkomen aan verdiene… Dat is geen luxe, maar
een noodzaak willen we een groeiende wereldbevolking
voeden, zonder onze planeet uit te wringen. Daarom
ondersteunt Vredeseilanden-Rikolto wereldwijd
boerenfamilies en hun organisaties zodat ze zich uit de
armoede werken en tegelijk de toekomst van ons voedsel
veilig stellen.
Op 13 en 14 januari trekt Scouts en Gidsen de PinteZevergem en Jokri Eke-Nazareth de straat op om de
bekende ‘mannekes’ te verkopen en steun te vragen voor
het werk van Vredeseilanden (Rikolto). Zo zorgen we met
z’n allen mee voor betaalbaar, kwaliteitsvol voedsel voor
iedereen. Nu en in de toekomst.

Steun de acties en projecten met een gift via BE64 0000
0000 5252. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Wil je ook in actie komen?
Meer weten?
www.watetenwemorgen.org
www.vredeseilanden.be

* Vredeseilanden krijgt een nieuwe naam: Rikolto, wat ‘oogst’ betekent in het Esperanto.

Samen in actie tegen lepra!
Zijn we ziek, dan gaan we naar de dokter. Vanzelfsprekend, toch? Niet voor
iedereen. Voor velen is die toegang tot de gezondheidszorg vandaag nog steeds
een droom. Ook voor mensen die getroffen zijn door lepra. Samen kunnen we die
droom werkelijkheid laten worden voor mensen wereldwijd. En dat met 50 euro
al! Want met 50 euro kan Damiaanactie een behandeling opstarten voor een
leprapatiënt en écht een leven redden. Laten we daarom samen in actie schieten
tijdens het campagneweekend op 26, 27 en 28 januari 2018. Hoe? Simpel: door
de rode, blauwe, groene en zwarte stiften te kopen of te verkopen (6 euro voor
een pakje met vier stiften). Of door een gift te doen via BE05 0000 0000 7575.
Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.
Zelf in ACTIE komen voor Damiaanactie kan ook. Neem contact op met Christine
Saelens (saelens.christine@telenet.be) of Bart Laureys (laureysbart@gmail.com).

De Pinte steunt
het noodhulpteam
van het Rode Kruis
in Bangladesh
De gemeente heeft 1 500 euro gegeven aan het Rode Kruis voor de noodhulp in Bangladesh. Sinds augustus
2017 staken meer dan 520 000 mensen
uit Myanmar’s noordelijke staat Rakhine
de grens over met buurland Bangladesh, op de vlucht voor geweld. Deze
mensen, vooral kinderen, op de vlucht
hebben nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg, voedsel en water.
Meer info: www.rodekruis.be
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Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Na het overdonderende succes van vorig jaar, kan je dit jaar opnieuw deelnemen
aan ‘Tournée Minérale’. Doe in februari voor het eerst of opnieuw mee en ga de
uitdaging aan om een maand lang ‘nee’ te zeggen tegen alcohol en registreer je
via www.tourneeminerale.be.
Op je gezondheid
Schrijf je in en drink een maand lang geen alcohol. Je lichaam krijgt zo de tijd om
te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn voordelen aan
verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen hebben meer energie en je
werkt ermee aan een gezonder gewicht. Veel deelnemers voelen zich gewoon
beter in hun vel.
Info, inschrijven en uitdagen
Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.
Schrijf je in op www.tourneeminerale.be en daag ook je vrienden uit om mee
te doen.
Hieronder alvast wat tips en een recept om de maand door te komen.
• Beloon jezelf, bijvoorbeeld met een avondje naar de cinema, iets lekkers bij
het eten of een dagje shoppen aan het einde van de maand of nadat je eens
erg op de proef werd gesteld.
• Zorg voor je eigen supporters: vertel vrienden, collega’s, familie dat je
meedoet met Tournée Minérale. Of doe het gewoon samen!
• Pimp je water: met een schijfje citroen/limoen …

De Tournée Minérale mocktail
• 20 ml limoensap
• 100 ml water
• 40 ml vlierbloesem
• 8 basilicumblaadjes
• 3 el crushed ice
• kaneelpoeder (wees er zuinig
mee want kaneel overheerst
snel)
Bereidingswijze:
• Doe de basilicum en de
vlierbloesem in een shaker of
confituurpot
• Kneus de basilicum met een
stamper zodat het sap van de
basilicum vrij komt
• Voeg het water, het limoensap
en een snufje kaneel toe
• Sluit de shaker of confituurpot
en schudt krachtig
• Giet het geheel door een zeef in
een leuk glas en voeg ijs toe.
Cheers!

Meer info
www.facebook.com/tourneeminerale
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Veiligheid

Een noodplan voor jou en je familie
Maak nu je eigen noodplan in zeven stappen!
Voor de zotste dingen maak je een lijstje: een verlanglijstje
voor de Sint, een to do-lijstje met klusjes in het huis, een
lijstje met goede voornemens voor het nieuwe jaar …
Maar heb je ook de belangrijkste lijst? Een lijst met
contactpersonen in geval van nood, de evacuatiewegen in
jouw huis en de plaats van de rookmelders?
Een plan op maat
Maak nu een noodplan dat jou en je familie helpt om snel
én goed te reageren als er iets ernstig gebeurt. In slechts
zeven stappen krijg je een plan op jouw maat gemaakt.
1.
2.
3.
4.

Surf naar www.mijnnoodplan.be.
Vul de vragen in.
Download je gepersonaliseerd noodplan.
Print het uit en hang het zichtbaar op in huis. Zet het
ook op je smartphone.

Tips voor gezinnen met kinderen
Aarzel niet om je eigen noodplan ook eens door te nemen
met je kinderen.
1. Oefen met hen hoe ze veilig kunnen buiten geraken bij
een brand. De weg naar buiten vinden bij hevige rook
(geblinddoekt) is bijvoorbeeld niet gemakkelijk.
2. Weet elk familielid goed hoe het alarmsysteem werkt?
3. Spreek vooraf een contactpersoon in nood af en noteer
deze adresgegevens ook in de agenda van je kinderen of
sla ze op in hun gsm.

Meteen verwittigd bij een noodsituatie
Bij een noodsituatie in jouw buurt, wil je uiteraard zo
snel mogelijk op de hoogte zijn. Zo kan je de juiste
stappen nemen om jezelf en je gezin te beschermen,
bijvoorbeeld gas of elektriciteit afsluiten. Schrijf je in op
BE-Alert via www.be-alert.be! Zo ontvang je een bericht
via sms, vaste telefoonlijn of e-mail bij een noodsituatie.

Verknal je feest niet
Gebruik vuurwerk veilig!
Voor de eindejaarsfeesten ligt er opnieuw vuurwerk in de etalages.
Net zoals vele andere consumenten plan je misschien er aan te kopen
om het af te steken. Let op voor het gevaar: vuurwerk is geen speelgoed,
het is een explosief!
Koop dus niet om het even wat, bij om het even wie.
Gebruik het op een veilige manier.
Lees de brochure met tips van de FOD Economie. Surf hiervoor naar
www.depinte.be/veiligvuurwerk. Er liggen ook exemplaren ter
beschikking in de infozuilen in het gemeentehuis.

En denk eraan, vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel toegestaan
op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.
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Verknal uw feest niet
Gebruik vuurwerk veiliG!

Wetgeving over drones
Indien de drone minder dan een kilo weegt en je dit
toestel boven een privéterrein gaat gebruiken, valt
jouw vlucht in de klasse privégebruik.
Opgelet: onder andere volgende beperkingen zijn in
dit geval van toepassing:
• De drone kan enkel gebruikt worden voor recreatieve
doeleinden.
• De drone mag niet hoger vliegen dan 10 meter boven
de grond.
• De vlucht mag enkel boven privéterrein plaatsvinden.
Indien het niet jouw privéterrein is, heb je toestemming
nodig van de eigenaar.
• De drone moet steeds binnen het zicht van de piloot
blijven.
Je checkt best of jouw familiale verzekering de burgerlijke
aansprakelijkheid dekt voor ‘de activiteiten van een op
afstand bestuurd luchtvaartuig’.
Meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Safeonweb
Tegenwoordig speelt een deel van
ons leven zich af op onze computers,
tablets en smartphones. Vaak kan dit
ons leven gemakkelijker maken, maar
tegelijkertijd kan het ons blootstellen
aan de gevaren van het internet. Het
Centrum voor Cyber Security België
(onderdeel van de FOD Kanselarij)
ontwikkelde daarom een site met
nuttige en interessante info, die je
leert om beter gewapend doorheen
de virtuele wereld te navigeren en
snel te reageren wanneer het toch zou
mislopen.

Je vindt er meer met betrekking tot:
Eerste hulp! - Heb je een
probleem?
• Mijn account is gehackt
• Ik ben mijn smartphone of tablet
kwijt
• Help! Mijn toestel is gegijzeld door
een virus dat losgeld vraagt!

Veilig internetten - Tips om veilig
te surfen
• Leer valse mails herkennen
• Maak back-ups!
• Gebruik sterke wachtwoorden
• Doe regelmatig updates
• Scan je computer
Alle info op: www.safeonweb.be

Hoe veilig ben jij? - Doe de testen
• Heb je een virus?
• Doe de phishingtest (Herken jij
verdachte berichten op tijd?)
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Vrije tijd
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Cultuurverdienste:
25 jaar Zeverrock
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Jeugdverdienste: Liselotte
Reyntjens
Liselotte werd door de jeugdraad genomineerd voor haar
jarenlange toewijding en
enthousiasme voor Scouts &
Gidsen De Pinte - Zevergem.
Door haar visie op maatschappelijke eerlijkheid en diversiteit
droeg ze stevig haar steentje
bij aan de hoogconjunctuur
die Scouts & Gidsen De Pinte Zevergem nu kent. Ook hielp
ze samen met de werkgroep de
nieuwe akabe tak (de beren) in
de scouts opstarten. Akabe staat
voor ‘Anders Kan Best’, een tak
voor kinderen en jongeren met
eenverstandelijke
beperking.

Foto’s: Footoo, Plussers ‘ impuls (foto Daniël)

Op vrijdag 8 december 2017 waren
alle Pintse vrijwilligers welkom op
het vrijwilligersfeest. Die avond
werden verdienstelijke inwoners op
voordracht van de adviesraden door
het gemeentebestuur gehuldigd.
Naast de huldiging was er ook muziek
van C-duction, een 13-koppige (!)
coverband met enkele lokale
muzikanten. Ze brachten muziek van
Justin Timberlake tot ABBA en van
AC/DC tot Bruno Mars. De aanwezigen
werden door de gemeente
getrakteerd op een hapje en een
drankje.

150 voorwerpen uit
De Pinte in de kijker

(Muziek)kunstenaar
gezocht!
Erfgoed in de kijker naar aanleiding van 150
jaar De Pinte
In juni 1868 werd het ‘gehucht’ De Pinte officieel
afgescheiden van Nazareth en werd het een
zelfstandige gemeente. In 2018 zal de gemeente
haar 150-jarig bestaan uitgebreid vieren. Het
programma voor dit feestjaar wordt voorgesteld
tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op
zondag 7 januari 2018 (zie achtercover voor meer
info).
Sinds 24 november 2017 zet de werkgroep 150 jaar
De Pinte elke dag een voorwerp met een link naar De
Pinte in de kijker via de gemeentelijke kanalen. Het
orgelpunt wordt de Erfgoeddag op zondag 22 april
2018, waarop alle 150 voorwerpen gedurende een
paar weken tentoongesteld zullen worden.
Hou daarom de Facebookpagina Cultuurdienst De
Pinte in de gaten.
Heb je zelf voorwerpen of oude foto’s met
een link naar de geschiedenis van De Pinte Zevergem?
Laat het weten via 150jaar@depinte.be. In het kader
van de viering van 150 jaar De Pinte verzamelt de
gemeente deze oude voorwerpen en beeldmateriaal
van festiviteiten uit het verleden van De Pinte Zevergem.

Open Atelierdagen 2018
De succesvolle eerste editie van de ‘Open Atelierdagen’ in
2017 krijgt een vervolg: tijdens de twee weekends van de
‘Week van de Amateurkunsten’ 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’ en zetten we lokaal muzikaal talent extra in
de spotlights.
Lokale Helden
De Pinte neemt voor het eerst deel aan ‘Lokale Helden’,
omdat onder elke kerktoren het nodige muzikaal talent
huist. De gemeente wil zo dat talent aanmoedigen om
bezig te blijven met muziek, het publiek de kans geven
om zijn lokale helden aan het werk te zien en unieke
samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en podia
allerhande stimuleren.
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?
Maak jij muziek en wil je graag een concert(je) geven op
een gezellige locatie? Laat het dan zeker weten aan de
cultuurdienst. 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!
Kunstenaars die wensen deel te nemen aan de ‘Open
Atelierdagen 2018’ kunnen eveneens contact opnemen met
de cultuurdienst.
Neem contact op via: cultuurbeleid@depinte.be,
tel. 09 280 98 50 of facebook.com/cultuurdepinte
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Vrije tijd

Gemeente De Pinte zoekt: evenementencoördinator (m/v)
Functie: Je hebt talent voor de organisatie van evenementen en werkt proactief, creatief
en praktijkgericht. Je staat in voor de ondersteuning van de dienst Vrije tijd (cultuur), bij de
planning en uitvoering.
Vereisten: Bachelordiploma of gelijkgesteld, ervaring op vlak van de organisatie van
evenementen is een pluspunt
Aanbod: Tijdelijke job (contract van bepaalde duur), halftijds, verloning op B1-B3 niveau
Interesse? Solliciteren kan ten laatste op 15 januari 2018 via internezaken@depinte.be.
Meer info op: www.depinte.be/evenementencoordinator

Pintenaren schrijven
Het 46e volumineuze jaarboek van Heemkring Scheldeveld is uit en
hierin komen drie Pintse auteurs aan bod.
Carlos Vermeiren verhaalt in zijn tweede deel de
historiek van 49 boerderijen in Zevergem. Eerst schetst
de auteur de geografische situatie van Zevergem in de
Scheldevallei. Het artikel bevat foto’s van vroegere en
huidige situaties, een precieze ligging, het ontstaan van
de hoeve, de opeenvolgende bewoners en een overvloed
aan details die het geheel levendig maken, gespekt met
persoonlijke getuigenissen.
Johan Van Twembeke geeft de historiek van kasteel
Boeregem, ook kasteel d’Alcantara genoemd. In oorsprong
was de naam ‘Craeynest’, naar de ernaast gelegen boerderij
die ouder is. Vervolgens brengt hij het verhaal van een tweede,
tot nog toe onbekende, molen. “Het meuleken” stond in de 17e
eeuw op de hoek van de Kriekestraat met de Grote Steenweg in
Zevergem.
Johan Van Twembeke brengt een vervolg over het dagelijks leven
in onze streek gedurende de oorlogsperiode van 1917. Dit doet
hij aan de hand van de krantenberichten van dat jaar. Samen
met Walter Vlassenbroeck geeft Johan Van Twembeke een
grondige historisch-geografische studie over de buitenplaatsen,
ook gekend als ‘lusthuizen’, in de streek tussen Leie en Schelde. Ook
De Pinte en Zevergem komen hier aan bod.
De andere bijdragen in het volumineuze jaarboek
(438 bladzijden) zijn: Wielerkoers in Deurle. 50 jaar geleden
won Marcel Maes de vredeskoers (Eddy Vaernewyck);
De visitatiememoranda van bisschop Antoon Triest in
het Scheldeveld, deel 2, Eke (Patrick Devos); Straat- en
plaatsnamen in Zwijnaarde toen en nu (Arthur De Decker);
Mijn vaders ‘Groote oorlog’ (Hendrik De Baets); Omgevallen
vredesboom in Sint-Denijs-Westrem (Paul Van Den Borre); Het
Scheldeveld voorbij, waarin naast Wilfried Aers ook Antoon
Sonneville en Jan Monballiu een plaats krijgen.
Info: Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42
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Leven(s)lang
Sportelen: Stay fit!

TIP

Gemeente De Pinte gaat sinds 2015 de uitdaging
aan om nog niet sportende 55-plussers (opnieuw)
sportief-actief te krijgen en te houden. Het project
kreeg de naam ‘Stay Fit’.

Op woensdag 24 januari 2018 om 20 uur komt dichter
en poëzie-cabaretière Maud Vanhauwaert vertellen over
en voorlezen uit haar eigen werk.
Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig via
www.depinte.be/bibnieuws.

Nieuwe lessenreeks Stay fit
In januari start er een vervolgreeks met opnieuw
een gevarieerd aanbod: netbal, pilates, curve bowls,
volksdansen, tennis, gymnastiek, bewegingscircuit,
rugschool, pilates, chi kung, body and brain yoga,
drums alive, nordic walking, fietsen en nog vele
andere sporten. De lessen vinden plaats van
22 januari tot 18 juni 2018, telkens op maandag van
10 tot 11 uur. Na elke les kan je nog wat napraten en
verwennen we je graag met een kop koffie.

Maud Vanhauwaert te gast in de BIB
op Gedichtendag 2018

Meer info in de Agenda op pagina 26.

Kostprijs voor 18 lessen: 63 euro voor inwoners,
81 euro voor niet inwoners

Lessenreeks rugschool (18+)

Curve bowl

Een aanrader voor mensen met en zonder rugpijn!

Dinsdagnamiddag
van 14 tot 17 uur

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 (kinesitherapeut).
Praktisch
De lessen vinden plaats op
maandagavond van 22 januari tot
16 april (10 lessen).
Groep 1 van 19 uur tot 20 uur
Groep 2 van 20 uur tot 21 uur

Elke dinsdagmiddag kan je komen
curve-bowlen in het OCP (spiegelzaal).
Curve bowl is een Engels bolspel dat
lijkt op krulbollen. Het wordt gespeeld
op een mat van ongeveer 14 meter
lengte. In ploegen van twee, drie of vier
tracht men het eerst vijftien punten te
scoren door zo dicht mogelijk bij een
doel (de jack) te bollen.
Ook voor beginnelingen. Kom langs
en probeer het gewoon eens!
Iedereen welkom.

Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1,
De Pinte
Kostprijs rugschool: 40 euro voor
inwoners, 60 euro voor niet-inwoners
Inschrijven en betalen voor de Sportelactiviteiten
Via 09 280 98 40 of sport@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je een overschrijving om de betaling te regelen.
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Voor de jeugd

Sportkampen 2018
Krokus
Van maandag 12 februari tot vrijdag
16 februari 2018
Kleuters: Carnavalfestival
Lagere school: Belgische
kampioenenweek
Pasen
Van maandag 9 april tot vrijdag
13 april 2018
Kleuters: Op de boerderij
Lagere school: USA - United Sports of
America
Zomer 1
Van maandag 2 juli tot vrijdag
6 juli 2018
Kleuters: Super speurneuzen
Lagere school: Passport for fun
Zomer 2
Van maandag 9 juli tot vrijdag
13 juli 2018
Geen kamp op 11 juli!
Kleuters: Wondere waters
Lagere school: Acrobatenweek

Kriebeltuin
Van 20 januari tot 26 mei 2018 (13 lessen)
De kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks voor kleuters van de
instapklas tot de derde kleuterklas op zaterdagnamiddag in de turnzaal
van de gemeentelijke basisschool.
Groep 1
2e en 3e kleuter
14 tot 14.50 uur
Groep 2
1e kleuter
15 tot 15.50 uur

Prijs: 45,50 euro voor inwoners,
58,50 euro voor niet-inwoners
Inschrijven vanaf 9 januari om
20 uur (zie artikel hiernaast voor
meer info)

Groep 3
Instapklasje of kleuters die net
school lopen.
16 tot 16.50 uur

Dit zijn de juiste thema’s van de sportkampen (niet die in de Vrijetijdsfolder).
Inschrijven:

Zomer 3
Van maandag 20 augustus tot vrijdag
24 augustus 2018
Kleuters: Mega superhelden
Lagere school: Mega Speurneuzen
Zomer 4
Van maandag 27 augustus tot vrijdag
31 augustus 2018
Kleuters: Al met de bal
Lagere school: Tokio 2020
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Kriebeltuin en sportkampen krokusvakantie
voor inwoners: dinsdag 9 januari 2018 vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners: woensdag 10 januari 2018 vanaf 20 uur
Paasvakantie en zomervakantie
Inschrijven voor inwoners: dinsdag 6 maart 2018 vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners: woensdag 7 januari 2018 vanaf 20 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de Sportacademie en de inschrijvings
procedure is te vinden in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.

Speelpleinwerking 
Amigos 2018
Veel ouders maken vooraf plannen voor hun kinderen tijdens de vakantie
periodes, daarom willen we je alvast volgende data meegeven van
Speelpleinwerking Amigos. Jouw kind kan in 2018 terecht op het speelplein
op de volgende momenten:
• tijdens de eerste week van de paasvakantie:
van dinsdag 3 april 2018 tot en met vrijdag 6 april 2018
• tijdens de zomervakantie:
- van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli 2018
- van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2018
- van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2018
- van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus 2018
- van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2018
(opgelet: geen speelplein op woensdag 15 augustus)
Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen aan activiteiten van
de sportdienst, de cultuurdienst en kinderopvang Stekelbees*.
Voor meer informatie over de werking van speelpleinwerking Amigos, de
prijzen en andere praktische zaken, kan je terecht bij de jeugddienst van
De Pinte (tel. 09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be).
* Opening/sluiting Stekelbees voorjaar 2018
- Kerstvakantie 2017-2018: open van dinsdag 2 januari tot en met vrijdag
5 januari 2018 (gesloten tijdens de eerste van de week kerstvakantie)
- Krokusvakantie: open van maandag 12 februari tot en met vrijdag
16 februari 2018
- Paasvakantie: gesloten tijdens de eerste week, open van maandag 9 april tot
en met vrijdag 13 april 2018

Maak van
jouw straat
een speel
straat in 2018
Speelstraten moeten in De Pinte
elk jaar opnieuw aangevraagd
worden. Dus als je jouw straat
of wijk voor een dag of een
bepaalde periode in de paas- of
zomervakantie wil omtoveren tot
een speelterrein voor kinderen,
dien dan tijdig een aanvraag in bij
de jeugddienst van de gemeente.
Een aanvraag kan je ten laatste
indienen op:
• 2 maart 2018 voor een
speelstraat in de paasvakantie
• 1 juni 2018 voor een speelstraat
in de zomervakantie
Het reglement en het
aanvraagformulier zijn te vinden
op: www.depinte.be/speelstraten
Meer informatie:
www.depinte.be/animatoren
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Virtual reality 
workshops
De bib organiseert twee workshops
rond virtual reality op zaterdag
24 februari 2018. Deelname is gratis,
maar inschrijven is nodig.
Bel 09 282 25 32 of e-mail
bibliotheek@depinte.be.

• Workshop 8 tot 12 jaar:
‘Kriebelen en tekenen in een
virtuele wereld’
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?
Van 9.30 tot 11 uur

• Workshop 13 tot 16 jaar:
‘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.
Van 11 tot 12.30 uur

Opleiding kadervorming
jeugdwerkbegeleiding
gedeeltelijk terugbetaald
Wat is kadervorming?
“Kadervorming is de samenhangende
opleiding en begeleiding van de
verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast
zijn met het animeren en begeleiden
van jeugdwerkinitiatieven, en dit
gericht op kwaliteitsverbetering van
de jeugdwerkbegeleiding.” Met andere
woorden de leiding/medewerkers
(of jongeren die leiding willen geven)
volgen cursussen die verband houden
met de werking.
Voor wie?
Verantwoordelijken en toekomstig
verantwoordelijken, die in De Pinte of
Zevergem wonen.
24 | www.depinte.be

Meer info? www.depinte.
be/kadervorming en bij de
jeugddienst.

Oproep
animatoren
2018
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.
Meer informatie:
www.depinte.be/animatoren

Agenda januari - februari 2018
Vrijdag 5 januari

Parochiale nieuwjaarsreceptie
om 20 uur - OCP
Parochie: 0476 78 78 86
Vrijdag 5 januari

JV De Pinte - Drongen
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zondag 7 januari

Gemeentelijke nieuwjaars
receptie | zie achtercover
Met voorstelling programma
150 jaar De Pinte
van 11 tot 13 uur - gemeente
plein (Baron de Gieylaan) - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

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.

6 januari en 3 februari

PC-dokter

8 en 15 januari

van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven via
www.depinte.be/pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
12 januari en 14 februari

Driekoningenstoet
Tijdens de stoet wordt door de
vormelingen van De Pinte geld
ingezameld ten voordele van de
vrijwilligerswerking van het lokaal opvanginitiatief (LOI) voor vluchtelingen
en asielzoekers van het OCMW.

© Freddy Buysse

Kindjes die, liefst vergezeld van hun
ouder(s), verkleed willen meestappen in de stoet nemen best vooraf
contact op met de organisator. Ook
andere volwassenen en verenigingen
die verkleed willen meestappen zijn
welkom.

Na de stoet kan u in het kasteelpark
Scheldevelde gezellig nagenieten
met een drankje en een hapje aan
de kramen van het OCMW-personeel
en van het Buurtplatform de Kleine
Landeigendom, alles ten voordele van
het LOI.
vanaf 16 uur - kasteel Schelde
velde, route: Kasteellaan - Baron
de Gieylaan, Koning Albertlaan Stationsstraat - J. Anthierenslaan Begonialaan - (Baron de Giey
laan) Borluutlaan - Hendrik
Consciencelaan - Scheldevelde
straat - Guido Gezellelaan Borluutlaan - Kasteellaan kasteelpark Scheldevelde
De Kleine Kantorij
Johan Naessens: 09 282 58 23

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Woensdag 17 januari

GOSA: Nieuwjaarsontmoeting
om 14 uur - Bondslokaal - gratis
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Vrijdag 19 januari

Wijnen leren kennen en proeven
Onder de deskundige leiding van
Meester-Vinoloog Georges De Smaele,
houder van het diploma van ‘Advanced
certificate in Wines and Spirits’ (London),
gaan we gedurende vier avonden
volgende thema’s bespreken:
- Enkele Italiaanse pareltjes
- Umbrië in opmars, verrassende
lekkere wijntjes in wit en rood
- Sicilië, wijnen onder de vulkaan
- Shiraz/Syrah wereldwijd
Door te kijken, te ruiken, en vooral veel
te proeven leren we de verscheidenheid
van de verschillende soorten wijnen
kennen en waarderen.
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ook op 26/1, 2/2 en 9/2 - om 20 uur Bondslokaal - € 64 / € 76 - inschrijven
nodig (beperkt aantal plaatsen)
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Zaterdag 20 januari

Nieuwjaarsdrink
om 17 uur - Pijpekop Eekbulk
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes
evelyne.gomes@skynet.be

Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.de-pinte.davidsfonds.be
Dinsdag 23 januari

Leesgroep Geloofsgesprekken
Rond het boek ‘Zijn weg in het verzet’
over D. Bonhoeffer.
ook op 6/2 en 20/2 - telkens van 14u
tot 16 uur - info en inschrijven:
zie kalender op www.parochie
depintezevergemlatemdeurle.be
Parochie: 0476 78 78 86

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 20 januari

JV De Pinte - KVV Ardennen
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 21 januari

Spelcafé
Het initiatief van drie jonge Pintenaars
die graag spelletjes spelen wordt ook
in 2018 verder gezet. Ze kijken ernaar
uit om nieuwe mensen te leren kennen
tijdens het spelen van kwalitatieve
board games.
Drank en versnaperingen zijn te krijgen
aan democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 1
Curieus DP
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé
Woensdag 24 januari

Gedichtendag 2018 met
Maud Vanhauwaert
‘Toast Literair’: Brave little
Belgium - 12 maanden plezier in
Vlaamse velden
Een ludieke kijk op ons land. Cabaretier
Karel Declercq als nar in dit bizarre
koninkrijk. Hij verwerkt de rauwe
werkelijkheid tot een aanstekelijk
lachspektakel. Een concert met een
koffie en viennoiserie.
om 10 uur - OCP - € 10 (leden) / €
15 - inschrijven voor 15/1 bij via
machteld.vanderbeke@skynet.be of
09 282 55 10
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om 20 uur - BIB - gratis inschrijven via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

26 januari en 23 februari

Zaterdag 20 januari

om 18 uur - misviering (Kerk Zevergem)
+ toost op het nieuwe jaar (refter Vrije
Basischool Zevergem)
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@telenet.be

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 haar
poëtische bijdrages op ‘Iedereen
Beroemd’.

© Jimmy Kets

Zowel de ‘oude’ wijnproevers als
’beginners’ zijn van harte welkom.

Op de vooravond van Gedichten
dag hebben we dichter en poëziecabaretière Maud Vanhauwaert te
gast in de bib. Ze komt vertellen
over en voorlezen uit haar eigen
werk. Haar debuutbundel ‘Ik ben
mogelijk’ verscheen in 2011 en
kreeg meteen de Vrouw Debuut
Prijs. In 2014 verscheen ‘Wij zijn
evenwijdig_’, die werd gelauwerd
met de Hughues C. Pernathprijs en
de Publieksprijs van de Herman De
Coninckwedstrijd voor het mooiste
gedicht.

Vrijdag 26 januari

JV De Pinte - Robur
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 28 januari

Nieuwjaarsontbijt
Onder het motto ‘Samen leren
samenleven’ zet Erasmus De Pinte bij
een kop koffie en pistolet 2o18 alvast
gezellig samen in.
tussen 8 en 11 uur - Kasteellaan 1
(restaurant) - inschrijven via
info@erasmusdepinte.be –
€ 10 / € 6 (kind)
Erasmus De Pinte

7/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
24/1: Gedichtendag 2018 met Maud Vanhauwaert

Maandag 29 januari

ook op: 6/2, 20/2, 27/2, 6/3
- OCP - € 50 voor 5 lessen /
kennismakingsles mogelijk (€ 6)
Yogamine
Katrien Goethals: 0476 72 48 57
info@yogamine.be
www.yogamine.be

Zaterdag 3 februari

Gili - Charlatan

Zaterdag 3 februari

Voordracht ‘Dat kan ik ook! –
Confrontatie van oude kunst met
moderne en actuele kunst’
David Vergauwen, kunsthistoricus,
bespreekt in zijn uiteenzetting hoe ons
begrip over kunst in de voorbije jaren
is geëvolueerd en hoe verschillend
hedendaagse kunst is van oudere kunst.
Hij gaat ook in op enkele misverstanden
die kunnen bestaan rond het onder
werp. Moet kunst mooi zijn? Moet de
kunstenaar zijn werk zelf maken? Is tijd
een filter voor kwaliteit?
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem, Loofblommestraat 40 - € 5
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
i.s.m. Davidsfonds SDW
www.markantvzw.be
Vanaf dinsdag 30 januari

Start nieuwe reeks
kinderyoga
In een kinderyogales van een uur,
worden kindergerichte yogahoudingen, oefeningen in visualisatie,
ademhaling en concentratie spelenderwijs aangeboden. Kinderen
leren zichzelf actief en via ervaring
kennen. Ze leren bewust stil te
staan bij hun lichaam en geest.
Door samen te zingen, naar elkaar
te luisteren, elkaar te masseren en
aan partneryoga te doen, wordt ook
de sociaal-emotionele ontwikkeling
bevorderd.

11e Kaas- en wijnavond
Lekker eten, plezier, een verrassende
tombola en op het einde van de
avond een work-out onder de vorm
van swingen en dansen. Zin om met
vrienden af te spreken en er een
gezellige avond van te maken? Eén
adres, Polderdreef 1. En wie weet loop je
naar huis met de hoofdprijs!

Al meer dan tien jaar waarschuwt
mentalist Gili ons tegen de gevaren
van manipulatie, tegen kwakzalvers
die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens. Maar
wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat
met charlataneske praktijken?
Gili weet daarbij de vijf zintuigen
zó goed gebruiken, waardoor het
lijkt alsof alleen hij over een zesde
zintuig beschikt. Een vak dat hij tot
een ware kunst wist te verheffen
en waarmee hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol
belachelijk maakt. In de nieuwe
zaalshow Charlatan laat Gili zijn ‘evil
twin’ volledig los. Hij zet zijn ‘gaven’
op scherp om doelbewust zijn
‘slechte ik’ te laten zegevieren. Op
slinkse wijze bespeelt en bedriegt
Gili systematisch het voltallige publiek en smeert je met een bedrieglijke charme eender wat aan. Voor
de finale van de show creëert Gili
zelfs een onweerstaanbare nood bij
zijn toeschouwers waarvan ze aan
het begin van de avond nog niet
wisten dat ze die hadden. Verwerpelijk zegt u? Inderdaad, maar wreed
plezant! Benieuwd hoe sterk jouw
weerstand is tegen Charlatan Gili?
om 20 uur - OCP - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

vanaf 18 uur - € 18
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool DP
saskia.van.de.velde@telenet.be
Zaterdag 3 februari

2de Potloodjesquiz - win de trofee
‘Het Potlood 2018’
Algemene quiz met kleurrijke rondes
deuren: 19.30 uur, start om 20 uur VBS De Pinte (ingang Polderdreef)
- Mail naar quiz.vbsdp@gmail.com
met jouw naam en de teamnaam
(max. 4 personen / team - € 20 / team
Ouderraad VBS De Pinte
Zaterdag 3 februari

JV De Pinte - Berlare (1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark Moerke
nsheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zondag 4 februari

Kinderzegen - Maria Lichtmis
om 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
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Zondag 4 februari

‘Ballet in de cinema’
Opgenomen voorstelling van ‘The lady
of the camellias’ met muziek van
Frederik Chopin naar de roman van
Alexandre Dumas.
om 14 uur - Kinepolis Gent - € 16
(ticket) - inschrijven via 09 282 99 31
Markant DP-SDW
Dinsdag 6 februari

Initiatieles lijndansen
Lesgeefster Lucrèce De Keyser leert zes
eenvoudige dansen aan.
om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8,
inclusief een glas cava - inschrijven
via 09 282 99 31
Markant DP-SDW
Dinsdag 6 februari

Liefde hoort bij de mens. Waren
mensen in oude tijden ook op zoek
naar een duurzame relatie? Hadden
duurzame relaties eeuwen terug
in de geschiedenis te maken met
trouw en liefde? En hoe zat het met
de gelijkwaardigheid tussen man en
vrouw, en wederzijdse liefde? De oude
Grieken vonden liefde hoog verheven,
de Romeinen bekeken de liefde wat
praktischer en waren meer gereserveerd
en geacht monogaam te zijn.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus DP
Zondag 11 februari

Allerliefdeviering
om 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Dinsdag 13 februari

Vastenavond = zangavond in
Zevergem!
Al achttien jaar lang houden Piet
bogaert en Daniel Vanrysselberghe
vastenavond in ere. Een
gezellige avond vol samenzang,
pannenkoeken en genoeg vocht
aan de bar. Wie komt, komt om zelf
te zingen. En voor wie geboren
is in (of voor) 1968: we laten heel
wat hits van vijftig jaar geleden
weerklinken. Zorg dat je erbij bent!
Niet aarzelen, niet denken “ik kan
niet zingen”, gewoon komen en
meedoen. Ambiance verzekerd.
om 20 uur - De Veldblomme
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
daniel.v@outlook.be
Dinsdag 13 februari

Vrouwenpraatcafé: Liefde door
de tijden heen
Tina De Gendt is historica, schrijfster en
spreekster over diverse onderwerpen.
Ze werkt als freelance journalist voor
onder meer De Morgen.
28 | www.depinte.be

Der Ring des Nibelungen.
Over de onverenigbaarheid van
macht en liefde
Piet Lamberts Van Assche, docent
Thomas More Hogeschool, brengt
een audiovisuele presentatie van ‘Der
Ring des Nibelungen’ van Wagner.
Hij besteedt daarbij aandacht aan
het verhaal, de muzikale structuur en
de filosofie die aan het verhaal ten
grondslag ligt. Hij toont hoe Wagner
emoties, karakters, gebeurtenissen en
politieke ideeën vertaalt in muziek.
Twee uur verhaal, tekst, foto’s, en vele,
korte dvd- en audiofragmenten. Tijdens
de presentatie leren we ‘Der Ring des
Nibelungen’ kennen als een op toon
gezet handboek politieke filosofie.
om 20 uur - OCP - € 8 / € 5
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.de-pinte.davidsfonds.be
Woensdag 14 februari

Aswoensdagviering
(met kindernevendienst)
om 19 uur - Kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Vrijdag 16 februari

2e fusiekaarting voor worsten
om 19 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@telenet.be
Vrijdag 16 februari

JV De Pinte - E. Zele
(reserven 1ste prov.)

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

17/2 : Bekoord door de seizoenen
24/2: Virtual reality workshops

Zaterdag 17 februari

Paëllafestijn
Gezellig samenzijn voor iedereen met
drie soorten paella en hun beroemde
bingo om af te sluiten.
om 19 uur – refter Gemeentelijke B
 asisschool De Pinte – € 20 /
€ 12 (kind) / € 4 (peuter)
Harmonieorkest DP
www.harmonieorkest.be

ons door het hart van de stad langs de
plekken die het verhaal over de Gentse
stadsarmoede vroeger en nu vertellen.
om 10 uur - Stadshal / Gent - € 4
(leden) / € 5 - inschrijven vóór
10/2 via ericdedapper@skynet.be
(max. 25 deelnemers)
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

Donderdag 22 februari

Infoavond: ‘Volgend jaar naar
het middelbaar’

Maandag 19 februari

Erasmus De Pinte neemt je als ouder
én leerling van het zesde leerjaar graag
mee bij dit verhaal.

Zaterdag 17 februari

Bekoord door de seizoenen
Bekoord is een relatief nieuw koor, gegroeid onder de vleugels van Suverlike.
Bekoord staat onder leiding van Daniel
Vanrysselberghe. Dit verse a-capellagezelschap zingt voor de eerste keer
een heus avondconcert, onder de titel
‘Bekoord door de seizoenen’. Wat mag u
verwachten? Een aangename, pretentieloze, sfeervolle avond. De liederenkeuze
werd natuurlijk geïnspireerd door de
seizoenen en hun bijpassende sfeer:
van ‘El Grillo’ tot ‘Daar is de lente’, een
vleugje Japanse kerselaar, een portie
Beatles, een zomerfris madrigaaltje, een
winterweemoedige vaarwelmijmering,
en dan zijn er nog drie olijke jongedames om ons nog vrolijker te stemmen.
Kortom … er is voor elk wat wils.
om 20 uur - OCP - € 12,5 (VVK), € 14
(ADD)
Bekoord
daniel.v@outlook.be
Zondag 18 februari

ook op 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3,
17/4 en 24/4 - om 19.30 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30 - inschrijven nodig
voor 16/2
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

Kasteellaan 1 (sportzaal) - inschrijven
via info@erasmusdepinte.be
Erasmus De Pinte
www.erasmusdepinte.be

Vertelavond met beeld en
muziek ‘New Orleans, Louisiana’
Door: Jean-Pierre De Smet

Zaterdag 24 februari

Virtual reality workshops |zie
pag. 24
Voor 8- tot 12-jarigen: ‘Kriebelen en
tekenen in een virtuele wereld’
Voor 13- tot 16-jarigen: ‘VR ART # de
nieuwe wereld’

om 20 uur – OCP - € 5 (leden) / € 10
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be
Dinsdag 20 februari

GOSA: lezing ‘Welke vis eten we
vandaag?’
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be

voormiddag - BIB - gratis inschrijven via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Gemeente De Pinte
Bibliotheek

Vanaf dinsdag 20 februari

Start cursus Italiaans voor
beginners (8 lessen)

Zaterdag 24 februari

JV De Pinte - Lochristi (1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark Moerkensheide
-€7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

In de voetsporen van Gentse
armoede
Door de eeuwen heen liet ook armoede
sporen na in het Gentse straatbeeld, net
als de manier waarop die armoede bestreden werd. Wat was daarbij de rol van
Keizer Karel of van de Spaanse humanistische geleerde Juan Luis Vives? Welke
anekdotes, mythes en vooroordelen
doen de ronde over dit blijvend actuele
thema? CAW-medewerker en historisch
verteller Noël Callebaut wandelt met

Zondag 25 februari

Gezinsviering
De lessen zijn vooral praktijkgericht om
je zo snel mogelijk vertrouwd te maken
met dagdagelijkse uitdrukkingen en
terminologie in verband met reizen,
hotel, restaurant, winkelen, musea ...
Ideaal voor wie weinig of helemaal geen
notie van Italiaans heeft.

om 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86

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

Leen Gryffroy
Blijpoel 17
tel. 0471 78 17 32
leen.gryffroy@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, 0473 93 31 20, 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, Groenstraat 6, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
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
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, 0472 64 92 11, marlies.deconinck@depinte.be
Christel Verleyen, Breughellaan 65, 0497 32 09 95, christel.verleyen@depinte.be

Gemeenteraad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op maandag 29 januari en
26 februari 2018 (data onder voorbehoud) 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
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
Niko Gobbin, Spechtenpark 5, 0485 36 01 93, niko.gobbin@azstlucas.be
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 30 januari en
27 februari 2018 (data onder voorbehoud) om 20 uur in de raadzaal van het OCMW (Kasteellaan 41, derde
verdieping). De agenda van de OCMW-raad kan je online vinden via www.depinte.be/OCMW.

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

een gelukkig en gezond 2018!
en nodigen alle inwoners uit voor de

nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 7 januari 2018 van 11 tot 13 uur
Gemeenteplein (Baron de Gieylaan)
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van
De Pinte - Zevergem.

Met voorstelling programma 150 jaar De Pinte

