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Volgende INFOblad
(maart - april 2019)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
20 januari 2019 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in januari - februari
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
Welkom op zondag 6 januari van 11 tot 13 uur op het Dorp
in Zevergem.
Vuurwerk ontsteken
Denk eraan, vuurwerk ontsteken is in De Pinte enkel
toegestaan op 1 januari tussen 0.00 en 0.30 uur.

32

Verknal jouw feest niet. Gebruik vuurwerk veilig.
Volg de tips op: www.depinte.be/veiligvuurwerk

De diensten Ruimtelijke ordening - Milieu en
Grondzaken zijn enkel open op
maandagavond, dinsdag- en donderdagvoormiddag.
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 17 uur
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 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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Invoering zonale
snelheidsbeperking
Vanaf 1 februari 2019 geldt er een algemene
snelheidsbeperking van 50 km/uur in De Pinte.
In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een
uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30.
Een afwijking naar 70 km/uur wordt, omwille
van vrij liggende fietspaden, toegestaan in
Den Beer en de Veldstraat (tussen Grote
Steenweg en Molenstraat).
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Sluitingsdagen

Installatie
nieuw bestuur
Op woensdag 2 januari 2019 zal de
installatievergadering plaatsvinden van de
gemeenteraad. Iedereen is van harte welkom
vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Meer weten over de kindergemeenteraad?
Zie pagina 24.

7

Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark
maandag 24 december: brugdag
dinsdag 25 december: Kerstmis
woensdag 26 december: tweede kerstdag
maandag 31 december: brugdag
dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
Het recyclagepark is uitzonderlijk gesloten op donderdag
3 januari vanaf 14 uur.
Op donderdag 17 januari 2019 is de bibliotheek
uitzonderlijk gesloten.
Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Toegang recyclagepark: elk jaar krijg je per adres vier
gratis beurten, nadien kan je je saldo opladen door te
storten op het rekeningnummer BE51 0910 1787 0762
(een week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen). Bij de mededeling vermeld je jouw
rijksregisternummer.
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 15 maart: van 9 tot 12 uur (dorp Zevergem achterzijde kerk - parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
- zaterdag 16 maart: van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling: dinsdag 12 februari
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs: Tolpoort
straat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth
❏ Kerstboominzameling: donderdag 17 januari van 18
tot 20 uur, Dorp Zevergem (parking achter kerk) en op
de parking voor het recyclagepark (Parkwegel 2)
❏ Repair Café: zaterdag 2 maart in de Gemeentelijke
Basisschool De Pinte van 9.30 tot 13 uur

Rechtsaf door rood
in De Pinte
Na het voorzien van de borden ter hoogte van het
kruispunt Polderdreef - Vredestraat zullen fietsers door
het rood naar rechts mogen afslaan.
Het is echter enkel toegestaan aan fietsers komende
van N60 naar de Vredestraat en aan fietsers komende
van de kerk richting Koning Boudewijnlaan.
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Openbare werken & Mobiliteit

Aanpassing snelheidszones
Algemene snelheidsbeperking
van 50 km/uur
In het nieuwe mobiliteitsplan
van De Pinte, goedgekeurd op
de gemeenteraad van 25 juni
2018, wordt voorgesteld om een
snelheidsbeperking van 50 km/uur vast
te leggen op alle lokale wegen.

Rechtsaf
door rood in
De Pinte

In het centrum van De Pinte
en Zevergem wordt hierop een
uitzondering gemaakt door het
invoeren van een zone 30, zonder te
raken aan de verkeerscirculatie voor
het autoverkeer.
Een afwijking naar 70 km/uur wordt,
omwille van vrij liggende fietspaden,
toegestaan in Den Beer en de
Veldstraat (tussen Grote Steenweg en
Molenstraat).
Nieuwe regeling vanaf 1 februari
Vanaf 1 februari 2019 gaan de
nieuwe snelheidsbeperkingen van
kracht. Concreet zal onder andere
de signalisatie in de Polderdreef
en de Nieuwstraat (tussen rotonde
Moerkensheide en rotonde Zwartegat)
worden aangepast van 70 naar 50 km/
uur en wordt de zone 30 in De Pinte
uitgebreid naar de straten tussen de
Baron de Gieylaan en de spoorweg. De
zone 30 in Zevergem wordt uitgebreid
naar de Veldstraat vanaf het kruispunt
met de Weldendreef.
Alle info zal te vinden zijn in de brief
met kaart die huis-aan-huis bedeeld zal
worden halfweg januari 2019.
Om de nieuwe snelheidsheidsbeperkingen op te volgen zullen er,
in samenwerking met politiezone
Schelde-Leie, regelmatige
snelheidscontroles plaatsvinden.
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Waarom is een zone 30 veiliger?
Bij een snelheid van maximum 30
km/u is de kans op een ongeval kleiner
dan bij een snelheid van 50 km/u. De
weggebruikers hebben dan immers
meer tijd om te reageren en gevaarlijke
situaties te voorkomen. Bovendien
is de stopafstand (= reactieafstand +
remafstand) veel kleiner.
Niet aangepaste snelheid behoort
tot de voornaamste factoren van
verkeersongevallen zowel wat betreft
oorzaak als de ernst. Dit is niet anders
op de schoolroutes en in de omgeving
van scholen. Hier worden op bepaalde
momenten grote concentraties van
jonge verkeersdeelnemers direct
geconfronteerd met autoverkeer dat
nog onvoldoende rekening houdt
met deze jonge en vaak onervaren
gebruikers van de openbare weg.

Op het kruispunt
Polderdreef - Vredestraat
Het verkeersbord B22 zal je
binnenkort op twee plaatsen in
De Pinte zien. Dit bord betekent
dat fietsers door het rood naar
rechts mogen afslaan.
De gemeente kan door de
invoering van dit principe op
lokaal niveau fietsen efficiënter
en aantrekkelijker maken
door op bepaalde plaatsen
de doorgang voor fietsers te
versoepelen.
Er werd gevraagd om dit
principe in te voeren voor
fietsers op het kruispunt
Polderdreef - Vredestraat.
Voor fietsers komende van de
N60 is dit een relatief veilige
beweging, gezien het fietspad
zonder problemen gevolgd kan
worden.
Na advies van de
mobiliteitsraad en de
politieraad geeft de
gemeenteraad toestemming
om het rechtsaf-door-roodprincipe in te voeren op
het kruispunt Polderdreef Vredestraat. Het is toegestaan
aan fietsers komende van
N60 naar de Vredestraat en
aan fietsers komende van
de kerk richting Koning
Boudewijnlaan.
De bewegingen van de
zijstraten naar de Polderdreef
zijn niet wenselijk, gezien de
kans op conflicten tussen
afslaande fietsers en deze die
het fietspad in de Polderdreef
volgen (waaronder veel jonge
fietsers die zich van en naar de
lagere school begeven).

Fietspad, fietsstraat of
fietssuggestiestrook?
Fietssuggestiestroken zijn zones op de weg, die als doel
hebben de rijbaan optisch te versmallen en de positie
van de fietser aan te duiden. De optische versmalling van
de rijbaan werkt bovendien snelheidsremmend voor het
gemotoriseerde verkeer.
In tegenstelling tot een fietspad, heeft de fietser
geen voorrang op een fietssuggestiestrook. De
fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en
bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat
de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt
kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer,
zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren,
tenzij plaatselijke omstandigheden dit laatste verbieden.
De fietssuggestiestrook die links in de rijrichting ligt kan
gebruikt worden bij het inhalen.

Oplaadpunten
e-bikes aan station
De Pinte
Er staan twee
oplaadpunten
aan het station
van De Pinte (kant
Stationsstraat,
recht tegenover de
Koning Albertlaan).
Aan beide kunnen
er twee fietsen
parkeren (en intussen
opgeladen worden);
het opladen is gratis.
Je neemt daarvoor
je oplaadkabel mee
waarmee je thuis ook je batterij van je fiets oplaadt
en steekt die in het stopcontact.

Vraag van een inwoner:
Mag je met een gewone auto parkeren op de
parkeerplaatsen met de mogelijkheid om jouw
elektrische auto op te laden?

JA

Locaties fietssuggestiestroken (vanaf voorjaar 2019):
Bommelstraat (spoorweg - Pintestraat), Pintestraat
(Bommelstraat - Kerkplein), Kerkplein, Baron de Gieylaan
(Kerkplein - rotonde post), Julien Anthierenslaan
Een fietspad wordt aangeduid door twee witte onderbroken
strepen of door een verkeersbord. Wanneer de lijnen
doorlopen over een kruispunt, dan behoudt de fietser zijn
voorrang, ongeacht de voorrangsregeling van het kruispunt.

/

NEE

Indien de parkeerplaats voorzien is van een
verkeersbord type E9a ‘Parkeren toegelaten’ (blauw
bord met witte P), aangevuld met een onderbord
waarop het symbool van een stekker is afgebeeld,
dan is deze parkeerplaats voorbehouden voor
elektrische voertuigen.
In De Pinte zijn er twee plaatsen voor het opladen
van jouw elektrische wagen in de Baron de Gieylaan
(parking gemeenteplein, achter de frituur).

In een fietsstraat rijdt men 30 km per uur en hebben
fietsers voorrang. Dit wil zeggen dat wagens achter de
fietser blijven rijden.
Er is al een fietsstraat in De Pinte in het eerste deel van de
Oude Gentweg vanaf het Louis Van Houttepark. Ook de
Stationsstraat zal fietsstraat worden. Op dat de moment zal
het huidige dubbelrichtingsfietspad een voetpad worden.
Blijf ook als fietser alert en hoffelijk naar andere
weggebruikers toe.
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Openbare
verlichtingsarmaturen
vervangen door led

Werken in uitvoering
Volgende werken werden onder de vorige
legislatuur opgestart: geluidschermen langsheen
de E17 (Den Beer en Molenstraat), fietssnelweg met
deels fietsstraat (IJzerenwegpad - van Daningsdreef
tot Julien Anthierenslaan), fietssuggestiestroken in
de Baron de Gieylaan - Pintestraat - Bommelstraat Julien Anthierenslaan, aanleg riolering Zevenster.

Opgestart begin oktober 2018
De volledige wijk tussen de Keistraat, Langevelddreef, Baron
de Gieylaan en Florastraat en een deel van het Wijngaardeke
is als eerste cluster uitgerust met ledverlichting. De
besparing van deze eerste cluster bedraagt 50 000 kWh per
jaar, wat gelijkstaat aan 11 ton CO².

G R AT IS

fe e st b u

ss e n

dankzij

Intussen werden de Pintestraat en Baron de Gieylaan
(Kerkplein - rotonde post) uitgerust met ledverlichting.
Deze verlichtingspalen zijn bovendien voorzien van
aansluitpunten voor de vernieuwde kerstverlichting.
Ook in het OCP werd oude verlichting vervangen door
ledverlichting in de cultuurzaal, bar, vestiaire, balie en
inkomhal.
Volgende clusters staan nog op de planning, samen goed
voor een besparing van 80 000 kWh of 18 ton CO² per jaar:
• Cluster 2: wijken tussen Spoorweglaan, Langevelddreef en
Keistraat (in uitvoering)
• Cluster 3: wijken rond de Bommelstraat
• Cluster 4: centrum De Pinte
Ledverlichting is zeer gericht waardoor de straat verlicht
wordt volgens de normen. We willen daarom vragen
aan alle inwoners om bomen en andere beplanting
op privéterrein, die het licht van de nieuwe verlichting
belemmert, te snoeien. Ledverlichting geeft ook minder
strooiverlichting, waardoor de gevels en voortuinen minder
verlicht worden.

aa
delijn.be/oudj

r

je dit jaar
Begin je feest
ram
al op bus of t
Mijn lijn, alt

ijd in bewegi

ng

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!
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 op www.delijn.be/oudejaar op welke
tijdstippen je mee kunt met deze en andere
feestbussen in Oost-Vlaanderen. Er liggen ook gratis
folders in het gemeentehuis.

TIP
Indien je hierdoor minder licht hebt aan jouw
woning, kan je steeds schrikverlichting aanbrengen.
Deze wordt bovendien gesubsidieerd via de
inbraakpreventiesubsidies.
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* Enkel de feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis. Op alle andere
lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale tarieven. Kies voor
een sms-ticket of Oudejaarsnachtbiljet. Voor maar 4 euro (+ 0,15
euro operatorkost) reis je heen en terug. Beide zijn geldig vanaf 31
december 18 uur tot de dag erna (1 januari) om middernacht. Sms
‘Event’ naar 4884 en je hebt je ticket op zak. Het gewone nachtnet in
Gent rijdt ook op oudejaar tot 1 uur ’s nachts!

Leven & Wonen

Installatie nieuw bestuur
Op woensdag 2 januari 2019 zal de installatievergadering
plaatsvinden van de gemeenteraad. Iedereen is van harte
welkom vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volledige agenda kan je tien dagen vooraf vinden op
www.depinte.be. Deze zal minstens volgende punten
bevatten:
• Kennisneming geldigverklaring
gemeenteraadsverkiezingen
• Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
• Installatie gemeenteraadsleden
• Bepalen van de rangorde van de raadsleden
• Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
• Eventueel fractievorming
• Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
• Verkiezing van de politieraadsleden

Ook de agenda van de OCMW-raad zal vooraf bekend
gemaakt worden op de gemeentelijke website.
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de
voorzitter van de OCMW-raad.
Verkozenen
Vanaf 2 januari 2019 zal De Pinte bestuurd worden door een
coalitie van CD&V en N-VA, onder leiding van burgemeester
Vincent Van Peteghem (CD&V).
De verkozenen kan je vinden op www.vlaanderenkiest.be.
Voor de verdeling van de bevoegdheden kan je vanaf
3 januari terecht op www.depinte.be.

OCMW-raad
Aansluitend aan de installatievergadering van de
gemeenteraad gaat meteen ook de eerste vergadering van
de OCMW-raad door waarop de voorzitter en de leden van
het bijzonder comité worden gekozen. Gezien de integratie
van gemeente en OCMW vanaf 1 januari 2019 zullen de
gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan
dezelfde personen zijn.
Op die eerste vergadering kiezen de OCMW-raadsleden de
voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst. Aangezien het vast bureau bestaat uit
de leden van het college van burgemeester en schepenen is
hier ook geen aparte voordracht en verkiezing meer nodig.

Kennismaken met De Blije School …
Je komt toch ook?
Jouw kind mag in de (nabije) toekomst zijn/haar
eerste stapjes zetten in de kleuterklas?

Om deze belangrijke stap iets vertrouwder te maken,
nodigt de Blije School je, samen met jouw kleuter, uit op
het introductiemoment op zaterdag 19 januari tussen 10
en 12 uur.
De juf zal de werking in de klas verduidelijken en de
dagindeling even met je overlopen.
De directie zal de visie van de school toelichten en jouw
kleutertje kan ondertussen de klas verkennen en kennismaken met andere aanwezige kinderen.
Het team van de Blije School hoopt jou te mogen verwelkomen!
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
tel. 09 282 64 02
e-mail: directie@gemeenteschooldepinte.be
website: www.gemeenteschooldepinte.be
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Leven & Wonen

Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden
en commissies
Samen met de vernieuwing van de gemeenteraad wordt
ook de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden
en commissies vernieuwd. Bepaalde adviesraden zijn
vanaf 2019 niet langer verplicht naar aanleiding van het
decreet Lokaal Bestuur. Het nieuwe bestuur zal begin 2019
onderstaande oproepen desgewenst verder aanvullen. Een
volledig overzicht met de te vernieuwen adviesraden zult u
begin 2019 kunnen vinden op de gemeentelijke website.
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening
(Gecoro)
De Gecoro heeft een belangrijke rol als adviesorgaan
voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de
gemeenteraad, het college en de stedenbouwkundig
ambtenaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid
inzake ruimtelijke planning.
Kandidaten kunnen contact opnemen via stedenbouw@
depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de
kandidatuur).
Jeugdraad
De Jeugdraad
brengt advies
uit op eigen
initiatief of op
vraag van het
gemeentebestuur,
over jeugdzaken.
Bovendien kan
de Jeugdraad
zelf initiatieven
nemen (zoals de
Speelstraat).
Kandidaten kunnen contact opnemen via jeugddienst@
depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de
kandidatuur).
Lokaal Overleg Kinderopvang en
Opvoedingsondersteuning
De gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
en Opvoedingsondersteuning, of kortweg LOKO, werd
opgericht in oktober 2007. Deze raad geeft advies bij
de opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan
kinderopvang, bij de uitbouw van opvangvoorzieningen en
op vlak van opvoedingsondersteuning binnen de gemeente.
Kandidaten kunnen contact opnemen via karolien.claes@
ocmwdepinte.be (graag met vermelding van motivatie van
de kandidatuur).
Mobiliteitsraad
Deze adviesraad heeft tot doel adviezen uit te brengen
omtrent onderwerpen die betrekking hebben op verkeer/
mobiliteit.
Kandidaten kunnen contact opnemen via grondzaken@
depinte.be (graag met vermelding van motivatie van de
kandidatuur).
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Interesse? Meer info?
Binnenkort vindt u meer info op
www.depinte.be/oproepadviesraden2019.

Verkiezing Europees
Parlement
Belgen dienen te stemmen voor het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019. Als je als niet-Belg en
burger van een lidstaat van de Europese Unie jouw
stem wilt uitbrengen voor het Europees Parlement,
dien je je ten laatste op 28 februari 2019 te registreren als kiezer.
Meer info: dienst Burgerzaken (burgerzaken@
depinte.be), www.europeanelections.belgium.be of
www.depinte.be/europeseverkiezingen

Infobundel overlijden
als leidraad
De gemeente stelde een informatiebundel bij overlijden samen. Aan de hand van deze brochure krijg je
een zicht op zaken als laatste wil, de mogelijkheden
op vlak van begraving en crematie staan beschreven, er wordt ingegaan op de hernieuwing van de
concessie en je leest meer over de nieuwe sterretjesweide.
Met specifieke vragen kan je altijd terecht bij de
dienst Burgerzaken (tel. 09 280 80 60, e-mail: burgerzaken@depinte.be). We proberen je dan zo snel mogelijk verder te helpen. Uiteraard ben je ook steeds
welkom bij de dienst in het gemeentehuis.

Milieu & Duurzaamheid

Inzameling kerstbomen
Er worden geen kerstbomen meer opgehaald aan huis.
Op donderdag 17 januari zal de kerstboominzameling
van 18 tot 20 uur gecentraliseerd worden op:
• Dorp 10, Zevergem (parking achter de kerk)
• parking recyclagepark (Parkwegel 2)

Benovatieproject De Pinte van start
Benoveren is renoveren onder begeleiding van een professionele coach, samen met anderen uit jouw buurt. Tien
gezinnen hebben zich al aangemeld, dus het burenrenovatieproject kan van start gaan!
Ben je ook van plan om te benoveren? Schrijf je dan ook in.
Er kunnen nog steeds gezinnen aansluiten. Je krijgt onaf-

hankelijk advies, deskundige begeleiding bij de uitvoering
en ondersteuning bij de aanvraag van offertes en premies.
Kortom een volledige ontzorging.
Meer info en inschrijven:
www.eandis.be > De burenpremie

Handige Harry’s (m/v)
gezocht voor Repair Café
Bij de Repair Cafés werken handige vrijwilligers uit de buurt, niet zelden ervaren techniekers die jeukende vingers hebben om iets met hun enorme
ervaring en kennis te (blijven) doen. Ze helpen om apparaten te repareren.
Gratis, omdat we geloven in repareren in plaats van weggooien.
Vaak zit er een langer leven in jouw apparaten dan je denkt. Ook is repareren dikwijls een goedkoper alternatief dan weggooien, en het helpt de
afvalberg minder snel groeien, wat goed is voor het milieu.
Medewerkers, mecaniciens en elektrotechnici gezocht
Jeuken ook jouw vingers om te komen helpen, laat het weten en schrijf je
in bij het Repair Café Schelde-Leie!
De Pinte, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be
Volgende Repair Café: op zaterdag 2 maart van
9.30 tot 13 uur in Gemeentelijke Basisschool De Pinte
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Milieu & Duurzaamheid

Nieuwe sorteerregels voor gft vanaf 1 januari

gft

SORTEERWIJZER

WEL
Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig keukenafval
en etensresten
Broodresten
Koffiedik, papieren koffiefilter
Papier van keukenrol
Noten, pitten
Vlees- en visresten, schaaldierresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen …)
Vaste zuivelproducten (kaasresten)
Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout …)
Kamer- en tuinplanten
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

NIET
Vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie …)
Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout (met verf, vernis of
impregneermiddel)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Dierenkrengen
Schelpen van mosselen, oesters …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren
of in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Aarde en zand
Kurk

Vlaamse Compostorganisatie vzw
Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

Meer halen uit de biologische kringloop
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De Pinte plant Vredesboom
Tijdens de 11-novemberviering werd er een Vredesboom geplant
in Wissenbulk.
Dit naar aanleiding van de herdenking van het einde van de
Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden.
Het gemeentebestuur ondertekende het charter ‘Vredesbomen voor de
toekomst’. Hiermee gaat de gemeente het engagement aan om deze
boom met symbolische waarde in goede omstandigheden te laten groeien
en herkenbaar te houden voor toekomstige generaties.
Een initiatief van ANB (Agentschap Natuur en Bos) en agentschap Onroerend
Erfgoed van de Vlaamse overheid in samenwerking met de gemeenten.

Online info OCMW voortaan
rechtstreeks op depinte.be
Vanaf 1 januari 2019 vormen gemeente en OCMW één
lokaal bestuur. De laatste jaren werden er verschillende
stappen gezet ter voorbereiding van de eenmaking. Ook de
website krijgt een facelift.
Er was al van in het begin een gemeenschappelijke website,
maar de info over de dienstverlening van het OCMW was
online te vinden als subsite, met de eigen groene achtergrondkleur en structuur.
Tijdens een van de eerste werkdagen van 2019 zullen de
pagina’s van het OCMW een plaatsje krijgen onder de algemene structuur van de gemeentelijke website.
Binnenkort dus alle info voor gemeente én OCMW op
www.depinte.be!

WZC Scheldevelde viert ‘150 jaar De Pinte’
Van 22 tot 26 oktober 2018 werd in Woonzorgcentrum
Scheldevelde een feestweek voor ‘150 jaar De Pinte’
georganiseerd, in samenwerking met Bertrand De Bie.
Op maandag kwam Luc De Ruyck, schrijver van het
liedje ‘En we zijme van De Pinte’, het startschot geven
met een namiddag vol zang en gedichten over De Pinte.
We genoten van een lekkere praline met het Pintse logo
bij onze koffie voor deze speciale gelegenheid.
Op dinsdag kwamen Hans Schmidt en de leerlingen van
het derde leerjaar van de Gemeentelijke basisschool een
‘handvol liedjes’ brengen.
Op woensdag heeft Bertrand De Bie een quiz gegeven
met en over voorwerpen uit vervlogen tijden waarbij

bewoners aan de hand van fototips en de voeldoos
konden raden.
Op donderdag verwelkomden we Johan Van Twembeke
die aan de hand van foto’s ons alles vertelde over Pintse
en Zevergemse oude gebouwen.
Op vrijdag sloten we onze week af met een muzikale
namiddag met Noël Fack.
Hierbij willen we dan ook een speciale dank richten aan
iedereen die meegewerkt heeft om onze bewoners een
geslaagde ‘Pintse week’ te bezorgen. Bedankt Bertrand
De Bie, Luc De Ruyck, Hans Schmidt en de leerlingen,
Johan Van Twembeke en Noël Fack.
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Woonzorgcentrum Scheldevelde
zoekt jobstudenten
Tijdens de zomervakantie zijn we op zoek naar helpende
handen in de verschillende diensten van het Woonzorgcentrum Scheldevelde. Kandidaten dienen minimum
achttien jaar te zijn en zelfstandig te kunnen werken.
Jobstudenten voor verzorging
Periode: juli - augustus - september
Jobinhoud: wassen, aankleden, helpen bij de maaltijden
van onze bewoners
Kandidaten genieten bij voorkeur een opleiding binnen
de zorgsector.
Jobstudent voor kiné:
Periode: juli - augustus
Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie
en bewegingsoefeningen
Voorwaarde: een opleiding kinésitherapie volgen
Jobstudenten voor leefgroepwerking
Periode: juli - augustus
Jobinhoud: begeleiding bij dagelijkse activiteiten van
bewoners en aanbieden van animatie binnen de leefgroep
Jobstudenten voor onderhoud
Periode: juli - augustus
Jobinhoud: poetsen van bewonerskamers en de algemene delen van het Woonzorgcentrum
Jobstudenten voor facilitair team
Periode: juli - augustus
Jobinhoud: logistieke activiteiten ter ondersteuning van
de zorg, keuken en onderhoud. Op- en afdienen van
maaltijden.

WZC Scheldevelde zoekt personen met voldoende
inlevingsvermogen, met een hart voor ouderen. Wij
bieden een aangename werksfeer, goede begeleiding,
de mogelijkheid om het werk zelfstandig uit te voeren
en in team samen te werken, naast een goede verloning.
Meer info:
Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het WZC, Cindy Tieberghien, Kasteellaan 41,
tel. 09 280 72 95, cindy.tieberghien@ocmwdepinte.be

GEZOCHT: Mentoren om jongeren
te begeleiden in de zoektocht naar werk!
Ben jij ouder dan 50 en heb jij zin en
tijd om je te engageren in een boeiend
nieuw avontuur?
DUO for a JOB brengt werkzoekende
jongeren met een migratieachtergrond (18 tot 30 jaar) in contact met
50-plussers die hen ondersteunen bij
hun zoektocht naar werk. Dit mentorschap verdubbelt de jobkansen van de
jongeren.
Sinds 2013 schreven zich al meer dan
700 vrijwillige mentoren in en zijn er al
1 400 duo’s gevormd. Na een opleiding
12 | www.depinte.be

van vier dagen begeleidt de mentor
een jongere wekelijks gedurende
zes maanden. Het is een verrijkende
ervaring voor beiden: de jongere
geniet van de ervaring en steun van
de mentor, schaaft zijn taalkennis bij
en vergroot zijn netwerk. De mentor
engageert zich maatschappelijk, geeft

Een duo werkt zes maanden samen
aan het parcours van de jongere,
op maat van de jongere.

ervaringen door, scherpt sociale vaardigheden aan en krijgt er een nieuw
sociaal netwerk bij. Dankzij het mentorschap ontstaan nieuwe intergenerationele en interculturele relaties en wordt
de sociale cohesie lokaal versterkt.

In Gent zijn wij op zoek naar nieuwe
mentoren. Geïnteresseerd? Aarzel
dan niet en stuur een bericht naar
gent@duoforajob.be!

DUO for a JOB bestaat al vijf jaar
in Brussel, heeft vestigingen in
Antwerpen en Luik en is sinds
januari ook in Gent aanwezig.

Vanaf 1 januari 2019 bundelen Huis van het Kind
De Pinte en Huis van het Kind Sint-Martens-Latem
hun krachten.
Er zullen voortaan activiteiten georganiseerd
worden in beide gemeenten.
Meer info: www.huizenvanhetkind.be, Facebook
Huis van het Kind De Pinte Sint-Martens-latem

Fairtrade begint hier
Sinds 2009 is De Pinte Fairtradegemeente en sinds december 2018 zijn
we een vijf-sterren-Fairtradegemeente!
De laatste ster die we moesten halen
was die van Fairtradefans. Tijdens alle
activiteiten van de vorige jaren werden
de fans geteld. Fan zijn betekent
minstens vier keer per jaar bewust
Fairtradeproducten kopen of verbruiken. 25 % van de burgers van De Pinte
is FAN. Bedankt!
Het succes van de afgelopen FairTradecampagne ligt bij de vrijwilligers,
ambtenaren en bij iedereen die heeft
bijgedragen aan deze campagne.
Bedankt voor jullie inzet!
Vanaf 2019 begint een nieuwe campagne: Fair Trade Begint Hier: het nieuwe verhaal van FairTradeGemeente.

25 % van de inwoners van De Pinte is fan van eerlijke handel, tijdens de Geschenkenbeurs werd de 2 633ste fan in de bloemetjes gezet.

Wist je dat ...
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De Pinte Solidair
De Pinte is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks een
budget voor ondersteuning van projecten in het Zuiden.
Zowel structurele ontwikkelingssamenwerking, alsook occasionele ontwikkelingsprojecten, sensibiliseringsacties en
inleefreizen komen in aanmerking.
In 2018 werd er een werkingstoelage toegekend aan
11.11.11, Oxfam-Wereldwinkel, Acres of Hope, Broederlijk
delen, Istuti, Vredeseilanden, KVLV-Trias, Damiaanactie en
Nona vzw.
Ook verscheidene activiteiten van deze organisaties werden
ondersteund.
• Nona vzw werd ondersteund voor hun projectwerking
in een school in Roemenië, Centrul Educational Sfânta
Faustina.
• Katelijne Verstichel kreeg een subsidie voor het mee
helpen organiseren van een fuif in De Veldblomme
ten voordele van het opsturen van een container
met rolwagens naar New Horizon in Ghana
(www.newhorizon-school-gh.com).
• Kim Baert kreeg een subsidie voor de fondsenwerving
ten voordelen van City of Joy, Zambia, geleid door de
Salesiaanse zusters. Dit is een thuis voor kwetsbare
meisjes.

En vijf personen kregen een subsidie voor hun inleefreis:
• Beatrice De Moor voor het scholenproject, Eduscol in
Madagaskar.
• Philippe Delfosse voor de inleefreis met Istuti in Sri Lanka.
• Marie Schaubroeck en Nills Valcke voor hun deelname met
Agape Volunteers in Kenia.
• Kim Baert voor haar vrijwilligerswerk in Zambia in een
thuis voor kwetsbare meisjes.

Gemeentelijke subsidie voor inleefreizen en
ontwikkelingssamenwerking
Organiseert je vereniging een evenement in De Pinte
waarbij het publiek bewustgemaakt wordt van de ongelijke Noord-Zuidverhoudingen in de wereld? Of steek je
als Pintenaar de handen uit de mouwen in een ontwikkelingsland? Plan je een inleefreis?
De gemeente kan je hiervoor subsidies verlenen.
Zowel structurele als niet-structurele ontwikkelingssamenwerking, als occasionele ontwikkelingsprojecten
en sensibiliseringsacties komen in aanmerking.
Voor activiteiten uit 2018 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden tot
31 januari 2019.
Meer info op:
www.depinte.be/subsidie-voorontwikkelingssamenwerking
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Zet een punt achter lepra.
Leprapatiënten mogen vandaag in 77 landen niet
trouwen, autorijden of werken. Sterker nog, er zijn wereldwijd 178 wetten die hen discrimineren. Ze worden
niet enkel uitgesloten uit de maatschappij, ook familie
en vrienden keren hun de rug toe. Getroffen personen
verliezen hun baan en inkomen, komen in een armoedespiraal terecht en worden aan hun lot overgelaten. 70%
van alle leprapatiënten kampt dan ook met een depressie of andere mentale problemen.

Of steun Damiaanactie met een gift via het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Zo kunnen lepra en haar
stigma’s eindelijk definitief de geschiedenisboeken in.

Onwetendheid ligt aan de basis van deze discriminatie.
Mensen denken dat lepra een vloek is, een straf van
God. Ze denken dat patiënten ook na hun genezing nog
besmettelijk zijn. Doordat er zo’n groot stigma op lepra is
verstoppen patiënten de ziekte vaak. Ze verzwijgen het
voor vrienden en familie, maar zoeken ook geen medische hulp. Zo ontwikkelen ze ernstige fysieke handicaps
en blijft de epidemie voortbestaan.
Willen we lepra wereldwijd elimineren moeten we niet
alleen de ziekte bestrijden, maar ook de stigma’s tegengaan. Daarom zet Damiaanactie actief in op informeren
en sensibiliseren. Niet enkel van patiënten, maar ook van
gezondheidspersoneel.
Campagneweekend 25, 26 en 27 januari 2019
Hoe zet jij een punt achter lepra? Heel eenvoudig: door
mee geschiedenis te schrijven. Elk gekocht pakje stiften
helpt Damiaanactie het stigma rond lepra te doorbreken.
Koop of verkoop onze Damiaanactiestiften tijdens het
campagneweekend van 25, 26 en 27 januari 2019.

Meer info bij Bart Laureys (laureys.b@telenet.be) of
Christine Saelens (saelens.christine@telenet.be) van
Damiaanactie Team Leiestreek.
Eenpuntachterlepra.be

Langer en gezonder leven? Daar teken ik voor!
Eén op vier landgenoten lijdt aan een chronische ziekte
en moet daarvoor één of meer geneesmiddelen nemen.
Voor een goede werking ervan is een juist en volgehouden
gebruik cruciaal, want dat vermijdt complicaties en remt het
ziekteproces af. Toch heeft de helft van alle patiënten het
daar moeilijk mee. Gelukkig biedt de huisapotheker raad: hij
stelt een praktisch medicatieschema op waardoor je altijd
precies weet wanneer je welk geneesmiddel moet innemen.
Een persoonlijke begeleiding
Sinds 1 oktober 2017 hebben ongeveer 600 000 Belgen voor
een huisapotheker gekozen. De huisapotheker begeleidt zijn
patiënten met een chronische aandoening proactief bij hun
medicatiegebruik. Dat doet hij door hen advies te geven en
voor elke patiënt een schema bij te houden van alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die hij gebruikt.

Dat medicatieschema is ook een handig overzicht voor de
huisarts en de thuisverpleegkundige of bij een opname in
het ziekenhuis.
Ann: “Ik ben een chronische patiënte met verschillende kwaaltjes.
Vorig jaar heb ik mij gedurende een lange periode echt slecht gevoeld.
Op bepaalde momenten nam ik niet minder dan vijftien verschillende geneesmiddelen per dag. Dat kon zo echt niet blijven duren.
Na een lange babbel met mijn huisapotheker stuurde die mij naar een
specialist interne geneeskunde, samen met een overzicht van mijn
geneesmiddelen en de nodige raadgevingen en suggesties. Daardoor
kon de internist acht verschillende geneesmiddelen schrappen uit mijn
dagelijkse medicatielijst!”
Meer info: www.apotheek.be
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Afschakelplan 2018-2019
Zoals elk jaar werden er maatregelen genomen om de
bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren.
In het vernieuwde afschakelplan is De Pinte opgenomen
in schijf 3 en enkele straten in schijf 7 (zie afschakelplan.
eandis.be voor info op straatniveau). Een mogelijke
afschakeling start met de zones in schijf 8, daarna
schijf 7 …

Gemeente De Pinte blijft bereikbaar bij stroomonderbreking
Bij een aangekondigde stroomonderbreking op ons
grondgebied zal het algemeen nummer van de gemeente, namelijk 09 280 80 80, bereikbaar blijven voor
dringende oproepen en vragen. Het nummer zal doorgeschakeld worden naar een locatie buiten de gemeente, waar er een telefooninformatiecentrum opgericht zal
worden. In principe zal het gsm-netwerk blijven werken,
zeker het eerste uur zou dit het geval moeten zijn. Wie
geen gsm heeft of als het gsm-netwerk niet zou functioneren, kan in geval van nood terecht aan de wijkposten
(zoals je in de alinea hiervoor kunt lezen).
Oproep bedrijven en gevoelige gebruikers
Eigenaars van gebouwen met elektrische deuren, denk
eraan dat deze meestal automatisch open gaan bij een
stroompanne.
Ben of ken je iemand die afhankelijk is van elektriciteitstoevoer (om medische redenen)? Neem voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat je tijdelijk ergens anders terecht
kunt. Vraag hulp, of ga langs bij wie jouw hulp nodig kan
hebben.
Meer info:
www.depinte.be/stroomvoorziening
(doorklikken mogelijk naar site FOD Economie)
afschakelplan.eandis.be

Dit plan is een ultiem redmiddel om de uitval van het
elektriciteitsnet te voorkomen bij uitzonderlijke crisissituaties.
Communicatie bij een afschakeling in De Pinte
Een afschakeling wordt door de hogere overheid zeven
dagen tot minimum een dag op voorhand gecommuniceerd. De gemeente zal bij een afschakeling in De Pinte Zevergem alle mogelijke communicatiekanalen inzetten
(website, nieuwsbrief Algemeen en BE-Alert, infoborden,
Facebook, Twitter, aankondiging in de gemeentelijke
gebouwen …).
Wat te doen in geval van nood als het telefonienetwerk uitvalt tijdens een stroomonderbreking?
In geval van een aangekondigde stroomonderbreking
zal er ter hoogte van het hoofdcommissariaat van de
politie (Florastraat 17) een politiewagen staan (tijdens
de uren van de stroomonderbreking).
Wie op dat ogenblik dringende hulp nodig heeft, kan
naar deze post komen. Door gebruik te maken van het
Astrid-netwerk zal telefonische communicatie met de
hulpdiensten hierdoor verzekerd worden.

16 | www.depinte.be

TIP
BE-Alert: meteen verwittigd bij een
noodsituatie
De gemeente kan gebruik maken van BE-Alert
om je op de hoogte te stellen van noodsituaties
en de nodige instructies geven (via sms,
spraakberichten ...). Meer info en inschrijven via
www.be-alert.be.

Vrije tijd

Laureaten vrijwilligersfeest 2018
Vrijwilliger in de kijker:
Myriam Vande Moortele

Myriam Vande Moortele is een van
de vier BIN-hoofdcoördinatoren in de
politiezone Schelde Leie. Zij is al van
bij de oprichting dé stuwende kracht
achter de BIN-werking in De Pinte en
Zevergem.
Ze begeleidt dagelijks twaalf coördinatoren, zeven buurtinformatienetwerken en een 700-tal leden. Zo zet
ze zich ook in als coördinator in haar
eigen wijk in, namelijk BIN Krila.
Myriam is van groot belang als aanspreekpunt en als stem van de buurtbewoners. Zij is voor de politiezone
Schelde-Leie een heel waardevolle
partner in de gemeenschappelijke
strijd tegen inbraken.

Robert Verhelst is een échte Pintenaar,
maar dan wel één die de hele wereld
gezien heeft. Hij stichtte zijn allround
dansorkest in 1963 en liet mensen
swingen in diverse buitenlandse hotels
en casino’s (van Parijs tot Dubai). De
band speelde onder meer in de wereldvermaarde concertzaal ‘The Royal
Alberthall’ in Londen. Op hun toppunt
speelden ze 220 concerten per jaar!
In Vlaanderen verwierf hij vooral
bekendheid door de concerten
voor en in hotel Eden op de zeedijk in
Blankenberge. Daar bracht de band
25 jaar lang (tot 1985) tijdens de
zomermaanden tweemaal per dag
hun gevarieerde en uitgebreide repertoire van swingende dansmuziek.
In 1974 leerde hij in Duitsland de Amerikaanse zanger-pianist Fats Domino
kennen. De twee werden vrienden en
verzorgden samen drie Europese tournees. In 2013 legde hij die vriendschap
vast in de film ‘My Friend Fats’. Als
gevolg van die jarenlange vriendschap
kreeg Bobby vorig jaar het ereburgerschap van ‘The Big Easy’: New Orleans.
Jeugdverdienste:
Joren Goeteyn

Cultuurverdienste:
Bobby Setter

Bobby Setter, alias Robert Verhelst, stopte officieel in 2012 als zanger van het
door hem opgerichte orkest ‘The Bobby
Setter band’ maar voor de viering van
150 jaar De Pinte kroop hij met plezier
nog eens achter de toetsen en microfoon in de feesttent op de Kalande. Hij
speelde er vier uur aan één stuk!

Joren (of Onbevangen Otter) is een
leider bij 156ste FOS De Havik. Hij
werd genomineerd omdat hij iemand
is ‘waar je altijd op kunt rekenen’.
De eenheidsleiding kan projecten
probleemloos en zonder zorgen aan
hem toevertrouwen. “Als Joren zijn
schouders onder een project zet, dan
weet je dat het dik in orde komt”.
Bijvoorbeeld de opbouw van de
constructie tijdens de braderie.

Naast de inzet als leider nam hij dit
jaar ook de verantwoordelijkheid van
‘takleider’ op zich en staat daarmee
aan het hoofd van de nieuwste tak
(=leeftijdsgroep) de ‘Pioniers’.
Hij heeft ook een zeer uitgebreide
kennis van materiaal en technieken
en staat altijd klaar om die kennis
door te geven als iemand een vraag
of probleem heeft. Kortom, ‘Otter’ is
een leider waar 156ste FOS De Havik
enorm veel aan heeft.
Sportverdienste:
Atletiekclub De Pinte

Atletiekclub De Pinte is een bloeiende
sportvereniging die in 2018 haar
60-jarig bestaan vierde. De sportraad
zelf nomineert de vereniging voor de
trofee van sportverdienste 2018 omwille van de werking van de vereniging
die, ook buiten het clubgebeuren, een
grote sportieve uitstraling heeft voor
en in De Pinte.
Zo organiseert de club jaarlijks de
Scholenloop waar zo’n 240 kinderen
van alle Pintse scholen aan deelnemen, dit jaar al voor de 38ste keer!
Atletiekclub De Pinte is ook de organisator van de jaarlijkse avondjogging
in Zevergem. Die werd begin juli voor
de 35ste keer georganiseerd en lokt elk
jaar 400 tot 500 deelnemers.
En ook de vernieuwde sportsite in
Moerkensheide, waar de club nu beschikt over een mooie accommodatie
met volwaardige atletiekpiste, zetten
ze jaarlijks in de spotlight tijdens de
Moerkensheideloop.
De club zelf kon, mede dankzij die accommodatie, uitgroeien tot 250 leden
die het hele jaar door het beste van
zichtzelf geven op en naast de piste.
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Oproep Erfgoeddag 2019:
oude (familie)recepten
Zondag 28 april 2019: Cultuurraad zoekt oude familierecepten
De negentiend editie van Erfgoeddag wordt georganiseerd
op zondag 28 april 2019 onder het motto ‘Hoe maakt u het?’.
De cultuurraad wil de keukenrecepten (geheimen?) van de
(groot)ouders centraal zetten.
Hoe maak je het? Of beter gezegd, hoe maakten jouw (groot)
ouders bepaalde recepten klaar?
Op welke manier gaven zij hun bereidingswijze door aan de
jongere generatie? Heb je thuis nog een handgeschreven
recept dat je met de wereld wil delen? Het geheim van een

goede vla, een lekkere gestreken
mastel of een schotel met schorseneren, laat het ons weten!
Of heb je keukengerei waarvan de meerderheid van de
populatie niet weet waarvoor men dit vroeger gebruikte?
Laat het de cultuurraad weten en laat jouw familierecept
vereeuwigen!
Mail naar: cultuurbeleid@depinte.be

Pintenaars schrijven
Heemkring Scheldeveld heeft haar 47ste Jaarboek
uit!
Op zaterdag 27 oktober 2018 werd in Nazareth
het nieuwe boek aan de leden van de vereniging
voorgesteld. Het is terug een mengeling van
heemkundige bijdragen, gespreid over het werkgebied
van de vereniging. Het boek telt 350 bladzijden.
De Pinte en Zevergem komen ruimschoots aan bod.
Carlos Vermeiren brengt in een derde deel de in
onbruik geraakte boerderijen van Zevergem in beeld. In
dit deel komen de boerderijen van de Boeregemstraat,
Den Beer, Grote Steenweg, Hondelestraat, Mieregoed,
’t Kruisken, Hageland, Savaanstraat, Korte Veldstraat
en Veldstraat aan bod. Per straat worden deze sites
gedetailleerd beschreven. Zowel de historiek van de
gebouwen als deze van hun bewoners worden in
de schijnwerpers geplaatst. Vele woningen werden
afgebroken en de gronden verkaveld. Van anderen is de
landbouwactiviteit beperkt gebleven. De auteur gaat ook
op zoek naar anekdotes die het geheel van het artikel
kleur geven en illustreert dat met foto’s uit de oude doos.
Johan Van Twembeke breit een vervolgverhaal aan
eerdere teksten over het dagelijkse leven van 1918 zoals
dit in de kranten tot uiting kwam.
Een uitgebreide en diepgaande studie over het
gemeentelijk onderwijs in De Pinte wordt beschreven
door Johan Van Twembeke. Vertrekkend in de
18de eeuw geeft hij aan hoe en waar en door wie
het onderwijs in dit gehucht van Nazareth gegeven
werd. Vanaf 1866 was Leopold Meersman gemeenteonderwijzer. Hij gaf zijn lessen in de herberg ‘Hôtel de la
Pinte’ in de Pintestraat. In 1874 werd een nieuwe school
gebouwd in de Groenstraat. Door de schooloorlog
werd de gemeenteschool in de jaren 1884/85 tijdelijk
afgeschaft.
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Gemeenteschool van De PinteElla

Door een gebrek aan leerlingen werd een klaslokaal in
de school vanaf 1895 ook gebruikt als gemeentehuis.
Een toestand die zou blijven duren tot baron de Giey
rond 1909 een gemeentehuis in de Pintestraat liet
bouwen. In 1939 werd een nieuw schoolgebouw
opgericht van de hand van architect Meuleman uit Gent.
Hij ontwierp het gebouw in de nieuwe zakelijkheid,
zoals er nog voorbeelden te vinden zijn in het Gentse.
Rond 1980 werd dit gebouw verlaten voor een nieuw
complex. Vandaag bevinden het jeugdhuis en de OxfamWereldwinkel zich op de benedenverdieping.
Luc Goeminne heeft het over de bevolkingsdensiteit
in de streek tussen Leie en Schelde. De familie Gevaert,
de Lima en het Werelddorp wordt aangepakt door
Jolien Verroeye en Tineke Beyen. De naweeën
van de Eerste Wereldoorlog in Nazareth worden door
Albert Le Clercq in de schijnwerpers geplaatst. Arthur
De Decker en Johan Van Twembeke tonen aan
dat Maurice Maeterlinck niet op kasteel Rijvissche in
Zwijnaarde verbleef, maar op het Predikherengoed in
dezelfde straat. Patrick Devos vervolgt zijn reeks over
de visitatiememoranda van bisschop Triest. Ditmaal komt
Nazareth aan de beurt. Dat de Romeinen en Eke een
vaste relatie hebben, doet Tina Dyselinck uit de doeken.
Info bij Marilyn Couck, tel. 09 282 70 42

Poëziepingpong: donderdag 31 januari om 20 uur

Opgelet: op donderdag 17 januari 2019
is de bibliotheek uitzonderlijk gesloten.

Dichters David Troch en Sylvie Marie brengen op
Gedichtendag poëzie in een spannend jasje.
Gedichten worden in een ‘pingpongspel’ door de
dichters aan elkaar geregen zodat een verhaal
ontstaat dat alle kanten opspringt. Spannend voor de
toehoorders en de dichters zelf!
David Troch is dichter, schrijver en regisseur. Hij won
onder andere de Herman de Coninckprijs 2013 voor het
Beste Gedicht, de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd,
de Jules van Campenhoutprijs voor poëzie en de Gerard
Vermeerschprijs voor monologen. Hij heeft al heel wat
publicaties op zijn naam staan en van 2014 tot 2016 was
hij stadsdichter van Gent.
Sylvie Marie publiceert sinds 2005 gedichten in literaire
tijdschriften en staat regelmatig op het podium. Ook
zij publiceerde reeds een aantal goed ontvangen
dichtbundels en werd genomineerd voor de Herman de
Coninckprijs en de JC Bloemprijs.
Kom genieten van dit poëtisch pingpongspel.
Gratis toegang, schrijf wel in via www.depinte.be/
bibnieuws.

TIP
Familievoorstelling ‘Stoffel’
Op zaterdag 16 februari om 14 uur in de bib
Zie UiTagenda op pagina 31

Leven(s)lang Sportelen
Rugschool
Een aanrader voor mensen met en zonder rugpijn (18+)
Vanaf maandagavond van 1 april tot 24 juni (10 lessen)
Curve bowl
Op dinsdag van 14 tot 17 uur in het OCP
Meer info:
Vrijetijdsfolder, www.depinte.be, tel. 09 280 98 40 of
sport@depinte.be

Tijdens de Sporteldag
op 20 november namen er 80 inwoners
deel aan een of meerdere sportieve activiteiten.
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Vrije tijd

Kriebeltuin

Inschrijven Kriebeltuin en
sportkampen krokusvakantie
Voor inwoners:
dinsdag 15 januari 2019 vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners:
woensdag 16 januari 2019 vanaf 20 uur

Van 26 januari tot 25 mei 2019 (twaalf lessen)
De Kriebeltuin is een gevarieerde lessenreeks voor kleuters van
instap- tot derde kleuterklas op zaterdagnamiddag in de turnzaal
van de gemeentelijke basisschool.
Prijs: 42 euro voor inwoners, 54 euro voor niet-inwoners
Groep 1: 2de en 3de kleuterklas 		
14 tot 14.50 uur
Groep 2: 1ste kleuterklas			
15 tot 15.50 uur
Groep 3: instapklas of kleuters
die net school lopen		
16 tot 16.50 uur

Inschrijven sportkampen
paasvakantie en zomervakantie
Voor inwoners:
dinsdag 5 maart 2019 vanaf 20.00 uur
Voor niet-inwoners:
woensdag 6 maart 2019 vanaf 20.00 uur
Alle informatie omtrent de
kampen, de Sportacademie en de
inschrijvingsprocedure is terug te
vinden in de Vrijetijdsfolder en op de
gemeentelijke website www.depinte.be.

Sportkampen 2019
Krokusvakantie
maandag 4 tot vrijdag 8 maart 2019
Paasvakantie
maandag 15 april tot vrijdag 19 april 2019
Zomervakantie 1
maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli 2019
Zomervakantie 2
maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli 2019 (geen kamp op 11 juli)
Zomervakantie 3
maandag 19 augustus tot vrijdag 23 augustus 2019
Zomervakantie 4
maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019

ienst

Logo Sportd

Moovie’s Sportwereld
Op 10 november organiseerde de Sportdienst voor de eerste maal een
doe-dag voor kleuters en hun ouders. Geniet mee van enkele sfeerfoto’s!

MOOVIE’S
SPORTWERELD
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Op zoek naar een hobby?

Karateclub Tasseikan vzw
Karate in De Pinte
Tasseikan vertegenwoordigt al dertien jaar traditionele karate
in De Pinte. Traditionele karate is een zelfverdedigingssport
die karaktervormend werkt en die openstaat voor iedereen,
ongeacht leeftijd of lichaamsbouw. Bovendien is karate
een zeer veelzijdige sport, waarbij onder andere kracht,
coördinatie, lenigheid en uithouding aan bod komen. Er is
voor elk wat wils.
Gastvrije familieclub
Tasseikan staat voor een gastvrije familieclub waar iedereen,
vanaf zes jaar, welkom is. Gedreven en gediplomeerde
lesgevers staan drie maal per week (twee maal voor de
kinderen) klaar om je te begeleiden bij jouw karatebeleving.
Een groep enthousiaste leden zorgt voor een warme opvang
voor, tijdens en na de trainingen. Bovendien wordt er ook

gestreefd naar een goede relatie met
naburige karateclubs door onder andere
het organiseren van gezamenlijke
trainingen en wordt er deelgenomen aan
nationale trainingsdagen en internationale stages.
Van start
Trek jouw sportkledij aan en kom gerust een training
meevolgen op maandag, woensdag of zaterdag.
Kinderen kunnen een keertje komen meedoen op
donderdag of zaterdag. Bekijk zeker ook het filmpje op
https://jka-vlaanderen.be/starten-met-traditionele-karate
om een idee te krijgen hoe het er aan toegaat.
Meer info over de club via info@tasseikan.be en
op www.tasseikan.be.

Gratis proeflessen
Kleuterdans, ClipDance, DanceMix, GirlyHipHop, ModernJazz, ModernDance
Dansen in De Pinte … 36 jaar danscultuur
Heeft jouw kleuter (°2013 - °2014), kind of tiener al een tijdje
zin om te dansen? Dan is januari hét ideale moment om aan
te sluiten bij DanceReaction vzw.
Nieuwe dansers en danseressen kunnen meedoen met
de proeflessen en als ze zich inschrijven voor de overige
lessenreeks tot eind mei, dan staan ze eind april op het podium
te schitteren. Want op 27-28 april danst iedereen mee tijdens
onze jaarlijkse dansshow ‘De Pinte Danst 2019’ in het thema
‘Grammy Awards’. Locatie: OCP.

beschikbaarheid van de zalen en graag sturen we jou dan ook
de update-planning door.
Promotie resterende lessen januari - mei 2019:
€ 125 (in plaats van € 145)
Info: www.DanceReaction.be
Het Team: Kim, Meriban, Anouk, Kimberly, Sarah, Celine,
Marie-Laure, Priscilla, Dorien, Rita

Super gemotiveerde ervaren choreografen geven hun
danspassie door aan jeugdige dansers en danseressen.
Onze choreografen kijken er naar uit om in een van de gratis
proeflessen nieuwe kinderen te verwelkomen en nodigen hen
uit om samen verder te dansen tot eind mei 2019. De gratis
proeflessen dans vinden plaats op maandag 8 en 15 januari,
woensdag 10 en 17 januari, vrijdag 11 en 18 januari, zaterdag
12 en 19 januari. De locaties en uren zijn afhankelijk van de
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Op zoek naar een hobby?

BBB - PilatesCore - ZUMBA®
Voor volwassenen (18+) is er elke maandagavond BBB om
18.30 uur, PilatesCore om 19.30 uur en ZUMBA om 20.30
uur. Elke eerste proefles is gratis zodat je kan kennismaken
met Priscilla, Master in Kinesiologie en Dorien, jouw
gecertificeerde enthousiaste en ervaren ZUMBA®-docente.
In BBB ben je heel actief en benut je de ruimte en
materialen optimaal zodat je alle spieren voelt - ook nog ’s
anderendaags.
In PilatesCore blijf je op je matje liggen en zet je je core
aan het werk door gecontroleerde bewegingen met
armen, benen en romp. Core versterking is een must om
rugklachten te voorkomen of te verbeteren.
In ZUMBA® ga je uit de bol en geniet je samen van alle
Zuiderse ritmische invloeden.
Promotie tot en met 28 januari: 10 + 1 gratis lessen voor
€ 90 geldig tot eind mei 2019

Data en meer info vind je op www.DanceReaction.be.
Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje.
DanceReaction vzw ‘36 jaar kwaliteit’

Het Groenhuis: groene vingers gezocht!
Voor een nieuw project (in hartje De Pinte) is Home Thaleia op zoek naar enkele moestuinvrijwilligers.
Wat zoeken we:
• m/v’s met interesse in en kennis van moestuinieren
• om samen met onze bewoners
• een moestuin in te richten, aan te planten, zaaien ...
• te onderhouden en te oogsten
Wat bieden we:
• een mooie uitdagende werkplek
• onze bewoners als enthousiaste, leergierige collega’s
• een mooie tijd van samen genieten van ‘werken aan’
Begint het te kriebelen?
Bel 09 280 23 10 of mail jo.degroote@homethaleia.be.
Vzw Home Thaleia is een woonvorm voor zestien
volwassenen gelegen in het Nachtegalenpark 1 in De
Pinte.
Omwille van verstandelijke en bijkomend ook soms
motorische beperkingen hebben de bewoners
ondersteuning nodig van begeleiders.
Personen kiezen om hier te wonen omdat zij gebruik
kunnen maken van een gevarieerd en geïndividualiseerd
aanbod van activiteiten en ondersteuning. Dit aanbod
kan hen helpen om op een zinnige en overzichtelijke
wijze vorm te geven aan hun dagelijks leven.
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Binnen vzw Home Thaleia voelen de bewoners zich
gerespecteerd. Zij ervaren er het vertrouwen en het
geloof in eigen kunnen. Ze vinden er kansen tot het
verder groeien en ontwikkelen van hun persoonlijkheid.
Ze beleven er de mogelijkheid om hun leven zelf in
handen te nemen.

Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2019

Oproep animatoren 2019

Uw kind kan in 2019 terecht op het speelplein tijdens:
• de eerste week van de paasvakantie:
van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019
• de zomervakantie:
van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2019
van maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019
van maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019
van maandag 5 augustus tot en met vrijdag
9 augustus 2019
van maandag 12 augustus tot en met vrijdag
16 augustus 2019
(let op: geen speelplein op donderdag 15 augustus)
• Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie wordt er
een extra halve dag voorzien voor de tienerwerking
PAARS: op maandag wordt er, samen met een Pintse
vereniging, een initiatie gegeven in de namiddag.
Tijdens de resterende weken kan jouw kind deelnemen
aan activiteiten van de sportdienst en de kinderopvang
Stekelbees.
Voor meer informatie over de werking van
speelpleinwerking Amigos, de prijzen en andere praktische
zaken, kan je terecht op www.depinte.be/amigos en bij
de jeugddienst (tel. 09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be).

Word je zestien of ouder in 2019?
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.
Surf naar www.depinte.be/animatoren voor meer
informatie.

Vacature hoofdanimator

Speelplein Amigos 2019-2020
De gemeente is op zoek naar een hoofdanimator
voor de speelpleinweken in 2019 en 2020.
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief met cv ten laatste op
donderdag 10 januari 2019 naar het college van
burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte of mail naar jeugddienst@depinte.be.
Meer info:
Surf naar www.depinte.be/vacatures
Of contacteer de jeugddienst, tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be

Maak van jouw straat een speelstraat in 2019
Speelstraten moeten in De Pinte elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
Dus als je jouw straat of wijk voor een dag of een bepaalde periode in de
paas- of zomervakantie wil omtoveren tot een speelterrein voor kinderen,
dien dan tijdig een aanvraag in bij de jeugddienst van de gemeente.
Ten laatste indienen op:
• 1 maart 2019 voor een speelstraat in de paasvakantie
• 31 mei 2019 voor een speelstraat in de zomervakantie
Het reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op:
www.depinte.be/speelstraten
INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 | 23

Voor de jeugd

Kadervorming
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.
Voorwaarden terugbetaling?
• De aanvraag moet betrekking hebben op
opleidingen gevolgd tussen 1 september 2018 en
31 augustus 2019. Uitbetaling in februari 2020.
• Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde
bedrag wordt terugbetaald
• Maximum 100 euro per persoon

Nieuwe
kindergemeenteraad
geïnstalleerd
Op zaterdag 1 december 2018 werd in de schepenzaal van het gemeentehuis een nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. In de kindergemeenteraad zetelen negen raadsleden uit het vijfde en
zesde leerjaar. Ze hebben tijdens de eerste vergadering belooft zich te willen inzetten voor alle kinderen
van de gemeente.
Jonas Boury werd verkozen als kinderburgemeester
en Janne Vanbiervliet als eerste schepen.
De nieuwe kindergemeenteraad wil zich vooral focussen op het afvalbeleid, activiteiten voor kinderen,
verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.
De nieuwe kindergemeenteraadsleden zijn: Matthis De Baene, Arthur Van Daele, Janne Vanbiervliet,
Jonas Boury, Timon Boonen, Lore Dhaene, Jordan
Forrest, Ella Boury en Niels Vlerick.

Wat moet je doen?
1. Zeker de cursus volgen
2. Daarna breng je het deelname-attest, het betalingsbewijs en jouw rekeningnummer binnen bij
de jeugddienst.
Meer info: contacteer de jeugddienst,
tel. 09 280 98 43, jeugddienst@depinte.be

Op de foto van links
naar rechts: Matthis,
Arthur, Janne, Jonas,
Jordan en Ella
Timon, Lore,

Rebus
Ga op zoek naar
een winters weetje.

Oplossing rebus: _______________________________________________________________________________
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Het feestjaar 2018 in beeld:

Onthulling programma
150 jaar De Pinte

Erfgoeddag:
150 voorwerpen uit De Pinte

tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Verbroederingsconcert
Harmonieorkest De Pinte &
Musikverein Freiamt
(12 mei)

Academische
zitting
Verhalen over de
geschiedenis van De Pinte
afgewisseld met klassieke
muzikale intermezzo’s
(2 juni)
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Cafeest

met retrokoers, urban trail,
boombal, The Whodads ...

Septemberkermis De Pinte

em
© Tom Van Waelegh

met braderie (fotocaravan), Allez Chantez,
optreden ‘t Schoon Vertier, Bobby Setter,
Paardenkoers, volksdans, Mariage
Fantastique ...

Vintage modeshow

©Jan G
ermon
pré

door De Pinte Leeft! (15 en 16 september)

Oogstkermis Zevergem
met onder andere Allez Chantez,
mountainbikewedstrijd, petanque

26 | www.depinte.be

Agenda januari - februari 2019
Vrijdag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie
om 20 uur - OCP
Parochie De Pinte Zevergem Latem
Deurle: 0476 78 78 86
Vrijdag 4 januari

JV De Pinte - Sleidinge (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 januari

Driekoningenstoet

om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

5 januari en 2 februari

Pc-dokter
Problemen met de 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!
van 10 tot 12 uur
bib - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/pcdokter of
in de bibliotheek
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Dinsdag 15 januari

Start: nieuwe module lijndansen
wekelijks tot 14/5 - van 9.45 tot 11.30 uur
OCP (spiegelzaal)
€ 35 (koffie of frisdrank inbegrepen)
Okra De Pinte
Magda De Jaeger: 09 282 68 70
Donderdag 17 januari

Zondag 6 januari

Inzameling kerstbomen
| zie pag. 9

Gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie

van 11 tot 13 uur
Dorp (Zevergem) - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
Tijdens de stoet wordt door de vormelingen van De Pinte geld ingezameld
ten voordele van de Home Thaleia.
Na de stoet kunnen publiek en deelnemers gezellig nagenieten met een
drankje en een hapje aan de kramen
van het Buurtplatform de Kleine Landeigendom in het kasteelpark Scheldevelde,
alles ten voordele van Home Thaleia.
om 16 uur - vertrek aan kasteel
Scheldevelde, route: Kasteellaan,
Baron de Gieylaan, Koning Albertlaan, Stationsstraat, J. Anthierenslaan, Begonialaan, (Baron de
Gieylaan), Borluutlaan,
H. Conciëncelaan, Scheldeveldestraat, G. Gezellelaan,
Borluutlaan, Kasteellaan,
kasteelpark Scheldevelde.
De Kleine Kantorij
Johan Naessens: 09 282 58 23
jranaessens@hotmail.com

Maandag 7 en 14 januari

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP, Polderbos 20
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Maandag 14 januari

Geloofsgesprekken: Herman Van
Rompuy over ‘Christen worden in
plaats van christen zijn’

van 18 tot 20 uur op:
- Dorp 10, Zevergem
(parking achter de kerk)
- parking recyclagepark
Gemeente De Pinte
milieudienst@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.
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Vrijdag 18 januari

Zaterdag 19 januari

Wijnen leren kennen en proeven

ACV-startviering 2019

Onder de deskundige leiding van
Meester-Vinoloog Georges De Smaele
Door te kijken, te ruiken en vooral veel
te proeven leren we de verscheidenheid
van de verschillende soorten wijnen
kennen en waarderen.
Zowel onze ‘oude’ wijnproevers als
’beginners’ zijn van harte welkom.
Thema’s: Spanje (2 lessen),
Nieuw-Zeeland (1 les), Chili (1 les)
ook op: 25/1, 1/2 en 8/2 - om 20 uur Bondslokaal
€ 64 / € 76
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Frans.naessens@skynet.be

Start 2019 met de allerbeste wensen. Mis met daarna een toost op het
nieuwe jaar. Iedereen van harte welkom.
om 18 uur - kerk Zevergem en refter
Vrije Bassischool Zevergem
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@telenet.be

Zaterdag 19 januari

Kennismakingsmoment
De Blije School | zie pag. 7

Jouw kind mag in de (nabije) toekomst
zijn/haar eerste stapjes zetten in de
kleuterklas? Om deze belangrijke stap
iets vertrouwder te maken, nodigt de
Blije School je, samen met jouw kleuter,
uit op het introductiemoment.
tussen 10 en 12 uur Polderbos 1
Gemeentelijke basisschool DP:
09 282 64 02
Zaterdag 19 januari

Nieuwjaarsdrink De Eekbulk
om 17u - pijpekop Eekbulk
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes
evelyne.gomes@skynet.be
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Zaterdag 19 januari

JV De Pinte - Jago St.Amandsberg (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 20 januari

Toast Literair:
En God schiep de vrouw, toch?

Katrien Ryserhove schetst een wisselend
beeld van de vrouw door de eeuwen
heen en belicht hoe cultuur, religie en
gemeenschap dat beeld bepaalden.
Momenteel heeft iedereen zijn mond
vol van de gender-problematiek. Wie
zijn wij vrouwen: moeder, matrone,
maagd of minnares? En wie zijn onze
mannen: heren, helden, hufters of hummels?
Katrien Ryserhove is vooral bekend als
auteur, theatermaker en filmproducer.
Onder meer de tv-reeks ‘De bossen
van Vlaanderen’ is gebaseerd op haar
boeken.
Met een glas bubbels op het nieuwe
jaar als afsluiter van de activiteit.
om 10 uur - OCP
€ 8 / € 5 (cultuurkaart)
Davidsfonds
Marc Lagaert, tel. 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be

Dinsdag 22 januari

GOSA (55+):
Nieuwjaarsontmoeting
Eerste bijeenkomst van het nieuwe
jaar met een feestelijk tintje. We starten
met een glas bubbels om te klinken op
een gezond 2019 en elkaar en blikken
vooruit naar wat 2019 ons zou kunnen
brengen. Aansluitend: gezellige koffienamiddag met boterkoeken.
om 14 uur - Bondslokaal
gratis (leden) / € 3
inschrijven vóór 19/1
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 22 januari

Geloofsgesprekken: Leesgroep
bij het boek ‘Geduld met God’
van T. Halik

ook op: 5 en 19/2 - van 14 tot 16 uur kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Dinsdag 22 januari

Voordracht Fruitbomen: rassen,
ziekten, bodem
Door: Velt-lesgever Jan Van Bogaert
Diverse rassen komen aan bod, waarbij
soorten ziekten en bodemvereisten
worden besproken.
van 19.30 tot 22 uur
CC De Brouwerij, Stationsstraat 3A /
Nazareth - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be

6/1: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
31/1: Gedichtendag
2/2: Potloodjesquiz

25 januari en 22 februari

Donderdag 31 januari

Spelcafé

Zaterdag 2 februari

3de Potloodjesquiz

Gedichtendag:
Poëziepingpong | zie pag. 19

Voor iedereen die fan is van kwalitatieve
board games!
De spelers kijken ernaar uit om jou als
nieuwe speler te leren kennen.
Drank en versnaperingen te krijgen aan
democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - gratis
Curieus De Pinte
Facebook: Spelcafé
25 januari en 22 februari

Opluisteren mis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 25 januari

© Jan Lecompte

JV De Pinte - Lembeke (reserven)

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

Win de trofee ‘Het Potlood 2018’.
Algemene quiz met kleurrijke rondes.
deuren: 19.30 uur, start om 20 uur
Vrije Basisschool De Pinte
(ingang Polderdreef)
€ 20 per team (max. 4 personen) inschrijven via quiz.vbsdp@gmail.com
met jouw naam en de teamnaam
VBS De Pinte

Dichters David Troch en Sylvie Marie
brengen poëzie in een spannend
jasje. Gedichten worden in een
‘pingpongspel’ door de dichters aan
elkaar geregen zodat een verhaal
ontstaat dat alle kanten opspringt.
Spannend voor de toehoorders en
de dichters zelf!
In het kader van Gedichtendag kan
je van 16 tot 19 uur in de bib een
poëziekaart krijgen.
om 20 uur (Poëziepingpong)
BIB - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Zaterdag 2 februari

Sven de Leijer is/speelt content
Sven de Leijer is content. Om allerlei
redenen. Oké, hij zit nog altijd met een
klein hoestje, en die aannemer belt
maar niet terug, maar hij mag niet klagen. Sterker nog: Sven wil niet klagen.
Want hij is ook dankbaar.
om 20 uur - OCP - € 19
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zondag 3 februari

Vrijdag 1 februari

Bijwonen opname Blokken
van 10.45 tot 17 uur - ENG Videohouse /
Vilvoorde - € 30 (voor leden, busreis en
middagmaal inbegrepen)
Okra De Pinte
Laurent De Vos: 09 282 79 39
laurentdevos@skynet.be

Gezinsviering:
Kinderzegen naar aanleiding
van Maria Lichtmis

Zaterdag 2 februari

Closet sale en
nieuwjaarsreceptie
Funky Femma De Pinte trakteert er
eentje op het nieuwe jaar! Wil je ondertussen af van je wegkwijnende outfits,
schoenen, juwelen en handtassen? Duik
dan je kleerkast in en verdien nieuw
shopbudget op onze closet sale! Dé
perfecte gelegenheid om gezellig bij te
praten en te smullen van heerlijke hapjes ten voordele van het goede doel.
van 14 tot 17 uur - OCP (Spiegelzaal),
Polderbos 20 - per meter: € 7 (leden) /
€ 10 - inschrijven via
funky.femma@gmail.com
www.facebook.com/Funky.Femma
Zaterdag 2 februari

om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Zondag 3 februari

Startvergadering en ontbijt
van 8 tot 10 uur - De Veldblomme - € 10
(leden) / € 13
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

JV De Pinte - Knesselare
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

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

Voordracht over gezonde
voeding en bewegen
voor alle 55-plussers uit
De Pinte - Zevergem

ook op 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 12/3,
19/3, 26/3 en 2/4 - om 19.30 uur Bondslokaal - € 25 / € 30 - inschrijven
en betalen vóór 1/2
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Frans.naessens@skynet.be

Vrijdag 8 februari

Schaduwspektakel
‘Magic Shadows’
van 20 tot 21.30 uur - Capitole Gent € 35,5 (leden) / € 39
Okra De Pinte
Christine Claeys: 09 282 38 93

Donderdag 7 februari

De geschiedenis van
de chocolade

Vrijdag 8 februari

JV De Pinte - Lotenhulle
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 10 februari

Allerliefdeviering (een viering
van elke vorm van graag zien)

Voordracht met degustatie door ambassadeur van de Belgische chocolade Bart
van Cauwenberghe
om 20 uur - OCP (Spiegelzaal)
€ 17 (leden) / € 25
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Dinsdag 12 februari

Dikketruiendag
Info: www.dikketruiendag.be

De klimaatflandriens

12 FEBRUARI 2019

Uw kopman,
Frank Deboosere

Italiaans voor beginners

30 | www.depinte.be

DIKKE
TRUIEN
DAG

Smeer je kuiten in voor het klimaat!

Vanaf 5 februari

(8 lessen)
De lessen zullen vooral praktijkgericht
zijn om je zo snel mogelijk vertrouwd te
maken met dagdagelijkse uitdrukkingen
en terminologie in verband met reizen,
hotel, restaurant, winkelen, musea ...

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

DEPARTEMENT
OMGEVING

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

v.u. : Peter Cabus, Secretaris-generaal, Departement Omgeving, Koning Albert II - laan 20/8, 1000 Brussel

Door: diëtisten Tina Vanschoubroek
en Nina Beckers van Logo gezond +
De voedingsdeskundigen die
langskomen zullen tijdens een
winkeloefening alles vertellen over
de nieuwe voedingsdriehoek en
het leren lezen en interpreteren van
etiketten. De winkeloefening is een
must om inzicht te krijgen in wat
‘gezonde voeding’ precies inhoudt.
Breng een drietal verpakkingen
mee van voedingsmiddelen die je
regelmatig gebruikt.
Aansluitend is er een infomoment
over het project ‘lekker actief’ dat
in 2019 uitgerold wordt binnen
onze gemeente. Dit project (twaalf
weken) heeft als doelstelling de
algemene gezondheid, mobiliteit,
welzijn en sociale integratie van
onze senioren te verbeteren en/of
te onderhouden.
om 14 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 (Zevergem),
onthaal met koffie/thee
vanaf 13.30 uur
€ 3 - inschrijven (t.e.m. 31/1) via
jeanineschollaert@hotmail.com,
0476 87 40 49 of
laurentdevos@skynet.be,
0476 59 87 79
Okra DP-Z i.s.m.

5/2: Gezonde voeding (55+)
16/2: Familievoorstelling ‘Stoffel’
19/2: Vrouwenpraatcafé: De kracht van positiviteit
door Greet van Hecke

Vrijdag 15 februari

3de fusie kaarting
Voor worsten
om 19 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 52 - gratis - ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36 - antvn@telenet.be
Vrijdag 15 februari

Geloofsgesprekken: filmavond
‘Qui a envie d’être aimé’
om 19.30 uur - kerk Deurle
Parochie: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zaterdag 16 februari

Azaleaverkoop Zevergem
Naar jaarlijkse gewoonte gaan de leden
van de harmonie warm ingeduffeld de
Zevergemse straten op om van deur tot
deur Zevergemse Azalea’s aan een democratische prijs te verkopen. Bestellen
kan ook via onderstaande contactgegevens - af te halen in lokaal Boldershof,
uitsluitend op 16 februari!
van 9 tot 13 uur - deur-aan-deurverkoop in Zevergem
€ 4 per stuk / € 10 voor 3 stuks
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
www.harmoniezevergem.be

Dinsdag 19 februari

Vrouwenpraatcafé:
De kracht van positiviteit
door Greet van Hecke
Door: Greet van Hecke
Greet van Hecke draait al twintig
jaar mee in de training-, consultanten coachingwereld. Ze organiseerde onlangs ’30 dagen zonder
klagen’ en woont in Nazareth. Met
deze actie wilde ze mensen alert
maken op het feit dat je altijd de
keuze hebt om positief te kijken
naar de gebeurtenissen op je pad
en dat klagen op zich, en dan
vooral blijven klagen over dezelfde
thema’s, geen oplossing biedt.
De meeste mensen willen succesvol zijn in het leven. En natuurlijk
ook gelukkig. Als het op succes en
geluk aankomt, gebruiken we allemaal dezelfde formule: als je hard
werkt, word je succesvol en eens
succesvol, dan word je wel gelukkig.
Fout dus.
Decennia van research hebben aangetoond dat deze formule eigenlijk
omgekeerd is: eerst gelukkig en dan
succesvol. De voorsprong van geluk

Zaterdag 16 februari

Familievoorstelling ‘Stoffel’
Stoffel is een jongen die door
zijn eigen klas wordt uitgesloten.
Wanneer de groep op zeeklas is,
overkomt hem iets onwaarschijnlijks
dat hem voor de rest van zijn leven
zal veranderen …
Maak je op, maak je klaar want de
familie Missorten komt er aan! Rune,
Mendel, Petrocsja en Raf spelen, vertellen en verfilmen het verhaal van
Stoffel voor kinderen vanaf zes jaar.
om 14 uur - BIB - gratis
inschrijven via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Zaterdag 16 februari

JV De Pinte - Ooidonck Leerne
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

In 2014 ontmoette Greet Shawn
Achor, auteur van ‘The Happiness
Advantage’. Het boek verdedigt
de relatie tussen gelukkig zijn en
succes hebben. Haar credo: als we
positief in het leven staan, worden
we gemotiveerder, creatiever, weerbaarder en productiever.
Positiviteit is een keuze, ook als
het niet op een dienblaadje wordt
aangereikt. Positiviteit is zien wat al
goed gaat en actie nemen om de
dingen die nog niet goed gaan te
verbeteren. Een positieve attitude
vormt de basis voor samenwerking,
succes, leren en nog veel meer.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel (De Pinte)
€ 5 - inschrijven via vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

Dinsdag 19 februari

GOSA: lezing
‘Het nieuwe erfrecht’
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Frans.naessens@skynet.be
Vrijdag 22 februari

JV De Pinte - Balgerhoeke
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 22 februari

Bowling
20 uur - Sint-Martens-Latem
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Woensdag 27 februari

Lezing door Peter Bauwens:
De tuin van eten

Steeds meer mensen willen opnieuw
een moestuin. Maar wat en hoe willen
we precies kweken en oogsten?
Deze lezing brengt een nieuwe kijk op
wat de moestuin kan bieden. Groenten
en vruchten die tegelijk mooi én lekker
zijn. Oude rassen met nieuwe mogelijkheden of nieuwe selecties die de
moestuin een stuk makkelijker en aantrekkelijker maken. Vaste, doorlevende
groenten voor een verrassende jaarlijkse
oogst, meer kleur en smaakvariatie op
je bord of verre reizen in je eigen tuin
door het gebruik van bijzondere eetbare
gewassen uit de hele wereld ... Eetbare
planten met een boeiende geschiedenis
of als basis voor een beloftevolle toekomst. Een verfrissende introductie met
praktische tips voor een nieuw soort van
eetbare tuin en een filosofie rond een
zintuiglijke tuinbeleving.
van 19.30 tot 22 uur
De Veldblomme, Veldstraat 50
€ 10 (leden) / € 14
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
INFOblad | JANUARI - FEBRUARI 2019 | 31

De burgemeester, de schepenen,
de gemeenteraadsleden,
de algemeen directeur,
het gemeentepersoneel,
het OCMW-bestuur
en het personeel van het OCMW
bieden je hun beste wensen aan voor

een gelukkig en gezond 2019!

en nodigen alle inwoners uit voor de
nieuwjaarsreceptie in openlucht
op zondag 6 januari 2019 van 11 tot 13 uur
Dorp (Zevergem)
Deze uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Pinte - Zevergem.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

