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Teksten worden verwacht uiterlijk op 18 maart 2018
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in maart en april
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
17 tot 19 uur
maandag
16 tot 18 uur
dinsdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
woensdag
donderdag
16 tot 19 uur
14 tot 17 uur
vrijdag
zaterdag
10 tot 12 uur
Openingsuren recyclagepark
13 tot 17 uur
maandag
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
9 tot 17 uur
dinsdag
woensdag
13 tot 17 uur
13 tot 17 uur
donderdag
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
9 tot 17 uur
zaterdag
* zomeruurregeling: van zondag 25 maart 2018 tot
zondag 28 oktober 2018
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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Babymassage
Voor papa’s en mama’s met hun baby tussen zes weken en
zes maanden.
Op donderdag 19 april door kinesiste Frike Van Nevel.
Organisatie: Huis van het Kind De Pinte in
samenwerking met Kind en Gezin

27

2018 = feestjaar
naar aanleiding van
150 jaar De Pinte

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark
maandag 2 april 2018 (paasmaandag)
Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏

Toegang recyclagepark: elk jaar krijgt je per
adres vier gratis beurten, nadien kan je je saldo
opladen door te storten op het rekeningnummer
BE51 0910 1787 0762 (een week voor je bezoek,
enkel zo ben je zeker dat je saldo is opgeladen). Bij de
mededeling vermeld je jouw rijksregisternummer.

❏

Textielinzameling aan huis: dinsdag 3 april

❏

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
➭ vrijdag 16 maart: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro)
en van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
➭ zaterdag 17 maart: van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)

❏

Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs:
Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in
Nazareth

Ontdek het programma in het midden van dit infoblad.
Je vindt er ook vier postkaarten met oude foto’s van
onze gemeente.
Erfgoeddag in het teken van 150 jaar De Pinte
Sinds 24 november 2017 wordt er dagelijks een
voorwerp uit de geschiedenis van De Pinte in de kijker
gezet op de Facebookpagina van Cultuurdienst De
Pinte en dit 150 dagen lang, met een tentoonstelling op
Erfgoeddag (zondag 22 april 2018) als apotheose.

15
Praatcafé voor mensen
met kanker
Iedereen die van dichtbij te maken heeft met kanker is
welkom tijdens de gratis bijeenkomsten. Deze vinden
elke tweede dinsdag van de even maanden plaats in
Het Lokaal Dienstencentrum: Elfdorpen, Gentpoortstraat
41 in Deinze. Na de infosessie, telkens over een bepaald
thema, is er ruimte voor vragen, napraten en uitwisselen
van ervaringen. Het volgende praatcafé zal plaatsvinden
op dinsdag 10 april 2018.

10
Filmvertoning Demain
Op donderdag 19 april 2018 organiseert de GROS
samen met de MINA-raad een infoavond rond de
duurzame ontwikkelingsdoelen. Aansluitend
wordt de film Demain getoond. ‘Demain’
brengt een optimistisch verhaal en toont
oplossingen om de ecologische,
economische en sociale crisis aan
te pakken.

12

INFOblad | MAART - APRIL 2018 | 3

Openbare werken & Mobiliteit

Masterplan Openbare Verlichting
bpost en Bommelstraat) worden
meegenomen in deze cluster.
• Cluster 2: A. Rodenbachstraat,
Berkenlaan, Eekbulk, Frans De
Potterstraat, Heidelaan Lindenpark,
Pruimenbosstraat, Sparrenstraat,
Spoorweglaan, Twee Dreven,
Wilgenstraat
• Cluster 3: Kievitpark, Koekoekstraat,
Kunstschildersweg, Memlinglaan,
Neerhof, Ooievaarslaan, Picassostraat,
Reigerpark, Rembrandtstraat,
Rubenslaan, Serafien De Rijckelaan,
Van Eycklaan, Warande,
Wielewaalpark
• Cluster 4: de zone tussen de
J. Anthierenslaan, Baron de Gieylaan,
Pintestraat, Bommelstraat en
spoorweg
De gemeente De Pinte maakte samen
met distributienetbeheerder Eandis een
toekomstvisie op omtrent de openbare
verlichting op het grondgebied.
Een groot deel van de gemeentelijke
energiefactuur gaat immers naar
openbare verlichting (928 600 kWh of
143 000 euro in 2016).
In het ‘Masterplan Openbare Verlichting’
wordt het gemeentelijke wegennet
ingedeeld in verschillende types (lokale
verbindingswegen, woonstraat-ontsluiting, woonstraat-erftoegang …). Per
type straat werden de parameters van
de openbare verlichting gedefinieerd.
Op die manier kan er bewuster omgegaan worden met openbare verlichting
en kan zo de bijhorende energiekost en
CO²-uitstoot verminderd worden. Dit
past ook binnen het Burgemeesterconvenant om tegen 2020 de CO²-uitstoot
van de gemeente met 20 % te verminderen.
Om deze vermindering te realiseren,
zullen de huidige armaturen geleidelijk
aan vervangen worden door LED-armaturen. De verlichting zal bovendien gedimd worden tussen 22 en 6 uur. Deze
dimming zal nagenoeg niet merkbaar
zijn, maar bespaart nog eens 50 %.
In het meerjarenplan is er 450 000 euro
voorzien om de aanpassingen aan
de openbare verlichting te doen. In
2018 en 2019 staan volgende clusters
4 | www.depinte.be

op de planning:
• Cluster 1: Abeelpark, Acacialaan,
Den Duiver, Florastraat, Geetschuren,
Grensstraat, Hazelaarspad, Hof Ter
Langeveld, Eikelstraat, Kastanjelaan,
Latemstraat, Lijsterbesstraat,
Reevijver, Seypenstein, Varentschoot
en de Vlierstraat. Ook de Baron de
Gieylaan - Pintestraat (tussen rotonde

Indien je wenst te weten in welke
zone jouw straat ligt, kan je het plan
raadplegen op: www.depinte.be/
masterplan-openbare-verlichting
Na invoering zal dit plan periodiek
geëvalueerd en indien nodig aangepast
worden.

Werken Langevelddreef
Op 15 januari 2018 heeft aannemer Lievens de werken aan de
Langevelddreef en de tunnel hervat. Deze zitten voorlopig op schema om
eind mei 2018 de Langevelddreef weer open te stellen.
Om de beperkte hoogte van de tunnel extra in de verf te zetten en
ongevallen in de toekomst te voorkomen, zullen er hoogtebeperkers
geplaatst worden aan beide kanten van de tunnel. Er komen ook
duidelijke spandoeken om de hoogte weer te geven.

Nieuw werkmateriaal
Multifunctionele tractor
Op 1 december 2017 nam de
gemeente een nieuwe tractor,
strooimachine en zitmaaier feestelijk in
ontvangst. De tractor kan zware lasten
trekken en duwen en kan uitgerust
worden met een onkruidborstelaar,
een klepelmaaier, een kipwagen of een
zoutstrooier.
De tractor met de zoutstrooier werd de
ochtend en dagen nadien al ingezet
voor het strooien en sneeuwvrij maken
van onze wegen.
Als uitbreiding voor de aangekochte
tractor zullen we ook een hakselaar
aankopen en een aanhangwagen
voor het vervoer van dranghekkens en
podiumdelen.

TIP
Blijf op de hoogte van de werken op openbaar domein in De Pinte, schrijf
je in voor de nieuwe digitale nieuwsbrief Openbare werken via www.
depinte.be/nieuwsbrieven.

Bijkomende CNG-voertuigen
Er werd beslist om een bestelwagen
met laadruimte op CNG (aardgas
onder druk) aan te kopen. Ook
de aankoop van een tweede
bestelwagen op CNG werd beslist.
Deze aankopen passen binnen
het Burgemeesterconvenant. We
investeren zo in het ‘vergroenen’ van
ons wagenpark.
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Openbare werken & Mobiliteit

De Pinte Onderweg, een nieuw
mobiliteitsplan voor de gemeente
Laatste dagen openbaar onderzoek
De gemeenteraad keurde op
21 december 2017 het ontwerp van
de beleidsnota van het mobiliteitsplan
goed. Op donderdag 11 januari
2018 werd er over dit ontwerp een
infovergadering gehouden in het OCP.
Op 8 januari 2018 werd er een
openbaar onderzoek opgestart.
Het plan kan nog geraadpleegd
worden tot en met woensdag
28 februari 2018 bij de dienst

Ruimtelijke Ordening - Milieu van
de gemeente en via www.depinte.
be/ontwerpmobiliteitsplan. Binnen
deze periode kunnen bezwaren en
opmerkingen schriftelijk ingediend
worden in het gemeentehuis, gericht
aan: Het college van burgemeester en
schepenen, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte.
Alle bezwaren en opmerkingen
worden na het openbaar onderzoek
verzameld en voorgelegd aan de

mobiliteitsraad en het college van
burgemeester en schepenen.
Het is de bedoeling om het finale
Mobiliteitsplan in de gemeenteraad
te brengen voor het zomerverlof
van 2018.

Leven & Wonen

Vacatures
Gemeente De Pinte
• Deskundige infrastructuur/werken
B1-B3 – voltijds – contractueel - met het oog op het
aanleggen van een werfreserve - bachelordiploma –
rijbewijs
• Administratief medewerker dienst Financiën
C1-C3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur –
diploma secundair onderwijs
• Ploegbaas wegen en gebouwen
D4-D5 – voltijds – statutair –rijbewijs
Alle informatie over de functiebeschrijving, de
aanwervingsvoorwaarden en ons aanbod kan je
vinden in de infobundels op www.depinte.be of
opvragen bij de personeelsdienst
(internezaken@depinte.be, tel. 09 280 80 95).
Interesse?
Bezorg ons je kandidatuur met brief, cv, uittreksel
uit het strafregister en bijhorende documenten
(zie infobundel) uiterlijk op 30 maart 2018
(poststempel geldt) via internezaken@depinte.be
of ter attentie van het college van burgemeester en
schepenen, Koning Albertlaan 1,9840 De Pinte.
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Vrijwilligers gezocht
voor middagtoezicht
op school
Ben jij een sociaal beestje, creatief en een vlotte babbelaar?
Hou je van kinderen en wil je graag over de middag deel
uitmaken van het Blije School Team?
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor middagtoezicht bij de
kinderen in de gemeentelijke basisschool (De Blije School,
Polderbos 1, De Pinte).
Wanneer?
• Elke weekdag behalve op woensdag
• Van 11.45 tot 12.45 uur
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Interesse?
Laat iets weten via tel. 09 282 64 02 of
directie@gemeenteschooldepinte.be.

Milieu & Duurzaamheid

Uitbreiding PMD-zak met
andere plastic verpakkingen
niet voor morgen!

TIP

Thuiscomposteren in een notendop
Gratis infosessie op dinsdag 20 maart om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven via
ivm@ivmmilieubeheer.be of 09 377 82 11.
Een organisatie van: IVM en Vlaco samen met de
gemeente
Meer info in de agenda op pagina 23
Interesse in de aankoop van een compostvat
(13,5 euro), compostbak (27 euro) of wormenbak
(10 euro)? Bestellen kan bij de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).

Eind vorig jaar vernam je dat Fost Plus de ambitie heeft om
vanaf 2019 de inzameling van PMD uit te breiden met andere
verpakkingsplastics. Fost Plus wil zoiets gefaseerd laten
verlopen, zodat tegen 2021 in héél België een uniform
inzamelsysteem voor verpakkingsplastics uitgewerkt is.
De IVM-regio kijkt al uit naar deze nieuwe inzameling, een
veralgemening van het proefproject dat al een tweetal jaren
in Aalter loopt. En met succes!
De invoering van zo’n nieuwe inzamelmethode in de hele
regio (en bij uitbreiding Vlaanderen) gaat echter niet van
vandaag op morgen.

Voor alle duidelijkheid: op dit ogenblik verandert er niets
aan de inzameling van PMD! Inwoners van de IVM-regio
blijven dus in 2018 gewoon het PMD inzamelen zoals ze dat
nu gewoon zijn.
De uitbreiding naar P+ (andere plastic verpakkingen) zal
geruime tijd op voorhand worden voorbereid en gecommuniceerd, door Fost Plus zowel als door de afvalintercommunale
en de gemeente. Maar minstens nog in heel 2018 blijven de
oude spelregels gelden. Dus géén botervlootjes of folies in de
blauwe zak!
Meer over sorteren van PMD op www.fostplus.be.

Mijn gif-vrije tuin
Vaker dan gemiddeld zetten mensen met een grote tuin en
gezinnen met kinderen pesticiden in. Opvallend, aangezien
blijkt dat Vlamingen zich wel bewust zijn van de milieuimpact en het gezondheidsrisico. Vaak gaan gebruikers op
zoek naar producten die minder schadelijk lijken. Ze kiezen dan
producten met een eco-, bio- of natuurlijk-label, maar dat is geen
garantie dat ze ook minder schadelijk zijn.
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Alternatieven
Mos op verharding kan je wegvegen met zand. Planten haal je
uit voegen met een voegenborstel of heet water. Kippen met
vrije uitloop zijn verzot op mos en krabben deze in het gazon
los (zonder het gras te beschadigen).
De Pinte gebruikt sinds 2015 geen pesticiden meer voor het
onderhoud van terreinen. Dit zorgt op bepaalde plaatsen
voor meer wildgroeiende bloemen en planten. De gemeente
werkt voor het onderhoud onder andere met een bosmaaier.
Dit jaar kan je onze groendienst ook regelmatig zien met een
rugsproeier met een biologische bladverbeteraar voor het

behandelen van bomen en struiken. Het product is ontworpen voor optimale plantbescherming, de activering van het
immuniteitssysteem en weerstand tegen droogtestress.
Meer tips op: www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin
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Milieu & Duurzaamheid

Repair Café
Wat is een Repair Café?
Het Repair Café is een bijeenkomst van mensen die samen
meegebrachte spullen gratis repareren. Gereedschap en
materiaal is ter plaatse aanwezig voor het herstellen van
kledij, meubels, klein-elektro, fietsen, speelgoed, computers
en randapparatuur ...
Van vaardige deskundige vrijwilligers krijg je ter plaatse
hersteladvies en hulp. Je leert steeds iets bij. Wie niets te
herstellen heeft kan genieten van de gezellige sfeer, een
babbel met een drankje of kan helpen bij een reparatie van
iemand anders.
De volgende Repair Cafés zijn ook terug te vinden in de Ophaalkalender 2018:
Datum			Locatie					Adres
Zaterdag 10 maart
Cultuurcentrum ‘De Vierschaar’		
Xavier De Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem
Zaterdag 26 mei		
Gemeenteschool (tegenover OCP)		
Polderbos 1, De Pinte
Zaterdag 8 september
School Van Morgen			
Stropstraat 21, Nazareth
Cultuurcentrum ‘De Vierschaar’		
Xavier De Cocklaan 5, Sint-Martens-Latem
Zaterdag 10 november
Waarom een Repair Café?
Helaas is repareren voor veel mensen
geen natuurlijke reflex meer, men
weet vaak niet meer hoe het moet.
Wij gooien te veel spullen weg, die
mits een eenvoudige herstelling weer
bruikbaar zijn.
Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!

Vrijdag 30 maart: grote gemeentelijke opruimactie
De gemeente organiseert een zwerfvuilactie op
vrijdag 30 maart 2018 tussen 13 en 15 uur.
In het voorjaar van 2018 zullen vele duizenden vrijwilligers de
handen uit de mouwen steken om het zwerfvuil in hun buurt
op te ruimen en zo het straatbeeld van de gemeente mooi
te maken. De scholen gaan deze actie van Mooimakers mee
ondersteunen.
Wil jij je ook engageren en meehelpen aan een schoon
milieu?
Of wil je meehelpen om de leerlingen te begeleiden
tijdens de zwerfvuilactie?
Neem contact op met de milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be.

8 | www.depinte.be

VRAAG VAN
EEN INWONER
Wat bij lawaai
van je buren?
Hou rekening met volgende tips:
• Muziek spelen, klussen … Doe het op een aanvaardbaar tijdstip.
• Of maak hierover goede afspraken met jouw buren
(bij feestjes kan je hen natuurlijk ook uitnodigen!).
• Hou rekening met de geluidsnormen
(zie www.depinte.be/hinder).

Earth Hour
Doof je lichten op zaterdag 24 maart van
20.30 tot 21.30 uur
Jaarlijks, in het weekend waarin de zomertijd begint,
wordt met dit wereldwijde evenement aandacht gevraagd voor de effecten van klimaatverandering.
‘Earth Hour’ is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en
andere elektrische apparaten in hun huis voor een uur
te doven. Door de elektriciteit uit te schakelen wordt er
natuurlijk energie bespaard, maar bovenal heeft ‘Earth
Hour’ een symbolische functie.

Probeer bij ergernis in elk geval eerst te spreken
met je bu(u)r(en): in veel gevallen kan een rustig gesprek een uitkomst bieden. Met wat verdraagzaamheid
en begrip kom je al een heel eind.
Vragen? Neem contact op met de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).

Burenpremie
van Eandis
Wil je een renovatie niet alleen aanpakken?
Schrikt het technisch aspect van een verbouwing je af?
Ben je niet thuis in de wereld van renovatiewerken?
Dan is een collectief renovatietraject iets voor jou!
Met de burenpremie van Eandis worden gezinnen
ondersteund om collectief hun woning energiezuinig te
maken. Enige voorwaarde: tien deelnemers uit De Pinte.
Persoonlijk advies
Elk huis krijgt persoonlijke begeleiding van een benovatiecoach. Die benovatiecoach brengt het volledige
renovatieproject in kaart. De coach gaat op zoek naar
de beste oplossing, materialen, aannemers en volgt het
verder op. Een volledige ontzorging dus. Hij geeft je
persoonlijk advies en neemt je heel wat technische en
administratieve taken uit handen. Zo spaar jij tijd en ben
je zeker van een juiste aanpak.

Vanuit de gemeente willen we de oproep doen om
minstens tien huizen te vinden die renovatieplannen
hebben en hieraan willen deelnemen.
Om deel te nemen aan een burenpremieproject komen de
volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking:
• dak- of zoldervloerisolatie
• isolatie van buitenmuren (aan de buitenkant en binnenkant of in de spouw)
• vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders
of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep
• hoogrendementsbeglazing
• installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem
Meer info: milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be of op www.eandis.be
(onder Vraag je premie aan).
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Welzijn & Sociale zaken

Praatcafé voor mensen
met kanker en hun naasten

PWA wordt wijk-werken
Vanaf 1 januari 2018 wordt PWA (Plaatselijk Werk-gelegenheidsagentschap) omgevormd tot wijk-werken. Deze beslissing van
de Vlaamse regering betekent concreet dat VDAB samen met
de nieuwe wijk-werkorganisatie Leie en Schelde dit wijk-werken
zal organiseren. Binnen de nieuwe wijk-werkorganisatie Leie
en Schelde werken tien gemeenten samen: Deinze, Merelbeke,
Nevele, Zulte, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Destelbergen, Melle en Gavere.
Wat is wijk-werken?
Met het wijk-werken gaan heel wat werkzoekenden aan de
slag in scholen, verenigingen, bij de gemeente, het OCMW …
of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij je thuis kunnen
wijk-werkers enkele uren per week werkervaring opdoen. Die
ervaring is belangrijk en is vaak een noodzakelijke stap in de
zoektocht naar een duurzame job.

De Deel-SEL Schelde-Leie (samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidzorg van de regio) en Kom
op tegen Kanker startten in 2018 met ‘het Praatcafé
voor mensen met kanker en hun naaste omgeving’.
Iedereen die van dichtbij te maken heeft met kanker
is welkom en deelname is gratis.
Vijf keer per jaar vindt het praatcafé plaats. Tijdens
deze samenkomsten wordt informatie gegeven
waarbij een bepaald thema centraal staat. Na de
infosessie is er ruimte voor vragen, napraten en
uitwisselen van ervaringen. Door er voor elkaar te
zijn, kunnen lotgenoten veel voor mekaar betekenen.
De samenkomsten worden ondersteund door
ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.
Het praatcafé vindt plaats elke tweede
dinsdag van de even maanden in Het Lokaal
Dienstencentrum: Elfdorpen, Gentpoortstraat 41
in Deinze. Op 13 februari werd gestart met een
kennismakingsmoment met koffie en gebak. Het
volgende praatcafé zal plaatsvinden op dinsdag 10
april 2018.

Veel activiteiten mogelijk
Via het wijk-werken kan je verschillende soorten opdrachten
laten uitvoeren: sneeuwruimen of gezelschap bij ouderen,
gras afrijden bij je thuis, kinderopvang of busbegeleiding op
een school ... Ook voor logistieke ondersteuning of parkingwachters bij evenementen kan je de hulp inschakelen van
een wijk-werker. Wil je een beroep doen op een wijk-werker?
Registreer je dan eerst online op vdab.be/wijk-werken. Bij je
registratie krijg je een overzicht met de mogelijke activiteiten.
Kostprijs
Na je registratie betaal je een jaarlijkse bijdrage van 7,50 euro.
Nadien kan je een beroep doen op een wijk-werker en betaal
je per gepresteerd uur. Voor een wijk-werkcheque betaal je
7,45 euro per uur. Er zijn papieren cheques, maar je kan ook
elektronische cheques aankopen. De wijk-werker is verzekerd,
je hoeft dus zelf geen verzekering af te sluiten. Ook een
verplaatsingsvergoeding is inbegrepen in de prijs van een
wijk-werkcheque.
Meer info:
• vdab.be/wijk-werken
• Zitdag in De Pinte: Jan Dreelinck komt telkens de eerste woensdag van de maand naar het Sociaal Huis van
De Pinte (Pintestraat 69). Je kan er terecht van 9 tot 12
uur (vrij) en in de namiddag op afspraak.
• Werkwinkel Deinze, tel. 09 381 69 85
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Meer info in de agenda op pagina 22 en op
depinte.be/ocmw/praatcafekanker.

Dag van de zorg: Burendag Kinderopvang
Naar aanleiding van de Dag van de Zorg met als thema Burendag Kinderopvang zet OCMW De Pinte - Organisator
gezins- en Groepsopvang op donderdag 15 maart 2018 kinderopvang in de kijker. Samen met tal van andere partners
willen we die dag de boodschap naar buiten brengen dat kinderopvang meer is dan opvang alleen. Onder andere met
Jan Hautekiet live bij een kinderopvang.
Alle deelnemers - dus ook die voor De Pinte - vind je op www.dagvandezorg.be.
Leen Desmet, medewerker van de dienst Organisator Gezins- en Groepsopvang van OCMW De Pinte, is enthousiast over
deze actie: “Onze opvanggezinnen verdienen het om tijdens de Dag van de Zorg eens in de kijker gezet te worden, want
het is dankzij hun warme zorgen dat de kindjes uit onze gemeente kunnen opgroeien in een stimulerende, liefdevolle
omgeving - op het ogenblik dat de ouders aan het werk zijn.”.
In naam van OCMW en Gemeente De Pinte willen we hierbij onze opvanggezinnen figuurlijk in de bloemetjes zetten
met een gedicht van Toon Herman.
Een onthaalmoeder, beste mensen
is spil van enig gezin
Ze is als eerste wakker
En slaapt als laatste in
En is ze eens afwezig,
Dan jammert heel de troep
Want niemand kan ze missen,
Toch heeft ze geen beroep
Ze staat klaar voor haar klanten
Ze brengt de kinderen groot
Droogt tranen en snuit neusjes
Is net een duizendpoot
Als iedereen verkouden is
Verpleegt ze heel de troep
Loopt zelf van koorts te rillen
Toch heeft ze geen beroep
Maar z’ is de troost der kleinen
En ouders grootste schat
Met pampers op haar altaar
En zalf als wierookvat
Ze is in ’t drukke leven
Een rustpunt voor haar troep
Haar wapenspreuk is ‘liefde’
Gezegend haar beroep
Hartelijk dank aan alle onthaalouders voor hun dagelijkse inzet
en warmte voor alle onthaalkinderen!

TIP

Levensreddend Handelen bij
kinderen van 0 tot 12 jaar
Op dinsdag 17 april
Een opleiding door Lifeguard in het kader van de
preventieve gezondheidszorg, één van de pijlers van
het Huis van het Kind.
Meer info in de agenda op pagina 26
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Welzijn & Sociale zaken

Agenda 2030
en film Demain
Op donderdag 19 april 2018 organiseert de GROS
(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking)
samen met de MINA-raad (Milieu- en Natuurraad) een
infoavond rond de duurzame ontwikkelingsdoelen,
AGENDA 2030 (in de raadzaal).
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van
de millenniumdoelen. Tot 2030 vormen ze de leidraad
voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding,
onderwijs en milieu.
Na een korte voorstelling van deze duurzame
ontwikkelingsdoelen bekijken we de inspirerende film
‘Demain’. ‘Demain’ brengt een optimistisch verhaal en toont
oplossingen om de ecologische, economische en sociale
crisis aan te pakken.

Internationale
vrouwendag 2018

Inschrijven is nodig.
Meer info in de agenda op pagina 27.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het
teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van
vrouwen overal ter wereld.
Enkele feiten en cijfers over vrouwen
• Vrouwen vormen 50 % van de wereldbevolking.
• Vrouwen doen 66 % van al het werk.
• Vrouwen verdienen 10 % van het wereldinkomen.
• Vrouwen hebben 1 % van alle bezittingen.
• Van alle regeringsleiders op de wereld is 5 % vrouw.
• Van alle armen op de wereld is 75 % vrouw.
• Van alle analfabeten op de wereld is 66 % vrouw.
• Van alle vluchtelingen op de wereld is 75 % vrouw.
• In België verdienen vrouwen gemiddeld 20 % minder dan
mannen.
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde
rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke
verklaring niet altijd voldoende te zijn. Er wordt ook
gestreefd naar gelijkwaardigheid binnen de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Gelijkheid tussen mannen en
vrouwen draagt immers bij aan een vreedzame en
duurzame wereld.
Meer info op www.sdgs.be/nl en in het volgende
gemeentelijke magazine Duurzaamheid en Milieu.

TIP

Vraag mannen mee te denken binnen
dit thema en draag op die manier bij aan
gelijkwaardigheid.

12 | www.depinte.be

NIEUW
Vrouwenbeweging Funky Femma
De Pinte
In De Pinte is onder andere de vrouwenbeweging
Femma actief.
Lees meer op pagina 21.

WW
“Zou de landbouwpremie die zo’n grote producent belooft
aan haar boeren even hoog zijn als de steekpenningen
die ze uitkeert aan de lokale politici?” In de jaren 80 ging
16 % van de waarde van een chocoladereep naar de
kleine cacaoboer. Vandaag is dat minder dan 6 %. Eén van
de middelen om economische migratie af te remmen is
nochtans de boeren in Afrika een leefbaar loon te geven.
Vaak zit er in het gamma van de grote mastodonten ook
een beetje fairtrade ‘voor de show’. In de wereldwinkel
zijn alle producten fair en duurzaam, en meteen toont
men aan de beleidsmakers dat alle handel eerlijk moet
zijn. De wereldwinkels zijn jammer genoeg nog altijd niet
overbodig.

e d’Hae
se voor
O

De vraag naar chocolade blijft stijgen. Grote producenten
staan in de rij om die vraag te vraag te beantwoorden met
hun uitgebreid assortiment. Dat grote assortiment blijkt nu
bij te dragen tot kinderarbeid en ontbossing in Afrika.

© Tinek

Altijd fair, altijd open!

Fairtrade shoppen kan ook online
Drukke weekenden? Niet veel tijd om te shoppen en overal
aan te schuiven? Shop nu ook online. Op je gemak. Wanneer
het jou past. We zetten de boodschappen voor je klaar in de
wereldwinkel of eventueel op een andere plaats. We leveren
zelfs aan huis.
Shop.oxfamwereldwinkels.be/depinte

Veiligheid

Wat is een BIN?

Word vandaag nog BIN-lid!
Overzichtskaart BIN’s De Pinte - Zevergem

Een BIN - buurtinformatienetwerk - is een
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale
politie. Ze zorgen voor extra ogen en verspreiden mee de
preventiegedachte in hun wijk.

Meer info: De contactgegevens per BIN vind je op
www.depinte.be/bin.

Waarom een BIN?
• Het veiligheidsgevoel verhogen.
• De buurtbewoners betrekken bij de veiligheid in hun wijk.
• Preventiemaatregelen aanmoedigen.
• De aangifte- en meldingsbereidheid van de buurtbewoners verhogen.
Hoe werkt een BIN?
BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen
aan de politie, enkel en alleen via het noodnummer 101.
Van daaruit wordt een politieploeg ter plaatse gestuurd.
Op basis van de situatie ter plaatse beslist de politieploeg of
een BIN al dan niet opgestart wordt. Dit hangt hoofdzakelijk
af van de snelheid van de melding en de concrete info die
de melder kan geven (persoonsbeschrijving, gegevens van
de vluchtwagen ...).
Als een BIN opgestart wordt, wordt via de 101-centrale een
automatisch telefonisch bericht verspreid onder de BINleden. In dit bericht wordt gevraagd om extra waakzaam te
zijn voor bepaalde personen, voertuigen of situaties.
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Veiligheid

Inbraken in De Pinte
De eerste cijfers voor 2017 van de politiezone Schelde-Leie
zijn bekend. Op 31 december klokten we af op een totaal
van 249 inbraken, pogingen inbegrepen. In 2016 waren dat
er ‘maar’ 8 minder.

de verdachten identificeren. Deze onderzoeken lopen
momenteel bij de federale gerechtelijke politie in Gent
(FGP).

In De Pinte werd er 72 keer ingebroken, pogingen
inbegrepen. Dat is een significante stijging in vergelijking
met 2016 (50). Hoewel de inbrakengolf van eind december
- met 21 inbraken in het voorlaatste weekend van het jaar
- een enigszins vertekend beeld geeft. Niettegenstaande
zitten we nog ruim onder het niveau van de jaren 2013 en
2012.
Ten strijde tegen inbraken
In de strijd tegen inbraken bewezen de ANPR-camera’s en
het Team Inbraken meer dan hun nut. Het team neemt na
elke inbraak sporen op en gaat op zoek naar aanwijzingen
op de ANPR-camera’s. In slechts 9 % van de feiten vond ze
geen sporen.
De ANPR-camera’s kunnen niet beletten dat er ingebroken
wordt, maar het speurwerk levert nu merkelijk meer
op: verklaringen worden ermee bevestigd of ontkracht,
onderzoekspistes worden verder bewandeld of kunnen
uitgesloten worden. Er is meer zicht op het tijdstip van de
feiten, er kunnen linken gelegd worden met andere dossiers
(binnen én buiten onze politiezone) ... Dit alles helpt om
inbrekers op te pakken of hun wagens te seinen.
Zo kon er bijvoorbeeld een bende opgerold worden na een
ramkraak in De Pinte. Dat gebeurde in samenwerking met
collega’s van de federale politie en naburige politiezones.
Ook na twee reeksen inbraken in het najaar konden we

Tips om diefstal te voorkomen
• Laat geen ladders, tuinmeubelen of gereedschap
buitenshuis rondslingeren
• Zorg voor een bewoonde indruk
• Vraag gratis diefstalpreventieadvies aan
(bij Melissa Beulens, tel. 09 321 76 60, e-mail:
melissa.beulens@pzschelde-leie.be)
• Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan
• Sluit je aan bij een Buurtinformatienetwerk (BIN) zie hierna
• Een verdacht persoon of voertuig? Bel onmiddellijk 101!
Meer info: www.scheldeleie.be en www.depinte.be/bin

Is mijn fiets goed uitgerust?
Goede verlichting op de fiets is belangrijk. Om te zien, maar nog veel meer om gezien te worden. Als je een keer buiten
loopt als het donker is, moet je er maar eens op letten hoe moeilijk je onverlichte fietsers kan zien ... Zeker tussen al die felle
koplampen van de auto’s.
Verplichte fietsuitrusting
• Fietsbel
• Twee remmen
• Witte reflector vooraan en rode reflector achteraan
• Gele of oranje pedaalreflectoren
• Reflecterende witte strook langs beide kanten van de banden OF twee gele/
oranje reflectoren per wiel
Van zodra het donker wordt
• Een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht. De lichten mogen knipperen
en ze mogen bevestigd worden op je fiets of op je lichaam.
• Je zet je licht niet alleen aan als het donker is, maar ook overdag als er slecht
zicht is door bijvoorbeeld mist of onweer.
14 | www.depinte.be

Vrije tijd

Zondag 22 april 2018:
Erfgoeddag
De jaarlijkse erfgoeddag staat - hoe kan het
anders - volledig in het teken van ‘150 jaar De
Pinte’. Het ‘grote’ verhaal van De Pinte kan je lezen
in diverse publicaties (de boeken van Goemanne,
De Potter, Heemkring Scheldevelde …). Alledaagse
gebeurtenissen of voorvallen worden dikwijls
vergeten, maar waren uiteraard evenzeer bepalend
voor de identiteit die De Pinte zich sinds 1868
gevormd heeft.
De Cultuurraad ging op zoek naar 150 objecten en
herinneringen die de oude en jonge Pintenaars even
terug doen denken aan het recente of al vervlogen
verleden.
Op zondag 22 april van 14 tot 18 uur kan
je herinneringen ophalen in de bib met een
tentoonstelling.
Breng je voorwerpen binnen
Sinds 24 november 2017 stelt de cultuurdienst elke
dag een voorwerp of herinnering voor op Facebook.
Neem gerust een kijkje op www.facebook.com/
cultuurdepinte, het kan inspiratie opleveren voor
nieuwe voorwerpen of foto’s die je misschien nog
liggen hebt.
Alle voorwerpen (objecten, foto’s, documenten …)
worden verzameld door de cultuurdienst en met
zorg behandeld.
De erfgoeddag is een organisatie van Cultuurraad De
Pinte in samenwerking met Heemkring Scheldeveld
en Cultuurdienst De Pinte.

TIP

Vertelkaravaan met Meneer Zee
Op woensdag 25 april 2018 komt Mijnheer Zee samen
met muzikant Hans Mortelmans naar de bib voor een
speciale vertelvoorstelling.
Meer info in de agenda op pagina x

Lezing in de BIB
door fertiliteitsexperte
Petra De Sutter
Petra De Sutter is hoogleraar
gynaecologie en afdelingshoofd
Reproductieve Geneeskunde
van het UZ Gent. Daarnaast
geeft ze als fertiliteitsexperte
regelmatig lezingen.
Petra De Sutter schreef in 2016
een boek over haar leven, met
de titel (Over)leven: mijn strijd
als transvrouw, arts en politica.
In september 2017
volgde een tweede boek:
‘De maakbare baby’ over de razendsnel evoluerende
vruchtbaarheidsindustrie.
Donderdag 3 mei 2018 om 20 uur komt ze naar de bib om
het over kwesties te hebben als het recht op een kind, de
discussies rond de NIP-test, het streven naar de perfecte baby
en andere heikele thema’s.
Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig via
www.depinte.be/bibnieuws.

Pc-dokter in de BIB
Problemen met je computer?
Elke eerste zaterdag van de maand kan je gratis terecht bij
de pc-dokter in de bib. Ongeacht het probleem, iedereen van
harte welkom! Om zeker te zijn van een plaatsje bij de dokter,
schrijf je in via www.depinte.be/pcdokter of in de bibliotheek.
Info:
cultuurdienst De Pinte, Polderbos 20 in De Pinte
cultuurbeleid@depinte, tel. 09 280 98 50

Volgende data: zaterdag 3 maart en zaterdag 7 april, telkens
van 10 tot 12 uur
INFOblad | MAART - APRIL 2018 | 15

Vrije tijd

Sportkampen
In samenwerking met VZW Sportbeheer eva

Pasen
Van maandag 9 tot vrijdag 13 april 2018
Lagere school: USA – United Sports of America
Kleuters: Op de boerderij
Zomer 1
Van maandag 2 tot vrijdag 6 juli 2018
Lagere school: Passport for fun
Kleuters: Op de boerderij
Zomer 2
Van maandag 9 tot vrijdag 13 juli 2018 (opgelet: er is geen
kamp op 11 juli)
Lagere school: Acrobatenweek
Kleuters: Wondere waters
Zomer 3
Van maandag 20 tot vrijdag 24 augustus 2018
Lagere school: Mega speurneuzen
Kleuters: Mega superhelden

Zomer 4
Van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2018
Lagere school: Tokio 2020 (Sportpark Moerkensheide)
Kleuters: Al met de bal (OCP)
Prijs:

€ 75 inwoners, € 60 voor vier dagen
€ 90 niet-inwoners, € 72 voor vier dagen

Inschrijven voor de sportkampen kan enkel vooraf en online
via TicketGang:
• Voor inwoners op dinsdag 6 maart vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte op woensdag 7 maart
vanaf 20 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de sportacademie
en de inschrijvingsprocedure is terug te vinden in de
Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.

Wereldkampioenschap voetbal
Organiseer je activiteiten in het kader van het WK 2018?
Vul het evenementenformulier in op: www.depinte.be/evenementen
Het WK vindt plaats van 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018 met Rusland als gastland.
Er zijn 32 teams die meedoen tijdens dit WK.
De gemeente heeft graag een zicht op alle grotere activiteiten (zeker die met meer
dan 100 bezoekers) in De Pinte-Zevergem, zodat de veiligheid verzekerd kan worden. Als je activiteiten plant die publiek toegankelijk zijn, geef ze dus zeker door.

16 | www.depinte.be

Erfgoeddag

Kiezen voor erfgoed
22 april 2018
Sinds 24 november verzamelen we op de facebookpagina van de cultuurdienst 150 voorwerpen die
illustratief zijn voor onze geschiedenis. Het orgelpunt volgt na 150 dagen, op erfgoeddag:
een tentoonstelling in de bib.
Volg het op www.facebook.com/cultuurdepinte en zie pagina 15

Verbroederingsconcert

Harmonieorkest De Pinte & Musikverein Freiamt
Zaterdag 12 mei 2018

Pinksterkermis De Pinte

Retrokoers & dorpsloop - Boombal - The Whodads
18 tot en met 20 mei 2018
In samenwerking met Cafeest organiseert Gemeente De Pinte een feestweekend in kasteelpark Viteux
met onder andere het gezellige dansfeest ‘Boombal’ en een groovy concert van ‘The Whodads’.
Je kan je verder ook sportief uitleven tijdens de retrokoers en dorpsloop of gezellig genieten van een
barbecue en optredens op zondag.

Academische zitting
Zaterdag 2 juni 2018

Oogstkermis Zevergem
o.a. Allez Chantez in de kerk

17 tot en met 19 augustus 2018, in samenwerking met De WeZel

Septemberkermis De Pinte

Allez Chantez - ‘t Schoon Vertier - Bobby Setter Band - Bal
7 tot en met 11 september 2018, in samenwerking met Zeverrock
In de feesttent in het Parkbos vieren we een heel weekend ‘150 jaar De Pinte’. Op vrijdag voluit
samen zingen met ‘Allez Chantez’ en zaterdag gezellig de dansvloer op met ‘t Schoon Vertier en de
Bobby Setter Band.

Oktoberkermis Zevergem
5 t.e.m. 9 oktober 2018

Gefeliciteerd!
Ook deze verenigingen hebben dit jaar wat te vieren:
OKRA De Pinte (60 jaar), Chiro Sint-Agnes (50 jaar), Kunstvereniging Centaura (50 jaar),
De Zingende Pintenierkes (50 jaar), 156e FOS De Havik (40 jaar), T2000 (25 jaar)
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Activiteiten verenigingen
Heel wat verenigingen organiseren dit jaar activiteiten in het kader van 150 jaar De Pinte.
Enkele verenigingen gaan een stapje verder en organiseren een activiteit met een historisch luik.
Een greep uit het aanbod:

Aan tafel met het gezin Van Paemel
Zondag 18 maart 2018
Bruiloftsfeest en theateropvoering door Teater 2000 in samenwerking met Harmonie Zevergem.
Zie ook pagina 23

Van string tot string
Maandag 23 april 2018
Voordracht door Erna Siebens over 3 000 jaar lingeriegeschiedenis.
Organisatie: KVLV De Pinte

Retrodag
Vrijdag 4 mei 2018
De gemeentelijke basisschool organiseert een schooldag zoals 150 jaar geleden.

Voordracht ‘Van Zwartegat tot Hemelrijk’
Op vrijdag 4 mei 2018
Organisatie: Landelijke Gilde Zevergem-De Pinte in samenwerking met Heemkring Scheldeveld

Retrokoers
Vrijdag 18 mei 2018
Wijkteams strijden om de ereplaats in deze ludieke (retro) koers! Een organisatie van Wielerclub
De Pinte en De Pintse Veloridders.

Allez Chantez
Zaterdag 18 augustus 2018
om 19 uur, kerk Zevergem, gratis inkom
Tijdens de Oogstkermis
Organisatie: Gemeente De Pinte in samenwerking met De Wezel

Fietstocht
Zondag 26 augustus 2018
Fietstocht langs historische plekken door Davidsfonds De Pinte - Zevergem in samenwerking
met Johan Van Twembeke.

Allez Chantez
Op vrijdag 7 september 2018
Tijdens de kermis - Pintefeest
Tent paardenkoers, Kalande, gratis inkom
Organisatie: Gemeente De Pinte in samenwerking met Paardenkoerscomité

Vrouwenpraatcafé
Dinsdag 18 september 2018
Pittige Pintse vrouwen doorheen de tijden.
Organisatie: Curieus

Wandeling
Vrijdag 21 september 2018
Geleide wandeling met Johan Van Twembeke.
Organisatie: Markant

Blijf op de hoogte
Voor meer info, updates en foto’s van de activiteiten kan je terecht op:

www.depinte.be/150jaardepinte
24 | www.depinte.be
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Op zoek naar een hobby?

Nieuwe sessie
‘start to run 0 - 5 km’
Start tennisseizoen
Het nieuwe tennisseizoen is in zicht. Tennisclub
De Pinte organiseert naar aloud recept
inschrijvingsdagen in het clubhuis (Polderbos 3) op
24 en 25 maart 2018, telkens van 10 tot 12.30 uur.
Inschrijvingsgeld
• Senioren (geboren in 1953 en vroeger) en jeugd
(geboren in 2002 en later) betalen 70 euro.
• Het standaardlidgeld bedraagt 110 euro.
• Familieabonnement (maximum voor alle leden
wonend onder één dak): € 300 euro.
• Hierbij komt nog een waarborg van 5 euro voor
een elektronische toegangsbadge (uiteraard alleen
voor personen die nog geen badge hebben).

Denk je al langer dat het tijd is voor meer beweging,
maar kom je er niet aan toe? Dan is start to run
absoluut iets voor jou! Onder begeleiding van een
ervaren lesgever kan iedereen naar eigen vermogen
trainen en aan de hand van een vast loopschema
het gewenste resultaat bereiken. Op het einde van
de lessenreeks moet je in staat zijn om vijf kilometer
te lopen.

De hierboven vermelde prijzen zijn enkel
geldig tijdens de twee bovenvermelde
inschrijvingsdagen, daarna komt er 10 euro bij.
De tarieven zijn ongewijzigd gebleven ten opzicht
van vorig seizoen.
Meer info: tcdp.be

Trainers
welkom!
Om haar werking verder
te kunnen garanderen,
wil Atletiek KAAG De
Pinte haar trainersteam
dringend uitbreiden.
Ze zijn op zoek naar enthousiaste sportievelingen die zich
op regelmatige basis (maandag- en/of donderdagavond
van 18.15 tot 19.30 uur) kunnen engageren om jongeren
op een aangename en speelse manier de knepen van
de atletieksport aan te leren. Atletiek De Pinte richt zich
daarbij vooral op het verbeteren van de looptechniek en de
basiskennis van verscheidene kampnummers. De trainingen
vinden plaats op het atletiekterrein gelegen op Sportpark
Moerkensheide.
Naast de mogelijkheid om een trainersopleiding te volgen,
kan je uiteraard ook rekenen op een faire vergoeding.
Interesse? Neem contact op via voorzitter@atletiekdepinte.be.
Meer in: www.atletiekdepinte.be

Je conditie zal sterk verbeteren wanneer je begint
met lopen. Die conditie gaat gepaard met het
uithoudingsvermogen waardoor je langer actief kan
bezig blijven met iets. Dit is niet alleen het geval
op het gebied van sport, maar je zal merken dat dit
ook effect heeft op het werk, bij de dagdagelijkse
huishoudelijke taken …
Kortom: lopen is gezond, zowel lichamelijk als
geestelijk.
Waar:
Infosessie:
Periode:

Sportpark Moerkensheide
Maandag 26 maart 2018 om 20 uur
Start maandag 16 april 2018 en einde
zondag 24 juni 2018 (30 sessies)
Wanneer: Maandag- en donderdagavond van
18.30 tot 19.30 uur en 		
zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur
€ 30 voor tien weken,
Prijs:
€ 25 voor 55-plussers,
te storten op rekeningnummer
BE67 3630 0756 1087
Organisatie: Atletiek De Pinte afdeling KAAG

Meer info: info@atletiekdepinte.be en
www.atletiekdepinte.be
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Op zoek naar een hobby?

Kennismakingstraining
Voetbalclub JV De Pinte voor nieuwe spelers
Heb je kinderen die graag voetballen of dit alvast eens willen proberen? Dan
verwachten wij hen op woensdag
11 april 2018 op de terreinen van Sportpark Moerkensheide. Alle jongens en meisjes
die dit wensen, kunnen er vrijblijvend een voetbaltraining meemaken.
16 - 17 uur: kennismakingstraining voor kinderen van geboortejaar 2012 en 2013
17 - 18 uur: kennismakingstraining voor kinderen van geboortejaar 2006 tot en
met 2011
Inschrijven is noodzakelijk. Wens je jouw dochter/zoon graag eens kennis te maken
met JV De Pinte, stuur dan een mailtje naar jeugd@jvdepinte.be met vermelding
van naam en geboortedatum van jouw dochter/zoon.
Zie ook: www.jvdepinte.be

Voor de jeugd

Speelpleinwerking paasvakantie
Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen alle
kinderen van drie tot twaalf jaar opnieuw terecht bij
Speelpleinwerking Amigos. Let op: de geboortedatum van
de kleuters telt én ze moeten zindelijk zijn!
Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april 2018 zorgen de
animatoren voor een week vol spel, avontuur en plezier.
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen,
vragen we aan de ouders om de kinderen op tijd naar het

speelplein te brengen en ze niet voortijdig
op te halen. Er is opvang voor, tijdens en na de werking van
7.30 tot 9 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur.
Waar?
Zowel voor de kleuters als de lagereschoolkinderen vindt de
speelpleinwerking plaats in de Gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1, 9840 De Pinte.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en
verzekering
Inschrijven?
Vooraf en online via: depinte.ticketgang.eu
De volledige inschrijvingsprocedure is terug te vinden op
www.depinte.be.
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag
5 maart 2018 om 20 uur. Indien je nog niet weet wanneer
jouw kind naar Amigos komt, dan kan je tot de dag zelf
thuis online inschrijven en betalen tot 8.30 uur.
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Kindergemeenteraad
Wist je dat ...
•

•
•
•

•
•

… er op zaterdag
2 december een nieuwe
kindergemeenteraad werd
samengesteld.
… Arthur verkozen werd tot
kinderburgemeester?
… Fenne verkozen werd tot
eerste schepen?
… de groep bestaat uit elf
enthousiaste jongens en
meisjes die hun best zullen
doen voor alle kinderen in de
gemeente?
… ze al veel goede ideeën
hebben?
… de kinderen in de
gemeente hen altijd mogen
aanspreken om bezorgdheden
en/of voorstellen door te
geven?

Dit zijn ze:
Bas, Jonas, Arthur, Fenne, Lotte, Jolien, Ella, Timon, Annelies, Lore en Jordan

Techniekacademie: oproep techniekmentoren
Tussen 12 september en 5 december
2018 zal de gemeente voor de tweede
maal een twaalfdelige lessenreeks van
de Techniekacademie organiseren. De
techniekacademie is een initiatief van
Hogeschool VIVES met als inrichter de
gemeente. Dit initiatief wil kinderen op
een unieke wijze kennis laten maken
met techniek en technologie. De reeks
werd al in verschillende gemeenten
en steden - waaronder De Pinte -, met
groot succes opgestart.
Om deze lessen in goede banen te
leiden, hebben we techniekmentoren
nodig. Heb jij een passie voor
techniek en kan je die overbrengen
naar kinderen? Aarzel niet om ons te
contacteren.
Meer info: www.depinte.be/
techniekacademie-de-pinte
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Voor de jeugd

TIP

Buitenspeeldag
Op 18 april 2018
Van 13 tot 17 uur, OCP
Zie agenda pagina 26 voor meer info

Tienerwerking:
PAARS!
Op dinsdag 3 april en donderdag
5 april 2018 kunnen de tieners van het
eerste, tweede en derde middelbaar
een volledige dag terecht bij PAARS, de
tienerwerking van Speelpleinwerking
Amigos.
Vergeet ook niet vooraf in te schrijven
via depinte.ticketgang.eu en te kiezen
voor de activiteit Tienerwerking Paars
- paasvakantie. Let wel, tieners moeten
inschrijven voor zowel de voor- als de
namiddag omdat de activiteiten vaak
op verplaatsing plaatsvinden.

Buitenschoolse Kinderopvang Stekelbees
De kinderopvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot twaalf jaar die in De Pinte en Zevergem naar school gaan of
er wonen. Tijdens het schooljaar aansluitend na schooltijd tot 19 uur. Op schoolvrije dagen (tijdens schoolvakanties):
doorlopend van 7 tot 19 uur.
Opening tijdens de vakantie
De eerste week van de paasvakantie is er geen werking, de tweede week (van
maandag 9 april 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018) is Stekelbees wel open.
Zomervakantie: Stekelbees is open van maandag 2 juli tot en met vrijdag
13 juli 2018. Op woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap) is de opvang
gesloten.
Na een collectieve sluiting van drie weken start de werking opnieuw op maandag
6 augustus 2018, tot en met vrijdag 31 augustus 2018.
Sluitingsdagen
Maandag 30 april 2018: brugdag
Vrijdag 11 mei 2018: brugdag Hemelvaart
Maandag 21 mei 2018: brugdag Pinksteren
Vrijdag 25 mei 2018: vorming van het team (Stekelbees gesloten)
Meer info op: www.depinte.be/buitenschoolsekinderopvang
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Agenda maart - april 2018
Vanaf 23 februari

Start kookcursus voor mannen
ook op 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3 - om
19 uur - Bondslokaal - € 75 / € 80
Gezinsbond DP
Piet.dhaenens@telenet.be
Donderdag 1 maart

Onderhoud van ons gazon in
het voorjaar
In het voorjaar komen de grassen uit
hun winterslaap. Herman De Waele
vertelt over wat wij in het voorjaar
kunnen doen om ons gazon te
onderhouden. Verantwoord bemesten ...
of niet. Het maaien, verticuteren: hoe en
waarom. Wat doen wij met onkruiden
en mos en hoe gaan we om met gasten
die ons gazon kunnen bederven.

van 19.30 tot 22 uur - CC De Brouwerij
(toren C, derde verdiep), Stationsstraat 3b / Eke - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Donderdag 1 maart

EDP Beroepenavond
Het middelbaar onderwijs bijna achter
de rug, tijd voor nieuwe inzichten …
Wat studeer je om welk beroep uit
te oefenen? Een avond waarop oudstudenten en ouders een woordje
uitleg geven over de stap richting hoger
onderwijs of universiteit.
om 20 uur - GO! atheneum Erasmus
De Pinte, Polderdreef 42
GO! EDP Ouderraad
ouderraad.edp@gmail.com

In de kijker: Funky Femma De Pinte

Femma is een eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie die graag
deelneemt aan het debat over wat
vrouwen vandaag denken, voelen en
beleven. De gloednieuwe afdeling in
De Pinte, Funky Femma, draagt daar
volop toe bij, en organiseert daarnaast
ook dynamische activiteiten voor vrouwen met pit.
Het bestuur bestaat uit vijf funky vrouwen die graag hun grenzen verleggen
en het leuk en zelfs nodig vinden om
samen met andere jonge vrouwen af
en toe wat us-time in te lassen. Naast
het werk en het gezin blijft er immers
vaak te weinig tijd over om andere
vrouwen uit De Pinte te leren kennen of
iets funky te doen.

Daarom begonnen ze zelf een paar
activiteiten te organiseren onder
vriendinnen: culturele of sportieve
uitstapjes, workshops, een proeverijtje
… De eerste twee jaar gebeurde dat
nog kleinschalig, maar al gauw werd
Funky Femma steeds bekender in de
gemeente, werden ze ook erkend als
officiële vereniging en trekken ze intussen steeds meer jonge vrouwen aan die
met veel enthousiasme deelnemen aan
de activiteiten.
“Het geeft ons heel veel voldoening en
energie om die solidariteit en vriendschap onder vrouwen te zien groeien
en bloeien. En we hebben nog tonnen
inspiratie voor de komende maanden
en jaren, dus iedereen zal er zeker haar
gading vinden!”, laat Elke Lamon weten.
Meer weten? Volg Funky Femma via
Facebook (www.facebook.com/Funky.
Femma) of stuur een mailtje naar funky.
femma@gmail.com en je ontvangt de
nieuwsbrieven.

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.
Vrijdag 2 maart en 27 april

Crea-namiddag: breien
Door: Rita Careel
om 15 uur - op 2/3 in ‘t Doornhammeke,
Pont-Zuid 55 / op 27/4 in De Ponthoeve,
Pont Zuid 26 - € 1
Okra Zevergem: 09 282 26 00
chrisyvergneaux@gmail.com
Vrijdag 2 maart

JV De Pinte - Zottegem
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 3 maart en 7 april

PC-dokter
van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven via www.depinte.be/
pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Dinsdag 6 maart

Vernieuwd Erfrecht
Door: Sarah Follens, juriste
om 14.30 uur (onthaal vanaf 14 uur) De Veldblomme, Veldstraat 50,
Zevergem - € 3
Okra Zevergem: 0476 87 40 49
jeanineschollaert@hotmail.com
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Donderdag 8 maart

Internationale vrouwendag |
zie pag. 12

Zaterdag 10 maart

Dinsdag 13 maart

Lezing ‘De 12 orgasmes’ erotische verbeelding
om 18 uur - Kloosterstraat 165,
Antwerpen (carpoolen vanuit De Pinte kerkplein af te spreken) - € 25 /€ 27
Funky Femma
funky.femma@gmail.com
Zaterdag 10 maart

JV De Pinte - HO Kalken (1ste elftal)

Vrijdag 9 maart en 1 april

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 10 en zondag 11 maart

om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 10 maart

3e algemene kennisquiz
van 19.30 tot 22.30 uur - Boeregemstraat
31 - € 16
VC Zevergem Sportief
kevin.dejans@hotmail.com
Zaterdag 10 maart

Souvenir. Herinneringen uit het

Boekenfeest in de Vrije
Basisschool De Pinte!
Naar aanleiding van de Vlaamse
jeugdboekenmaand organiseert de
ouderraad van de Vrije Basisschool
voor de 35ste keer het boekenfeest.
Naar jaarlijkse gewoonte vind je er een
ruim aanbod lees- en prentboeken
voor kleuters en kinderen uit de
lagere school, maar ook tieners en
volwassenen zullen er hun gading
vinden. Verder zijn er verschillende leuke
nevenactiviteiten zoals poppenkast op
zaterdagnamiddag en toneel door de
leerlingen van het zesde leerjaar op
zondag. Doorlopend kan je het werk van
illustratrice Leen Van Durme ontdekken.
Het gezellige praatcafé (op zondag zelfs
een schaakcafé) met drankjes en hapjes
is doorlopend open.
za. van 12 tot 18 uur, zo. van 10 tot
16 uur - in en rond de sportzaal
(ingang Polderdreef) - gratis
Ouderraad Vrije Basisschool DP
Liesbet Groffils: 0497 86 24 72
liesbet_groffils@hotmail.com

22 | www.depinte.be

Franse repertoire
Sarah D’hondt is een klassiek
geschoolde zangeres, maar rekent het
Franse chanson tot haar vertrouwde
repertoire. Ze is steeds op zoek naar
frisse interpretaties van al lang gekende
melodieën. Haar mooie en opvallende
stem bezorgde haar de bijnaam
‘Nachtegaal’. Deze nachtegaal vliegt
al jaren van podium naar podium,
rijfde ondertussen de Liesbeth Listprijs
en buitenlandse invitaties binnen en
dook met haar topteam ‘Sarah D’hondt
Quartet’ de studio in.
om 20 uur - zaal Begonia, Pintestraat
29 - € 20 (aan kassa) / € 15 (voorverkoop) Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be

Voordracht ‘Oud worden voor
beginners en gevorderden’
Door: Prof. Dr. Hendrik Cammu
Hoewel de vergrijzing almaar toeneemt,
is oud worden geen sinecure. Er bestaan
allerlei methodes om ziektes als kanker
en aids te bestrijden, maar tegelijk
steken andere akelige aandoeningen
de kop op. Hoe bereikt u vlot uw oude
dag? Hendrik Cammu maakt tijdens zijn
lezing een reis doorheen de levensloop
van de Vlaming. Alle obstakels die een
mens tegenkomt passeren de revue.
Van verkeersongelukken tot obesitas en
van seks tot hartaandoeningen. Cammu
geeft ook allerhande tips om het lot zelf
in handen te nemen.
om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8
Markant DP-SDW i.s.m. Davidsfonds
De Pinte
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Dinsdag 13 maart

Vrouwenpraatcafé: Gent op zijn
Kookpunt,’ sneukelen op zijn
Gentsch’
Welke ‘zoetemuile’ kent niet de neuzen,
de mokken, de muilentrekkers, de
poepkes, de cuberdons, de beertjes, de
katrienespekken, de kroakemandels,de
Gentse draakskes …
Albert De Graeve (culinaire stadgids)
maakt een historische schets van de
Gentse culinaire traditie en wisselt

8/3: Internationale vrouwendag
20/3: Thuiscomposteren in een notendop

pittige anekdotes met smakelijke
verhalen af. “Sneukelde gij nie, ge net
gij nie”: er kan van al dat lekkers worden
geproefd!

om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Donderdag 15 maart

Workshop Koken: Streetfood
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 16 maart

Filmavond Geloofsgesprekken:
‘Silence’ (inleiding en vertoning)
om 19.30 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Vanaf 16 maart

Teater 2000 speelt het Gezin
Van Paemel in kader van
150 jaar De Pinte!

Dinsdag 20 maart

Van Paemel heeft nooit zijn miserie
kunnen relativeren en ze ook nooit
op een zinnige en effectieve manier
bevochten omdat hij doof en blind
bleef voor de snel veranderende
sociale werkomstandigheden.
De boer heeft zijn vrouw steeds
meegesleurd in het slavenleven,
maar zij wil nu niet meer
verder. Ook zijn zes kinderen
geloven niet meer in de domme
noodlotsaanvaarding van hun noest
werkende vader en zijn ingeprente
gedragsgetrouwheid ...
Laat je betoveren door het Gezin
Van Paemel. Teater 2000 brengt dit
stuk als familiespektakel van 6 tot
100 jaar op de planken.
ook op 17, 18, 23 en 24/3 - op
vr. en za. om 20 uur, op zo. om
14.30 uur - reservaties via www.
teater2000.be/tickets
Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart

40 jaar 156e FOS De Havik
De 156e FOS De Havik bestaat 40 jaar.
Hiervoor geven zij een feestweekend.
Programma:
• Vrijdag om 18.25 uur: voorstelling Pierke
Pierlala voor kinderen + kinderfuif /
gezellige bar voor de volwassenen met
muziek van Rooty Tooth
• Zaterdag vanaf 13 uur: kermis met
zelf gesjorde attracties + ‘s avonds
stoofvlees met frietjes à volonté
(inschrijven nodig) + bands en dj’s,
onder andere de SugaDadz komen
enkele nummers spelen.

55+: bezoek vintage mode
museum Gavere
om 14 uur - Gavere - € 5 / € 10
Gezinsbond DP
Frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 20 maart

Thuiscomposteren in een
notendop
Begint het bij jou ook te kriebelen
om in de tuin aan de slag te gaan
bij de eerste zonnestralen? Wist je
dat compost krachtvoedsel is voor
de bloemen, planten en bomen in
de tuin? En dat je compost zelf kunt
produceren door je groente,- fruiten tuinafval thuis te composteren?
Jouw tuin krijgt niet enkel een
vitaminekuur maar je bespaart
er zelfs geld en afval mee. En
bovendien houd je de duurzame
kringloop in stand.
Weet je niet hoe je eraan begint?
Wat wel en niet te composteren?
Of welk systeem je best gebruikt?
Kom dan naar deze infosessie.
om 19.30 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis inschrijven via
ivm@ivmmilieubeheer.be of
09 377 82 11
IVM, Vlaco en Gemeente De Pinte
Dinsdag 20 maart

Nacht van de Geschiedenis: ‘Stad
van vrouwen. Over begijnen en
begijnhoven.’

Locatie: scoutsterrein (sportwegel 7)
156e FOS De Havik
Meer info op facebook en
www.dehavik.be
Zondag 18 maart

Auteur: Cyriel Buysse
Regie: Marc De Bruyker
Het gezin Van Paemel werkt reeds,
generatie na generatie, op de
hoeve die ze pachten van baron de
Villermont De Wilde. 1903 betekent
helaas het einde voor vader Van
Paemel. Na jaren van hard labeur
ziet de boer zich genoodzaakt zijn
erf te verlaten.

Sober maal ten voordele van
Broederlijk Delen
om 12 uur - Kerk De Pinte - inschrijven
via sobermaal@outlook.be
Parochie
Dinsdag 20 en 27 maart

Open repetitie gelegenheidskoor
Voor de gezinsviering van Pasen
van 19 tot 20 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86

Je vindt ze in heel wat Vlaamse steden:
de pittoreske ommuurde begijnhoven
met de typische rijhuisjes rond
een centrale kerk. Die begijnhoven
ontstonden in de middeleeuwen, toen
het nog ondenkbaar was dat vrouwen
alleenstaand waren, laat staan carrière
maakten. Daarom beslisten groepen
vrouwen om samen te wonen. Ze
gingen daarbij ook op zoek naar een
persoonlijke vorm van spiritualiteit, al
dan niet gesteund door de Kerk.
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Mieke Felix legt uit hoe de begijnen in
de Nederlanden erin slaagden om hun
unieke samenlevingsvorm aanvaardbaar
en respectabel te maken en hoe ze hun
stadjes-in-de-stad uitbouwden. Elders
in Europa werd de beweging verdacht
gemaakt en uitgeroeid. Een boeiende
cursusreeks over vrouwen die koppig
hun eigen weg gingen.

richtprijs: € 70 (leden) / € 85
Markant DP-SDW
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Woensdag 21 maart

Start cursus leifruit
(3 lessen + bezoek)
Van aanplant tot oogsten en snoeien.
Les 1 (om 19.30 uur): theorie
Les 2 (24/3 om 13.30 uur): snoei en
boomzorg in de winter (praktijk en
theorie)
Les 3 (8/9 om 13.30 uur): snoei en
boomzorg in de zomer (praktijk en
theorie)
14/10 (namiddag): Bezoek met gids aan
de Museumtuin in Gaasbeek
van 19.30 tot 22 uur - G.O. Racing,
Markt 20 / Gavere - € 24 (leden) / € 34
Velt Scheldevallei
- inschrijven en betalen vóôr 16/3
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Donderdag 22 maart

Crea: Schilderen op doek
om 14 en 19 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem - € 10 (leden) / € 14 +
materiaal
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Vrijdag 30 maart

Grote gemeentelijke
opruimactie | zie pag. 8

tussen 13 en 15 uur - De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
Vrijdag 23 maart en 27 april

Spelcafé
Plezier verzekerd 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 De Pinte
curieusdepinte@gmail.com en
Facebook: Spelcafé
Zaterdag 24 maart

JV De Pinte - Dendermonde
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 24 maart

Earth Hour | zie pag. 9

Vrijdag 30 maart

Kruisweg Goede Vrijdag
om 15 uur - Kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Zaterdag 31 maart

Opluisteren Paasmis
om 16.30 uur - Kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 31 maart

Paaswake Stille Zaterdag
om 21 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Zondag 1 april

Gezinsviering Pasen
om 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Vanaf 3 april

Donderdag 22 maart

Workshop ballonplooien
om 19.45 uur - Bondslokaal - € 10 / € 15
Gezinsbond DP
Griet Milh
Gries01@hotmail.com

Doof je lichten van 20.30 tot 21.30 uur
Milieudienst: 09 280 80 24

Vrijdag 23 maart

Daguitstap met de bus naar Proven
en Kortrijk
Bezoek aan de hoppeboerderij
’t Hoppecruyt en aan het nieuw
vlasmuseum Texture. Lunch met vis en
hoppescheuten
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Donderdag 29 maart

Viering Witte Donderdag
om 19.30 uur - Kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86

Start recreatief krulbollen
Op de overdekte bolbaan in Het
Wijngaardeke.
Krulbollen ter beschikking.
Iedereen welkom!
elke dinsdag tot en met 25/9 - om
18.30 uur
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Eddy Merlaen: 0479 87 38 75
eddy.merlaen@skynet.be

10/4: Praatcafé Kanker
18/4: Buitenspeeldag

Zaterdag 3 en zondag 4 maart

Een wens – een wonder:
een totaalspektakel van
De Blije School
P. is het fantasieverhaal over een
avontuurlijke, impulsieve eersteklas
deugniet. Hij is verzot op alles wat
niet mag en laat zich telkens opnieuw
verleiden en komt hierdoor in de meest
vreemde en komische situaties terecht.
Toch zit hij vol goede voornemens.
Want hij heeft een droom, een wens die
werkelijkheid kan worden als hij maar
voldoende wilskracht toont. Een wens
wordt een wonder.
Alle kinderen van De Blije School werken
mee aan dit magisch moment.
Kom en beleef samen met hen dit feeëriek
schouwspel van toneel, muziek en dans.

Zondag 8 april

Boswandeling in Michelbeke
In de pittoreske Brakelse deelgemeente
Michelbeke maken we een stevige
lentewandeling (7 km), op de grens
van de Vlaamse Ardennen en de
Zwalmstreek. Via het Mijnwerkerspad,
een voormalige spoorwegbedding
in een natuurgebied met bronnen en
beekjes, gaat het richting Rozenhoek. We
stijgen door het beboste landschap en
krijgen ook wollige alpaca’s te zien. Langs
een stukje van kuitenbijter Berendries
dalen we terug naar het dorp.
om 14 uur - Riedeplein (oud station),
Michelbeke - gratis - meebrengen:
stevige wandelschoenen (bostraject)
Pasar DP-Z
Guy De Geyter: 09 282 52 48
www.pasar.be/DepinteZevergem
Dinsdag 10 april

Praatcafé: Kanker en het
belang van bewegen |
zie pag. 10
Tijdens deze bijeenkomsten voor alle

bewegingscoach uit hoe u dit in
de praktijk kan toepassen, hoe een
coach hierbij kan helpen en welk
aanbod er op dit moment in de
regio beschikbaar is.
ook op 12/6, 9/10 - van 14 tot
16 uur - Lokaal Dienstencentrum
Elfdorpen, Gentpoortstraat 41,
Deinze - gratis - inschrijven via
elfdorpen@ocmwdeinze.be of
09 387 82 80
Deel-SEL Schelde-Leie en Kom op
tegen Kanker
Woensdag 11 april

Kennismakingstraining
Voetbalclub JV De Pinte |
zie pag. 18
vanaf 16 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis - inschrijven via
jeugd@jvdepinte.be
JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 13 april

JV De Pinte - Aalter
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 15 april

Aperitiefconcert
om 14.30 en 17 uur - kaarten:
via de school
De Blije School
www.gemeenteschooldepinte.be
Dinsdag 3 april en 9 april

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur OCP, Polderbos 20
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Donderdag 5 april

Lekkere lunch- en
brooddoosgerechten
‘s Middags gezond en lekker eten is niet
vanzelfsprekend. Die snel gesmeerde
boterham gaat vlug vervelen, maar het
kan ook anders.
om 20 uur - Bondslokaal - € 2 / € 5
Gezinsbond DP
elkederas@yahoo.com

mensen met kanker en hun naasten
of mantelzorgers krijg je informatie
en is er tijd en ruimte voor vragen
en uitwisseling van ervaringen. Je
zal er makkelijk contact kunnen
leggen met elkaar en zo lotgenoten
ontmoeten. Bewegen is noodzakelijk
voor het lichamelijk en geestelijk
welbevinden van elke mens, dus
ook van een kankerpatiënt. Tijdens
de kankerbehandeling is het
belangrijk om in de mate van het
mogelijke in beweging te blijven.
Na afloop van de behandeling
kan een aangepast programma
helpen bij het heropbouwen van
de conditie, het tegengaan van
vermoeidheid en het verbeteren van
de algemene fysieke en psychische
fitheid. Dr. Mark D’Haese vertelt u
meer over het belang van bewegen
en het onco-revalidatieprogramma
Revivo. Wouter Verstockt legt als

Het zal een gevarieerd concert
zijn doorspekt met popnummers,
filmmuziek en leuke concertwerken!
Na het concert geniet je van stoverij
met frietjes. Een ontspannend,
oorstrelend en amusant spektakel!
deuren: 10.30 uur, start: 11 uur - zaal
‘Nieuwe Melac’ / Zwijnaarde - € 10
(concert) / € 20 (concert & eetfestijn)
/ lagereschoolkinderen: gratis (concert), eetfestijn: € 10 - kaarten: Café
Boldershof’ en bij de muzikanten
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be
Vanaf 16 april

Nieuwe reeks ‘start to run 0 - 5 km’
| zie pag. 17
om 18.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 30 / € 25 (55+)
Atletiek De Pinte afdeling KAAG
www.atletiekdepinte.be
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Dinsdag 17 april

55+: Kookdag
om 12 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 17 april

van 19 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - gratis - inschrijven via depinte@opvoedingspunt.
be
of via 09 242 93 42
(max. 15 deelnemers)
Huis van het Kind De Pinte
Dinsdag 17 april

Vrouwenpraatcafé: Is het vijf
voor 12? De oceanen van de
toekomst

Tweede bedrijfsbezoek aan
IVAGO
Rondleiding en uiteenzetting over
de afvalverbrandingsinstallatie en
energierecuperatie.
om 14 uur - Proeftuinlaan 43 / Gent
- € 5 (leden) / € 10 - max. 28 deelnemers, inschrijven via 09 282 99 31
Markant DP-SDW
Dinsdag 17 april

Levensreddend Handelen bij
kinderen van 0 tot 12 jaar

Door: Lifeguard
Als er geen eerste hulp wordt gegeven
direct na de gevolgen van een
plotselinge hartstilstand, daalt de kans
op overleven elke minuut met 7 %!
Effectieve reanimatie van omstanders
of het gebruik van een AED kunnen
de overlevingskans van een slachtoffer
verdubbelen! In deze belangrijke
eerste minuten kan iemand met een
EHBO-training het verschil betekenen
tussen leven en dood.
Naast theorie gaan we ook in de
praktijk oefenen.
Elke deelnemer ontvangt een attest na
deelname.
Een opleiding in het kader van de
preventieve gezondheidszorg, één van
de pijlers van het Huis van het Kind.
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Door: prof. Ann Vanreusel
Prof. Ann Vanreusel is sinds 2000
verbonden aan de Universiteit Gent en
staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Mariene Biologie. Haar onderzoek
focust zich voornamelijk op mariene
ecologie van ‘extreme’ omgevingen:
de diepzee, polaire regio’s, mangroves.
Daarbovenop werkt ze volop mee aan
programma’s voor ontwikkelingssamenwerking in Kenia en Vietnam.
De oceanen beslaan 70 % van het
aardoppervlak en zijn nog nauwelijks
door de mens verkend. Maar dat
verandert in snel tempo en kan een
serieus probleem worden voor een
van de meest ongerepte ecosystemen
die we hebben. Hoe is het gesteld met
de biodiversiteit van onze zeeën en
oceanen? Wat zijn de consequenties
van het (over)gebruik van onze
oceanen, bijvoorbeeld door visserij,
overbevissing en diepzeemining? Wat is
de invloed van klimaatverandering: wat
kunnen we ermee en kunnen we het
tij keren? Zijn de oceanen de grootste
vuilnisbelt ter wereld geworden, vol
met microplastics? Hoe belanden ze in
onze oceanen en hoe halen we ze er
opnieuw uit?

om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Dinsdag 17 april

50 jaar na 1968
Door: Johan Sanctorum, Vlaams
cultuurfilosoof, publicist
Wat heeft een wolvenroedel te maken
met de Parijse studentenrevolte in
‘68? Hoe bracht studentenleidercontestant Paul Goossens het
tot redacteur-columnist van de
conservatief-burgerlijke De Standaard?
Op welke manier kwamen de strijdbare
Dolle Mina’s vast te zitten in de
genderneutrale toiletten? Hoe komt
het dat de grootste revolutionairen de
grootste fans van het politiek-correcte
denken werden? En hoe zit dat met die
sigaar van Luc van den Bossche?
Deze en vele andere vragen komen
aan bod in de mei ’68-lezing van Johan
Sanctorum, naar aanleiding van het
halve-eeuwfeest van dit gebeuren.
Verwacht geen academisch vertoog,
maar een dieptezicht met punch.
om 20 uur - OCP - € 5 (leden) / € 8
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Woensdag 18 april

Buitenspeeldag
Voor kinderen vanaf zes jaar.
Het belooft opnieuw een leuke, speelse
en actieve namiddag te worden.
Welke activiteiten er precies op het
programma staan, vind je later op
www.depinte.be.
De buitenspeeldag is geen opvanginitiatief, het is fijn als ouders samen met
hun kind(eren) komen spelen. Er zullen
medewerkers ter plaatse zijn om de verschillende attracties te begeleiden, maar
de kinderen zelf zijn vrij om te spelen.
Hierbij een warme oproep om er een
leuk gezinsuitje van te maken!

17/4: Levensreddend Handelen bij kinderen van 0 tot 12 jaar
19/4: film Demain

van 13 tot 17 uur - grasplein naast
het OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Jeugddienst en sportdienst:
09 280 98 40
Donderdag 19 april

Babymassage
Door: Frike Van Nevel, kinesiste
Babymassage voor papa’s en
mama’s met hun baby tussen zes
weken en zes maanden.
van 19 tot 20.30 uur - ’t Bommeltje,
consultatiebureau Kind en Gezin,
1e verdiep, Bommelstraat 33 bus
22 - gratis - inschrijven via Opvoedingspunt: depinte@opvoedingspunt.be of 09 242 93 42 - meebrengen: handdoek en badhanddoek
met kap
Huis van het Kind De Pinte i.s.m.
Kind en Gezin
Donderdag 19 april

Kookworkshop: Asperges Anders
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 19 april

Agenda 2030 en film Demain |
zie pag. 12

Na een korte voorstelling van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
bekijken we de inspirerende film
‘Demain’. ‘Demain’ brengt een
optimistisch verhaal en toont

oplossingen om de ecologische,
economische en sociale crisis aan
te pakken. Cyril Dion en Mélanie
Laurent vertrokken samen met
een vierkoppig team naar tien
verschillende landen om te
begrijpen wat deze catastrofe
uitgelokt heeft en vooral hoe
ze vermeden kan worden. Ze
ontmoeten pioniers die landbouw,
energie, economie, democratie en
opvoeding heruitvinden. Door deze
positieve en concrete initiatieven
samen te brengen, ontdekken
ze hoe de wereld van morgen er
uit zou kunnen zien… Een film
die je positief inspireert en toont
dat we samen de wereld kunnen
veranderen. Bekroond met de César
voor beste documentaire.
Nadien kan er worden nagepraat
met een drankje.
om 19.30 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis - inschrijven via milieudienst@depinte.be
of 09 280 80 24
GROS en MINA-raad
Donderdag 19 april

Michel Wuyts - Dag & Nacht
Koers!
Grote histories en leuke weetjes,
grappige anekdotes en vertelsels waar
je stil van wordt. Met muzikale steun van
Geert Vandenbon.
om 20 uur - OCP - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Vrijdag 20 april

Quiz Blije School
Terug van weggeweest! De oudervereniging van de Blije School organiseert
opnieuw een algemene kennis quiz. Het
is de bedoeling om op een amusante
manier in goed gezelschap en voorzien
van de nodige pot en pint te peilen naar
de algemene kennis van de deelnemers.
Deelnemen kan in ploegen van
maximum vier personen.
deuren: 19.30 uur, start: 20 uur Gemeentelijke Basisschool, Polderdreef 1 - € 20 / ploeg - inschrijven
via oudervereniging.ovgbs@gmail.
com met vermelding van je naam en
teamnaam
Oudervereniging Blije School

Zaterdag 21 april

Jobstudentenkaravaan
Zijn de tickets voor Wechter weeral
wat duurder? Ben je op zoek naar
een vakantiejob maar weet je niet
goed waar te zoeken? De oplossing is
nabij! De jobstudentenkaravaan van
ACV Enter komt naar jou toe! Op de
jobstudentenbeurs kan je niet alleen
de ideale studentenjob vinden, je komt
er ook te weten hoeveel je nu precies
mag verdienen om je kindergeld
te behouden en hoe het zit met de
belastingen. Je kan ook terecht bij een
ACV medewerker met al je vragen rond
de nieuwe jobstudentenwetgeving.
van 16 tot 18 uur - refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 2 - gratis
Antoine Van Nieuwenhuyze:
0473 13 56 62
antvn@telenet.be
Zaterdag 21 april

Wijkfeest De Eekbulk
Thema: April-ski
Iedereen welkom voor een gezellige
babbel en hapje.
vanaf 18 uur - op straat t.h.v. Eekbulk 36
- inschrijven (eten) via eekbulk@gmail.
com of 0486 08 36 55 (Evelyne Gomes)
Wijkcomité De Eekbulk
Zaterdag 21 april

Vegetarische kookworkshop
om 18.30 uur - Eva’s Veggiehuis,
Steendam 84, Gent - € 25 / € 30
Funky Femma
funky.femma@gmail.com
Zondag 22 april

60-jarig bestaan Okra:
Eucharistieviering
om 11 uur - kerk De Pinte
Okra De Pinte
Laurent De Vos: 09 282 79 39
Zondag 22 april

JV De Pinte - St.-Gillis-Waas
(1ste elftal)
om 15 uur - Sportpark Moerkensheide
-€7
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
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voorstelling is beperkt! Raadpleeg de
uurregeling voor de kaartenverkoop
op www.tkodepinte.be
TK Olympia De Pinte

Woensdag 25 april

Vertelkaravaan met
Meneer Zee
Mijnheer Zee komt samen met
muzikant Hans Mortelmans
naar de bib voor een speciale
vertelvoorstelling.
Het theater opent om 13.30 uur
voor alle speelvogels van meer dan
vijf jaar. Een zitje op de tribune is
gratis, maar inschrijven is nodig.
Bel 09 282 25 32 of mail
bibliotheek@depinte.be.
Bibliotheek De Pinte i.s.m.
Provincie Oost-Vlaanderen
en Zovla
Donderdag 26 april

Conférence ‘Terug naar eigen
land: in het spoor van de
vluchtelingen’ door Margriet
Hermans
deuren: 19 uur, start: 20 uur - De
Veldblomme, € 10 (VVK) / € 12 (ADK)
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Zondag 29 april

van 10 tot 17 uur - De Pinte bijdrage standhouders: € 5 (liefst
tijdens de namiddag of ’ s avonds
te bezorgen aan Lieve Deneef) inschrijven kan ten laatste op 14
/4 (gelieve naam, adres, tel. en/of
e-mailadres te vermelden als je
jouw bijdrage in de bus steekt)
Lieve Deneef: 09 282 91 79

Eerste Communie
om 9 en 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Zondag 29 april

Zaterdag 28 april

Eerste Communie
om 17 uur - Kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Zaterdag 28 en 29 april

Vrijdag 27 april

JV De Pinte - Zelzate
(reserven 1ste prov.)

Bio plantenmarkt

om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 28 april

Garageverkoop
Iedereen heeft op zijn zolder, in de
kelder, garage … wel wat dingen
staan die nog mooi genoeg zijn,
maar niet meer gebruikt worden.
Wat kan je met die dingen doen?
Verkopen voor een prikje!
Je zet alles klaar aan je deur, oprit of
tuin en wacht op eventuele kopers.
Opgelet: het is verboden om op de
openbare weg te staan.
De deelnemerslijst zal te krijgen
zijn bij de organisatoren thuis
(Lieve Deneef, Van Eycklaan 28 en
Anke De Neve, Koning Albertlaan
32) of via lieve.deneef@telenet.be.

Nieuwe turnshow ‘Io’
Twee jaar na het turnspektakel ‘Hybris’
brengt TK Olympia een onvergetelijke
voorstelling over Io, een vreemdsoortig
wezen dat de rust verstoort in een
paradijselijke wereld. Io’s komst leidt
tot tweestrijd, afgunst en oorlog. De
toekomst van de mensen is in gevaar.
Enkel het creatieve vrijbuitersvolkje kan
nog voor redding zorgen …
De nieuwe voorstelling ‘Io’ wordt een
totaalervaring, waarin 250 turners
van klein tot groot het beste van
zichzelf geven in een show vol dans en
turnkunsten, vol muziek en beeld.
za. om 18.30 uur, zo. om 15 uur - OCP
- € 18 / € 10 (studenten) / € 5 (-6 jaar)
Opgelet: het aantal plaatsen per
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Met de maand mei in het vooruitzicht
is dit het ideale moment om plantgoed
aan te schaffen of te ruilen. Heb je zelf
bio-plantjes te veel of ben je nog op
zoek naar plantgoed voor moes- en/
of siertuin? Kom eens langs. We leggen
uiteraard de klemtoon op biologisch
gekweekt plantgoed. Heb je zelf een
aanbod biologisch plantgoed, om te
ruilen of te verkopen: schrijf je in voor
23/4 via luc-de-clercq@telenet.be, 09
384 59 23 met vermelding van het soort
plantgoed.
van 10 tot 13 uur - tuin WZC De
Lichtervelde, De Lichterveldestraat 1
/ Eke - gratis inkom
Velt Scheldevallei: 09 384 59 23
luc-de-clercq@telenet.be
www.velt.be/scheldevallei

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

De Pinte in beeld

Sfeerbeelden van de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018
Foto’s: Mauricette Duverger

Sportklassen 2018: ook dit jaar
organiseerde de sportdienst
in samenwerking met VZW
Sportbeheer eva sportklassen
voor de leerlingen van alle vierde
leerjaren van de Pintse scholen,
met als thema de Olympische
Spelen.

In januari 2018 werden alle 1 420 leerlingen van de
Pintse kleuter- en basisscholen uitgenodigd in het OCP
voor een theatervoorstelling. In totaal werden acht
voorstellingen opgevoerd. Op de foto ‘Broemm’, een
auto’tje met een eigen leven!
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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 26 maart 2018 en
23 april 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 27 maart 2018 en 24 april 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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Kunstenaar? Muzikant? Producer? Dj? Schilder? Beeldhouwer?
Creatieveling? Singer-songwriter?

Laat je horen!
WeeK van De aMateurKunSten
het thema van de ‘Week van de amateurkunsten’(27 april - 6 mei) is dit
jaar: KunSt BuIten! Dat is kunst die buiten de lijntjes kleurt, kunst in
de openbare ruimte en vooral de amateurkunstenaar die naar buiten komt
met zijn of haar kunst.
net als vorig jaar coördineert
atelierdagen’We
roepen alle lokale
.
in hun eigen huis, tuin of atelier.
toegangkelijk gebouw in De Pinte of

gemeente De Pinte daarom ‘open
kunstenaars op om hun werk te tonen
of hun werk te tonen in een publiek
Zevergem.

LoKaLe heLDen
op de openingsavond van de WaK nemen we deel aan het project‘Lokale
helden’
. ook hier roepen we lokale muzikanten, zangers, dj` s, bands op
om naar buiten te komen en een concert te spelen in De Pinte of Zevergem.
Laat je horen
De WaK en Lokale helden kunnen pas slagen als er genoeg kunstenaars en
muzikanten deelnemen. heb je interesse om deel te nemen of heb je een
leuke locatie (living, tuinhuis, zaaltje) ter beschikking? neem dan
een kijkje op www.depinte.be/wak2018 of contacteer de cultuurdienst
(cultuurbeleid@depinte.be, 09 280 98 50).

