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Volgende INFOblad
(mei - juni 2019)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
17 maart 2019 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in maart - 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

Smullen van
lokaal erfgoed
In het kader van de erfgoeddag, op zondag 28 april 2019,
wil de cultuurraad een kookboekje samenstellen met
gerechten en keukentips van Pintenaren. Wellicht heb je
tussen de vele kookboeken nog een mapje of boekje met
recepten die doorgegeven werden. Erfgoed in zijn lekkerste
vorm dus. Zoek je even mee?
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Of geniet je liever van een (huiskamer)concert?
Locaties en (verborgen) muzikaal talent melden kan bij de
cultuurdienst.

Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
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
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
zaterdag
9 tot 17 uur
* zomeruurregeling: van 25 maart 2019 tot
28 oktober 2019
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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Herstellen doen we samen
in het Repair Café
Op zaterdag 2 maart vindt de tiende editie van het Repair
Café plaats in de Pinte. Kom langs met je kapotte spullen.
We herstellen ze samen! Gratis inkom en herstellingen.
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Hoe kan je
je wapenen tegen
internetfraude?
De politie geeft in dit infoblad en de volgende edities
een aantal tips mee gaande van het beveiligen van je
apparaten tot het leren kennen van valse e-mails. Verder
geven ze mee om geen persoonlijke gegevens te delen
of toe te geven aan emotiefraude.
Meer tips vind je op www.safeonweb.be
en www.safeinternetbanking.be.
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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 2 april
❏ 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
❏ Repair Café: zaterdag 2 maart in de Gemeentelijke
Basisschool De Pinte van 9.30 tot 13 uur
Sluitingsdagen
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark,
OCMW, Sociaal Huis
Maandag 22 april 2019 (paasmaandag)

Verenigingen in de kijker
Op zoek naar een vrijetijdsbesteding?
Je kunt opnieuw aansluiten bij tal van verenigingen
in De Pinte - Zevergem. En er staan er twee extra in
de bloemetjes. Chiro De Pinte bestaat namelijk 50 jaar
en ook TK Olympia heeft iets te vieren. Zij mogen
40 kaarsjes uitblazen.
Ontdek het aanbod vanaf pagina 20 (onder ‘Op zoek
naar een hobby?’) en in de UiTagenda vanaf pagina 25.
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Openbare werken & Mobiliteit

Werken afrittencomplex E17-N60
Eind februari startte de fase met het meeste hinder voor het
verkeer, fase 2B. De aannemer werkt dan op de N60 in de
richting van Gent:
• Heraanleg wegdek N60
• Sanering van brug over de E17 (brughelft richting Gent)

Bouw
geluidsschermen
Grote Steenweg
De gunning van de geluidsschermen
is afgerond bij Agentschap Wegen
en Verkeer. De aannemer start met
het plaatsen van de schermen na
de productie ervan. De werken
zouden afgerond moeten zijn voor
het bouwverlof. Tijdens het plaatsen
van de geluidsschermen op de brug
over de Grote Steenweg zal er geen
doorgaand verkeer mogelijk zijn. De
bijkomende hinder en omleiding
worden nog gecommuniceerd via
depinte.be, facebook Gemeente
De Pinte, de nieuwsbrief Openbare
werken.
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• Bouw helft van nieuwe rotonde
• Aanleg carpoolparking
Voor de meest actuele informatie kan je terecht op de
website van AWV: wegenenverkeer.be/werken/e17de-pinte-nieuw-op-en-afrittencomplex

En verder …
• De start van de aanleg van de Stationsstraat als fietsstraat en van
de fietssnelweg F7 van de Nijverheidsstraat tot de grens met
Sint-Martens-Latem is voorzien begin maart 2019. Het nieuwe
fietspad tussen de Daningsdreef en de Nijverheidsstraat zal
uitgevoerd worden in juni.
• Er werden twee keer twee bloembakken geplaatst in ’t Kruisken
om de snelheid van het doorgaand verkeer te verminderen. Op
deze manier wordt ook zwaar verkeer door de straat geweerd.

Leven & Wonen

Inspraak en participatie bij gemeentelijk beleid
Wij luisteren graag naar jouw ideeën en betrekken
je graag bij de uitwerking van het beleid
In het INFOblad voor januari - februari 2019 vond je een
eerste oproep voor kandidaten voor adviesraden. Het
huidige gemeentebestuur wil participatie ook ruimer
aanpakken, als rode draad doorheen de beleidsperiode,
bij het vorm geven van het meerjarenplan, maar ook
projectmatig.
Wil je eenmalig of langer jouw stem laten horen over
een of meerdere van volgende thema’s? Vul dan het
formulier in op www.depinte.be/participatie.
We sturen jou dan vrijblijvend uitnodigingen voor
overlegmomenten of andere participatiemogelijkheden
betreffende het gemeentelijke beleid.
Thema’s:
 efficiënte en klantvriendelijke gemeentelijke
dienstverlening
 intergemeentelijke samenwerking
 veiligheid (politie, brandweer, informatieveiligheid, BIN)
 dorp- en wijkwerking
 ondersteuning van het verenigingsleven
 lokale economie en middenstand
 verkeer en mobiliteit
 openbare werken en gemeentelijk patrimonium
 cultuur en erfgoed
 financiën en begroting















landbouw en plattelandsontwikkeling
wonen, ruimtelijke ordening
milieu en duurzaamheid
sport
onderwijs en levenslang leren
zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en
seniorenbeleid)
jeugd
welzijn en gezondheid, sociale zaken
ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen
dierenwelzijn
communicatie en participatie
digitalisering
bibliotheek

We zijn alvast benieuwd naar jouw mening!

Vacatures gemeente en OCMW
Het lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar volgende
medewerkers (in contractueel verband):
•
•
•
•

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening A1a-A3a
Zaalwachter E1-E3 (werfreserve)
Technicus (podiumtechnicus) C1-C3
Dienstverantwoordelijke Organisator groeps- en
gezinsopvang B1-B3

Binnenkort ook:
• Zorgkundigen C1-C2 en verpleegkundigen WZC BV1-BV3/
C3-C4 (werfreserve)
• Medewerkers leefgroep WZC E1-E3 en facilitair
medewerkers WZC E1-E3 (werfreserve)
Meer info: www.depinte.be/vacatures
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Leven & Wonen

GEZOCHT:
ben jij en/of jouw partner geboren in ... 1969?
Dan hebben we groot nieuws voor je: “je krijgt dit jaar
de ‘gezegende’ leeftijd van 50!”. En ... Er is meer ... Er is een
feest-team opgestaan om deze bijzondere leeftijd in de
bloemetjes te zetten.

Deel dit bericht gerust met iedereen die je kent én verwant
is met De Pinte/Zevergem én die dit jaar de prachtige
leeftijd van 50 jaar verwerft en vooral: stuur een mailtje naar
WoodstockTheRevival1969@gmail.com voor verdere info.

Voor wie? Voor alle in De Pinte/Zevergem geboren en/
of wonende 50-jarigen met/zonder partner; ook voor wie
geboren is in 1969 én naar de lagere school ging in De
Pinte/Zevergem.

Waarom nu al een mailtje? Om een goede organisatie en
een geslaagd feest mogelijk te maken!

Check alvast eens de hiervoor gecreëerde facebookpagina:
Woodstock The Revival.
50 jaar word je slechts één keer! Vier het samen met ons en
jullie leeftijdsgenoten!

Zin gekregen? Noteer alvast zaterdag 7 september 2019
in je agenda.
Hopelijk tot dan!
Het WoodstockTheRevival1969-team

Inschrijven middelbaar onderwijs Erasmus De Pinte
1. Infoavond op dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur
• ouders krijgen een uiteenzetting in de sporthal
• leerlingen krijgen proeflesjes: Latijn, Stem, Burgerschap, Engels
• uitleg procedure inschrijvingen
• einde omstreeks 21 uur
• receptie
2. Inschrijvingsperiodes 2019-2020
Broers, zussen, kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden van de instelling kunnen
worden ingeschreven (sinds de eerste schooldag van 2019). Deze voorrangsregel geldt tot 28 februari 2019.
Inschrijvingen voor alle andere kinderen voor het eerste middelbaar kan vanaf maandag 18 maart 2019 om 9 uur.
Leerlingen voor andere leerjaren kunnen worden ingeschreven vanaf dinsdag 23 april 2019 om 9 uur.
3. Openklasdag op zondag 5 mei 2019 van 11 tot 17 uur
• Meer info op www.erasmusdepinte.be > Vandaag > Nieuws
• Inschrijven infoavond & vragen: info@erasmusdepinte.be
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Schoolfeest ‘wat zal zijn werd geboren in wat was’
Na twintig jaar intensief bouwen en verbouwen is de schoolsite van Vrije Basisschool De Pinte afgewerkt. Vanaf de
ingang aan de Baron de Gieylaan tot aan de Polderdreef, in het hart van de gemeente De Pinte, ontplooit zich een
open ruimte: een groen en gezellig schooldomein.
Hier krijgen kinderen kansen om samen te leren, te spelen, veel te beleven,
zorgzaam om te gaan met elkaar … Kom het ontdekken op 19 mei 2019. Welkom!
Programma:
11.45 uur: inhuldiging
vanaf 12.30 uur: rondleidingen en tentoonstelling
14.30 uur: optredens van de kinderen
tot 18 uur: spelcarrousel - tentoonstelling

Internationale vrouwendag
Op vrijdag 8 maart 2019 wordt Internationale Vrouwendag gevierd.
Waarom deze dag?
Op 8 maart 1908 legden de vrouwen het werk neer
in New York. De staking was gericht tegen de slechte
arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is
beroemd geworden door onder meer de poëtisch
verwoorde eis van de vrouwen: “brood en rozen”. Nadien
volgden er nog stakingen en verzet, die uiteindelijk een
symbool zouden worden voor de strijd voor gelijkwaardigheid van man en vrouw.
Het conflict tussen man en vrouw heeft slechtere tijden
gekend, maar toch wijst de actualiteit uit dat gelijkwaardigheid nog niet meteen aan de orde is. Denk maar aan
de recente #metoo ontwikkelingen, de loonkloof tussen
mannen en vrouwen wereldwijd, het onevenwicht over
hoe mannen en vrouwen in beeld worden gebracht …

van de vrouw heeft geleid tot veel sociale verandering.
Gelijke rechten en gelijkwaardige behandeling van
vrouwen en mannen zijn ondertussen maatschappelijk
aanvaarde gegevens. De sociale ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen is de laatste jaren sterk verminderd.
Het is daarom nodig om
af en toe door een ‘roze bril’
naar de toekomst te kijken
en ook de positieve
evolutie voor gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen
te aanschouwen.

Toch boeken we vooruitgang in de strijd naar gelijkwaardigheid. Jarenlange aandacht voor emancipatie

Zondag 14 april: Wielerwedstrijd in Zevergem
Aangepaste verkeerssituatie / regeling bussen De Lijn
Zie www.depinte.be/wielerwedstrijdvelodroom
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Milieu & Duurzaamheid

Earth hour
Doof je lichten op zaterdag 30 maart 2019
van 20.30 tot 21.30 uur.
‘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.

Het Repair Café: handig, leuk en goed voor het milieu
Op zaterdag 2 maart 2019 vindt de tiende editie van het Repair Café plaats in
De Pinte. Leef duurzaam. Breng je kapotte spullen mee. We herstellen ze samen!
Herstellen loont! En het is nog plezant ook …
Kom tussen 9.30 en 13 uur naar de Gemeentelijke Basisschool De Pinte
(Polderbos 1). Gratis inkom en herstellingen.
Met succes gerepareerd
Van alle producten die naar een Repair Café worden gebracht, wordt 80 %
met succes gerepareerd of er wordt goede raad meegegeven. Dat blijkt uit de
Reparatiemonitor 2017 van Stichting Repair Café International, met gegevens
over meer dan 2 300 reparaties. De meeste elektrische apparaten werden met
succes gerepareerd en ook nog in een gezellige sfeer.
Misschien leer je zelfs wel nieuwe mensen kennen.
De cijfers van ons Repair Café liggen in dezelfde lijn als die van de
Reparatiemonitor. Naast mixers, broodroosters, kettingzagen, smartphones,
brillen, halssnoeren, T-shirts, gordijnen ... zijn dit de top-5 aangeleverde spullen:
Elektro

Fiets

ICT

Mechanica

Meubel

Textiel

Lamp

46

Remmen 12

Printer

7

Weegschaal

3

Stoel

2

Broek

32

Radio

37

Band

5

Settings

6

Bosmaaier

2

Parasol

1

Bloes

8

Koffiezetapparaat

25

Zadel

5

Batterij

4

Kettingzaag

2

Jas

5

Strijkijzer

23

Ketting

4

Lader

4

Kurkentrekker

2

Rok

5

Klok

21

Wiel

4

Scherm

4

Waterpomp

2

Vest

5

TIP
Dag van het Park
Op zondag 16 juni 2019
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Foto: Jan Germonpré

Reparaties aan textiel slaagden voor 100 %, elektro en ICT 74 %, mechanica 83 %, het slagingspercentage voor fietsen is
68 %, wat ook nog steeds goed is. Het is dus niet nodig om meteen een nieuw toestel of kledingstuk te gaan kopen!

Welzijn & Sociale zaken

Vergeet dementie,
onthou mens
Op maandag 7 januari 2019 ging de vernieuwde website van de Vlaamse campagne
‘Vergeet dementie, onthou mens’ online.
Nieuw zijn de videogetuigenissen van Paul &
Katalijne en Wannes & Rosa. Paul & Katalijne
vertellen over hun leven met dementie,
Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de
serie ‘Voor ik het vergeet’, die loopt op Eén.
“Hij is dementerend”, “zij is dement” ... Het zijn zinnetjes
die je om de haverklap hoort. Ze zijn in ons dagelijks taalgebruik
ingebakken. Genuanceerd communiceren over dementie begint
met ons bewust te zijn van deze gewoonten. Waarom zeggen we
niet: “Hij heeft dementie” en “Zij is een persoon met dementie”? Het
lijkt een klein verschil, een kleine moeite. Maar er zit een waarde in
verscholen: het gaat niet om ‘dementen’, het gaat over mensen.
Meer info: onthoumens.be

Wijk-werkers gezocht
Wat is wijk-werken?
Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere
PWA. Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per
week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school,
gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of
land- en tuinbouwbedrijf in je buurt.
Je mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per
jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum twaalf
maanden. Daarna zet je een volgende stap in je traject
naar werk.
Voor wie?
Je kan werken als wijk-werker als:
• Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
• Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of
een leefloongerechtigde bent.
• Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone
arbeidscircuit.
• Je wil je vaardigheden bijschaven.
• Je bent in staat om zelfstandig te werken.
Hoeveel verdien je als wijk-werker?
Als je wijk-werkt, krijg je 4,10 euro per gepresteerd uur.
Daarbovenop krijg je een verplaatsingsvergoeding van
VDAB als je heen-en-terug-verplaatsing meer dan 10 km
bedraagt. Deze vergoeding bedraagt 0,15 euro per afgelegde kilometer. Je hoeft geen belastingen te betalen op
je inkomsten uit wijk-werken.

Veel activiteiten mogelijk
Via het wijk-werken kan je verschillende soorten opdrachten uitvoeren: sneeuwruimen of gezelschap bij
ouderen, gras afrijden bij privépersonen, kinderopvang
of busbegeleiding op een school ... Ook als logistieke ondersteuning of als parkingwachter bij evenementen kan
je ingeschakeld worden als wijk-werker. Een volledige
activiteiten-lijst kan opgevraagd worden bij jouw wijkwerk-bemiddelaar of op www.vdab.be/wijk-werken.
Lokale zitdag De Pinte
Het kantoor van het wijk-werken bevindt zich in het
Sociaal Huis van De Pinte (Pintestraat 69). Iedere eerste
en derde woensdag van de maand van 9 tot 12 uur is
Jan Dreelinck aanwezig om je te helpen met jouw
vragen rond wijk-werken. Je kan de dienst wijk-werken
ook telefonisch (0470 33 20 91 ) of via e-mail
(jan.dreelinck@vdab.be) contacteren.
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Welzijn & Sociale zaken

Dubbel en dik bedankt De Pinte!
Een terugblik op de 11.11.11-campagne van het najaar 2018: #Allemaal mensen
Voor de tweeënvijftigste keer rolde over Vlaanderen een golf
van solidariteit. Net als vorig jaar lag de focus van de campagne op een menselijk en rechtvaardig migratiebeleid.
#Allemaal Mensen onderweg naar beter!
Met 20 000 vrijwilligers en meer dan 800 acties werd een
hartverwarmende boodschap gegeven te midden van het
harde discours over migratie.
In De Pinte werkten 25 vrijwilligers mee en werden er een
tiental acties opgezet. Daarom willen we iedereen bedanken
voor zijn/haar onvoorwaardelijke inzet en/of aanwezigheid
op een van de acties/activiteiten, voor een bijdrage bij de
verkoop of voor een gulle storting.
De opbrengst in onze gemeente is dit jaar bijna verdubbeld!
De Pinte staat op plaats vijftien van de gemeenten in België
met 10 460 euro op de teller (stand op 10 januari 2019).
Enkel grotere gemeenten en steden scoren hoger. Omgerekend voor De Pinte betekent dit 1,023 euro per inwoner.
De verkoopactie op straat en door enkele organisaties
leverde iets meer dan 3 000 euro op. Ook dit is een stijging!

Dank je wel De Pinte!

Gastgezinnen gezocht
20 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van EuroChildren kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. Ze verwelkomen dit
jaar ongeveer 25 kinderen, waarvan twintig die voor de
eerste maal komen. Ze komen uit het zuid-oosten van
Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van
26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van
de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld
aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor
velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen
van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen
zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en
leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een
gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriëntenarme voeding en de permanent vervuilde omgeving
zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid.
Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor
enkele weken, betekent een enorme boost voor hun
gezondheid.
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De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwachten we twintig jongens en meisjes
tussen acht en twaalf jaar, die voor de eerste maal naar
Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children
nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun
ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel.0495 67 82 37, of mailen naar info@euro-children.be
Bijkomende informatie vind je op www.euro-children.be.

Veiligheid

Hoe kan ik mij wapenen tegen
internetfraude?
In dit infoblad en in volgende edities geven we graag tips mee om internetfraude te voorkomen.

Beveilig je apparaten
• Houd je beveiligingssoftware up-to-date op al je
apparaten: mobiele telefoon, tablets en computers.
Update je internetbrowser en installeer goede
antivirussoftware. Beveilig ook je mobiele toestellen.
Ze bevatten veel persoonlijke gegevens, zoals e-mails,
foto’s, apps ... en zijn vaak gemakkelijk te kraken.
• Gebruik enkel originele software en werk ze geregeld
bij.
• Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet
vatbaar is voor virussen. Het is het belangrijkste
stukje software om je computer en je gegevens te
beschermen. En ook al biedt geen enkele virusscanner
100 % bescherming, toch blijft het cruciaal om er
eentje te installeren.
• Beveilig je wifinetwerk thuis met een wachtwoord. Zo
kan niemand gebruik maken van je draadloos internet.
• Hoe langer en complexer je wachtwoorden, hoe
veiliger. Gebruik een wachtzin: een lange zin is simpel
te onthouden én veiliger. Je kan ook een beroep doen
op programma’s of ‘wachtwoordkluizen’ om
het wachtwoord voor jou te maken én te onthouden.
Deel je wachtwoorden nooit met anderen.

• Maak regelmatig een kopie van alle gegevens. Met
een back-up kan je immers verder werken en ben je
geen unieke informatie kwijt. Bewaar je back-up niet
op dezelfde locatie als je bestanden, maar op een
externe harde schijf, een USB-stick of in the cloud.
Slachtoffer van internetfraude?
Word je ondanks alle voorzorgen toch slachtoffer van
internetcriminaliteit, dan kan je een aantal acties ondernemen.
Kwam je terecht op een site met misleidende informatie? Ontving je via e-mail ongewenste reclame of een
frauduleus voorstel? Zag je kinderporno op een site?
Meld het op meldpunt.belgie.be.
Zelf slachtoffer? Doe aangifte bij de politie. Als slachtoffer
kom je persoonlijk aangifte doen op het commissariaat.
Enkel dan kan de politie iets ondernemen en eventueel
een onderzoek starten.
Wijkcommissariaat De Pinte, Koning Albertlaan 1,
De Pinte, tel. 09 280 80 40
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Vrije tijd

Smullen van lokaal erfgoed
Zoek je even mee?
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 een handgeschreven recept dat je met de wereld
wil delen? Het geheim van een goede vla, een lekkere gestreken
mastel of een vergeten keukentip, laat het de cultuurraad weten!
In het kader van de erfgoeddag, op zondag 28 april 2019, wil de
cultuurraad een kookboekje samenstellen met gerechten en keukentips van Pintenaren. Wellicht heb je tussen de vele kookboeken
nog een mapje of boekje met recepten die doorgegeven werden.
Stuur een foto of scan van het recept of keukentip door naar cultuurbeleid@depinte.be, of breng het binnen
in het OCP of bib (ter attentie van de cultuurraad).

Smullen van lokale muziek
Muziekschool De Pinte viert dit jaar zijn vijfde verjaardag.
We slaan daarom de handen in elkaar voor een unieke
samenwerking: ‘Buffet, een muziekparcours in De Pinte’.
Samen nodigen we iedereen uit om op dinsdag 30 april
2019 (vooravond van de feestdag op 1 mei 2019) te komen
genieten van een van de vele (huiskamer)concerten.
In een achttal huiskamers geven leerkrachten van Muziekschool De Pinte het beste van zichzelf, maar ook ander
lokaal muzikaal talent komt aan bod.

Oproep
Podiumbeest, dj, singer-songwriter, rockband, popster,
kamermuzikant, douchezanger, klassiek geschoold …
Schrijf je dan in! (meer info op de website)
Of woon je in De Pinte en wil je graag een huiskamer ter
beschikking stellen? Of ken je iemand met een woonkamer
of andere ruimte die kan dienen als toffe concertlocatie?
Laat het ons dan zeker weten via www.depinte.be/buffet.

De Pinte in beeld - toneel voor scholen
Sinds een aantal jaar is januari
‘theatermaand’ voor de ongeveer
1 400 kinderen van de Pintse
kleuter- en basisscholen. Ook nu
organiseerde gemeente De Pinte
voorstellingen in het OCP en de
bib, met dit jaar extra aandacht
voor lokaal talent. Zo bracht Erasmus-leerling Remi De Smet zijn zelf
geschreven voorstelling ‘Gekraakt
door eigen naakt’ voor de leerlingen uit de derde graad
en konden de kleuters genieten van de ‘Seizoensverhalen’ van het plaatselijke ‘Bobooti’. De andere
voorstellingen waren ‘De Wereld’ van Theater Stap,
‘Pieter Konijn’ van Blinde Vink. ‘Disney, zonder suiker’
van Cools en zoon sloot de maand af.
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Jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten
vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden,
boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre
vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.
In de bib hebben we zes jeugdauteurs te gast die voor alle
klassen van de lagere scholen van De Pinte en Zevergem
uitgebreid zullen vertellen over boeken, schrijven en nog veel
meer:
1ste leerjaar:
2de leerjaar:
3de leerjaar:
4de leerjaar:
5de leerjaar:
6de leerjaar:

Ann Lootens
Hilde Schuurmans
Stefan Boonen
Jef Aerts
Siska Goeminne
Jonas Boets

Hou de facebookpagina van de bibliotheek in de gaten:
van elke lezing posten we enkele sfeerbeelden.
Kinderen die, naast deze lezingen, tijdens de jeugdboekenmaand naar de bib komen, krijgen een polsbandje van de
jeugdboekenmaand (zolang de voorraad strekt). Met dit
vriendschapsbandje maken kinderen hun beste vrienden blij.
Elk bandje heeft immers een unieke code waarmee kinderen
een fantastisch boekenpakket kunnen winnen om te delen
met hun beste vriend(in). Want niets zo leuk als samenlezen!
We delen ook kleurplaten uit!

Nieuwe website
catalogus
In de loop van de maand maart zal de catalogus van
de bib in een nieuw jasje gestoken worden.
Naast het opzoeken van boeken in de collectie,
vind je er ook allerlei info over openingsuren,
activiteiten, nieuwe aanwinsten, boeken verlengen,
MijnBibliotheek …
Wil je op de hoogte gehouden worden van het
nieuws en de activiteiten in de bib? Schrijf je dan in
voor onze nieuwsbrief via depinte.bibliotheek.be

TIP
Woensdag 20 maart: Stiff upper lips - Waarom
Engelsen zo Engels zijn
Een lezing van Harry De Paepe aan de vooravond
van de Brexit
Gezinsbond De Pinte in samenwerking met de
bibliotheek
Meer info in de UiTagenda op pagina 27
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Vrije tijd

Sportkampen …
met gezonde vieruurtjes!
In samenwerking met vzw Sportbeheer eva

Er wordt nog steeds veel aandacht besteed aan gezonde
voeding tijdens de kampen. De gesuikerde drankjes zoals
fruitsap, limonade … waar we eigenlijk nog meer dorst van
krijgen, werden vervangen door de ideale dorstlesser: water.
Sinds een paar jaar schakelden we ook over van koeken
naar fruit: genieten van een sappige watermeloen, druifjes,
appels, mandarijntjes, peren … Noem maar op! Als het maar
gezond is!

Pasen:
van maandag 15 tot vrijdag 19 april 2019
Lagere school: Verborgen helden
Kleuters: Knuffelkamp
Zomer 1:
van maandag 1 tot vrijdag 5 juli 2019
Lagere school: Safari Games
Kleuters: Cowboys en indianen
Zomer 2:
van maandag 8 tot vrijdag 12 juli 2019
(geen kamp op 11 juli)
Lagere school: Slag en slinger
Kleuters: Licht en donker
Zomer 3:
van maandag 19 tot vrijdag 23 augustus 2019
Lagere school: Kid Fit
Kleuters: Piraat Ahoy
Zomer 4:
van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus 2019
Lagere school: Skate/omnisport
(Sportpark Moerkensheide)
Kleuters: Sportreis (OCP)
Prijs:
€ 75 voor inwoners, € 60 voor vier dagen
€ 90 voor niet-inwoners, € 72 voor vier dagen

Inschrijven voor de sportkampen kan enkel
vooraf en online via depinte.ticketgang.eu:
• Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 5 maart 2019 vanaf 20 uur
• Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 6 maart 2019 vanaf 20 uur
Alle informatie betreffende de kampen, de Sportacademie en de inschrijvingsprocedure is terug te
vinden in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.
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College van burgemeester en schepenen / Vast Bureau
Burgemeester
Vincent Van Peteghem
Groenstraat 6
vincent.vanpeteghem@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en brandweer), bevolking en
burgerlijke stand, erediensten, dorps- en wijkversterking, lokale economie en middenstand

Schepencollege / Vast bureau

Willem Rombaut
Ginstbulken 5
tel. 0473 93 31 20
willem.rombaut@depinte.be
Bevoegdheden: openbare werken en
gemeentelijk patrimonium, cultuur
en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: verkeer en
mobiliteit, personeel, onderwijs en
levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Kristof Agache
Stijn Streuvelslaan 13
tel. 09 321 08 65
kristof.agache@depinte.be
Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica

Lieve Van Lancker
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn en gezondheid, zorg
voor jong en oud (gezin,
kinderopvang en seniorenbeleid),
ontwikkelingssamenwerking en
gelijke kansen, voorzitter BCSD

Laure Reyntjens
Pintestraat 16
tel. 0479 42 45 39
laure.reyntjens@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, milieu en
duurzaamheid, communicatie en
participatie
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Voorzitter gemeenteraad /
OCMW-raad
Kathleen Ghyselinck
Veldstraat 54
tel. 0478 20 67 73
kathleen.ghyselinck@depinte.be

Algemeen directeur
Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
algemeendirecteur@depinte.be

Gemeenteraad / OCMW-raad
Gezien de integratie van gemeente en OCMW sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden voortaan dezelfde personen. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op die van de gemeenteraad.
Samenstelling (op alfabetische volgorde)
Naast de leden van het college van burgemeester en schepenen zijn ook volgende personen lid van de gemeente- en
OCMW- raad.
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Guy Blomme
Heirweg 39
09 385 58 29
guy.blomme@depinte.be

Ina Quintyn
Baron de Gieylaan 121
0486 28 67 44
ina.quintyn@depinte.be

Hilde Claeys
Berkenlaan 4 A
0473 88 42 42
hilde.claeys@depinte.be

Liselotte Thienpont
Frans De Potterstraat 27
0499 41 92 65
liselotte.thienpont@depinte.be

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
09 282 93 65
trudo.dejonghe@depinte.be

Erik Van de Velde
Reevijver 61
0492 74 51 78
erik.vandevelde@depinte.be

Evelyne Gomes
Eekbulk 36
0486 08 36 55
evelyne.gomes@depinte.be

Marthe Van Den Abbeele
Aan de Bocht 3
0497 70 71 37
marthe.vandenabbeele@depinte.be

Leen Gryffroy
Blijpoel 17
0471 78 17 32
leen.gryffroy@depinte.be

Antoine Van Nieuwenhuyze
Bosstraat 20
09 385 49 36
antoine.vannieuwenhuyze@
depinte.be

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
0496 20 01 02
wim.vanbiervliet@depinte.be

Christel Verleyen
Breughellaan 65
0497 32 09 95
christel.verleyen@depinte.be

Ann Vandenbussche
Eeuwfeestlaan 50
0478 75 17 28
ann.vandenbussche@depinte.be

Lutgard Vermeyen
Reevijver 67
0472 36 33 10
lutgard.vermeyen@depinte.be

Komende data zittingen gemeenteraad en OCMW-raad
Maandag 25 februari 2019
Maandag 25 maart 2019
Maandag 29 april 2019
Maandag 24 juni 2019
Je bent van harte welkom tijdens deze vergaderingen om 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.
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BCSD
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) is bevoegd om beslissingen te nemen over individuele maatschappelijke
dienstverlening en integratie.

Voorzitter BCSD
Lieve Van Lancker
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be

Samenstelling (op alfabetische volgorde)
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Guy Blomme
Heirweg 39
09 385 58 29
guy.blomme@depinte.be

Inge Temmerman
Oude Gentweg 40
inge.temmerman@depinte.be

Lieven Lekens
Koning Albertlaan 15
lieven.lekens@depinte.be

Jan Turf
Borluutlaan 4
jan.turf@depinte.be

An Stroobandt
Cyriel Buysselaan 42
an.stroobandt@depinte.be

Greet VanDen Berghe
Moerkensheide 53
greet.vandenberghe@depinte.be

Vrije tijd

Rugschool: nog een paar plaatsen vrij
De lessenreeks rugschool (tien lessen) is een aanrader
voor mensen met en zonder rugpijn (vanaf achttien jaar).
Tijdens deze lessen train je op een evenwichtige manier
je rug- en buikspieren. Je krijgt sterkere spieren die je
wervelkolom beter ondersteunen. Het zijn oefeningen
om je natuurlijk spierkorset van buik en rug terug sterk
en stevig te maken en zo de belasting op te vangen.
Bij de oefeningen wordt vooral aandacht besteed aan
de kleine stabilisatiespieren en de bekkenbodemspieren.
Je leert deze opnieuw gebruiken en controleren.
De lessen worden gegeven door een gekwalificeerde
lesgever (kinesitherapeut) en vinden plaats op maandagavond van 1 april tot 24 juni 2019.
Groep 1 van 19 tot 20 uur
Groep 2 van 20 tot 21 uur
Locatie: Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1, 9840 De Pinte
Kostprijs: € 40 voor inwoners, € 60 voor niet-inwoners
Inschrijven via 09 280 98 40 of sport@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je een overschrijving om
de betaling te regelen.

Workshop e-bike & speed pedelec
In samenwerking met vzw Sportbeheer en de Sportelgangmakers
Heb je een e-bike en wil je graag wat vaardiger worden? Speel je met het idee om een elektrische fiets aan
te kopen en wens je advies van experts?

Wanneer:
zaterdag 6 april 2019 van 13 tot 16.30 uur
Waar:
Sportpark Moerkensheide (Parkwegel 1)
Deelnameprijs: € 5 (via overschrijving), inclusief verzekering
en gebruik e-bike voor wie er zelf geen
heeft.
Inschrijven:
voor 1 april via 09 280 98 40 of
sport@depinte.be. Beperkt aantal plaatsen!

Kom naar de workshop!
Programma:
• Onthaal met koffie
• Theorie (wetgeving,
soorten fietsen,
onderhoud)
• Fietsvaardigheden
• Behendigheidsparcours
• Fietstocht
• Quiz
• Koffiemoment
• Advies

Heb je een e-bike, gelieve
deze mee te brengen.
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Vrije tijd

‘Lekker actief’ wil senioren aanzetten tot meer
bewegen en een gezondere levensstijl
Er wordt een traject ‘lekker actief’ uitgerold door
OKRA De Pinte - Zevergem met medewerking van de
gemeente voor alle senioren van De Pinte en Zevergem.

• Krachtoefeningen, stappen, alternatieve activiteiten
gecombineerd met tips/oefeningen in functie van
voeding

We focussen op drie facetten: bewegen, het doorbreken
van (langdurig) zitgedrag en gezonde voeding.
Het project duurt tien weken waarbij je individueel kunt
werken aan een persoonlijke doelstelling of deelnemen
aan groepsactiviteiten.

Deelnameprijs?
15 euro, inbegrepen:
• Stappenteller
• Doosje met krachtoefeningen en doosje met
opbouwplannen ‘Elke stap telt’
• ‘Pillendoosje’
• Magneet voedings- en bewegingsdriehoek
• Beweegwekker
• Tien weken deelname aan begeleide groepssessies

Wanneer?
Telkens op woensdagvoormiddag. Data: 13, 20, 27 maart
en op 3, 10, 17 en 24 april 2019 (voor de volledige sessie
in functie van beweging en/of wandelen)
In De Veldblomme en/of sportpark Moerkensheide
Wat?
• Afnemen van een instaptest voor het bepalen van het
beginniveau voor het stapprogramma ‘Elke stap telt’.
• Gebruik van de stappenteller en groepsregistratie
• Toelichting krachttrainingsprogramma
• Doorbreken zitgedrag door gebruik wekker
• Groepsactiviteiten en gebruik ‘pillendoosje’

Op zoek naar een hobby?

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 info op: www.atletiekdepinte.be
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Inlichtingen en inschrijvingen:
Ten laatste op 5 maart 2019 bij:
• jeanineschollaert@hotmail.com, tel. 09 222 00 25 of
0476 87 40 49
Okra Zevergem (BE 18 8914 6406 3265)
• laurentdevos@skynet.be, 09/282 79 39 of 0476/59 87 79
Okra trefpunt De Pinte (BE89 8901 3404 9785)
Van harte welkom!

Herbeleef je jeugd
tijdens het feestweekend van Chiro
Sint-Agnes De Pinte
15-16-17 maart 2019

TK Olympia viert
40-jarig bestaan!
In 2019 bestaat turnclub Olympia De Pinte 40 jaar en dat
mag gevierd worden!
Op zaterdag 27 april 2019 organiseert TK Olympia
De Pinte haar opendeurdag waar ze je graag terug
meeneemt naar de afgelopen 40 jaar. Tijdens dit
namiddagevenement (van 14 tot 18 uur) kan je genieten
van een tentoonstelling over 40 jaar TKO terwijl de
gymnasten het beste van zichzelf tonen.
De opendeurdag wordt afgesloten met een
pastafestijn tussen 18 tot 20 uur waarop TK Olympia alle
sympathisanten graag verwelkomt.

Wat is …
… Chiro, nog meer dan spel
Een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel
Waar iedereen mee beweging maakt
Dat is chiro als je ’t mij vraagt
De lont in het kruitvat, de vlam in de pan
Het kriebelt, het tintelt, je voelt dat het kan
Om samen te spelen, om samen te zijn
Zondag na zondag, dit chirorefrein
En zo wordt …
Spring op de kar met een lied en een lach
Zo dekt deze lading onze chirovlag
Want vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geeneen uit de boot
En dan is …
De chirodroom daar bouwen we aan
Soms wel eens vallen, dan weer opstaan
Met vriendschap, inzet en samenspel
Want iedereen is bij ons van tel
Daardoor is …
Door met zijn allen op zoektocht te gaan
En dan te kiezen die weg in te slaan
In chiro geloven is de uitdaging
verhalen van kinderen die ik je zing
en zo blijft …

Ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten
worden uitgenodigd om deze boeiende namiddag bij te
wonen in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool
(Polderbos, De Pinte).
Gratis inkom en amusement verzekerd!
Het pastafestijn nadien vindt plaats in de refter van
Gemeentelijke Basisschool. Keuze uit vier pasta’s à
volonté aan de democratische prijs van € 16, € 9
(6-12 jaar) en € 6 (kleuter). Kaarten voor het pastafestijn
zijn te koop via www.tkodepinte.be.

Herken je dit lied nog?
Ben je een echte Chirofanaat en wil je het feestweekend
doen knallen?
Ga dan op zoek naar materiaal, foto’s, gadgets …
die een link hebben met je Chiroverleden.
Wil je dit materiaal uitlenen om te exposeren tijdens
het feestweekend, dan kan je dit binnen brengen bij
Christine Saelens, Bommelstraat 67, De Pinte.
Geef vooraf gerust een seintje op het nummer
0478 51 36 46.
Hartelijke Chirogroeten en graag tot dan.
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Op zoek naar een hobby?

Welkom bij Petanqueclub Edelweiss
Heb je vrije tijd en ben je op zoek naar een gezonde
sportieve ontspanning en sociaal contact?

Wanneer?
Dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 uur tot …

Dan is aansluiten bij petanqueclub Edelweiss De Pinte
voor jou misschien de ideale keuze.
Kom het vrijblijvend een namiddag uitproberen.

Info:
Piet Segers, Breughellaan 37, tel. 09 282 25 05,
piet.regina@skynet.be
Adelin Van Wassenhove, ’t Kruisken 7, tel. 09 282 32 46,
adelin.vanwassenhove@telenet.be

Waar?
In de winter binnenterreinen in Zevergem, tijdens de
zomermaanden in Moerkensheide.

Zin in een partijtje badminton?
Dit kan in het OCP bij Badmintonclub Latem-De Pinte.
Als volwassene/recreant (+ 18 jaar) kan je op woensdagavond
van 20 tot 23 uur en/of op zondagavond van 20 tot 22 uur
een pluimpje slaan in de sporthal van het OCP. Bovendien kan
je – indien gewenst – ook via de club in de sporthal van Latem
terecht; dit kan op maandag van 20.15 tot 23 uur en/of op
donderdag van 20 tot 23 uur. Speelmomenten genoeg
om je eens goed uit te leven!

Niveau? Is niet van belang, iedereen welkom van beginner tot
gevorderde recreant. Wat heb je nodig? Een eigen racket en
goede sportschoenen (er zijn plastieken pluimpjes van de club
ter beschikking).
Je kan gerust op één van deze speelavonden de club vrijblijvend
uitproberen. Mocht je je nadien wensen lid te maken (je moet
ook in orde zijn voor de verzekering), neem dan een kijkje op
www.badmintonclublatemdepinte.be of stuur een mailtje naar
secretariaat@badmintonclublatemdepinte.be.
Tot op het badmintonveld!
Badmintonclub Latem-De Pinte

Badmintonclub

Latem-De Pinte
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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 maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2019 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.

TIP
Woensdag 24 april: Buitenspeeldag
Voor alle kinderen vanaf zes jaar
Van 13 tot 17 uur ter hoogte van het OCP
Organisatie: jeugddienst en sportdienst De Pinte
Meer info in de UiTagenda op pagina 30

Tienerwerking:
PAARS!

Waar?
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte (voor
kleuters en lagereschoolkinderen)
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven betalen de ouders
onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: € 3,25
• niet-inwoners: € 6,50
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa per halve dag:
• inwoners: € 4
• niet-inwoners: € 8
Inbegrepen: een drankje, een versnapering, verzekering

Op dinsdag 9 april en donderdag 11 april 2019
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 voorals de namiddag omdat de activiteiten vaak op
verplaatsing plaatsvinden.
Bijkomend zal er op
maandagnamiddag
8 april 2019 een extra
activiteit zijn voor
PAARS: een initiatie
in Sepak Takraw!

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
4 maart 2019 om 20 uur.
Indien je nog niet weet wanneer jouw kind naar Amigos
komt, dan kan je tot de dag zelf ‘s morgens thuis online
inschrijven en betalen tot 8.30 uur.
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Voor de jeugd

Kindergemeenteraad
De kindergemeenteraadsleden aan het werk tijdens
de tweede vergadering op zaterdag 2 februari 2019.
Thema’s van de vergadering: communicatie, zwerfvuil
en activiteiten 2019.

Kruiswoordraadsel: fietsen

Horizontaal
2. Controleer steeds of je ... branden
4. Zet je fiets steeds op ...
5. Zorg dat je als fietser goed zichtbaar bent en draag een ...
Verticaal
1. Ook als fietser moet ik me aan de ... houden
3. Ik ga niet fietsen zonder mijn ...
De oplossing vind je op www.depinte.be/kindergemeenteraad.
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Agenda maart - april 2019
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 1 maart

Start Jeugdboekenmaand
|zie pag. 13
BIB
Bibliotheek De Pinte
depinte.be/bibliotheek
Vrijdag 1 maart

Martha en (VP) Marie De Graeve
Martha, zijn gelijkgestemde muzikanten,
die onder Gentse hemel van een muzikale schets samen een organische song
maken. Geïnspireerd door een gekend
of minder gekend verhaal.
De zachte stem van Merel Cappaert is
daarbij de leidraad waarrond de band
een muzikaal lappendeken breidt. Veelal
warm en zacht, soms ook met kleine
weerbarstige kantjes. Maar altijd in
functie van ‘Het Verhaal’ die de song in
zich draagt.
Het voorprogramma wordt gebracht
door Marie De Graeve - zeg maar
‘ons’ lokale singersongs-deerne - die
al menig hart wist te veroveren met
haar eigenzinnig engelenstem. Wees
gerust, Marie zal je niet zachtjes in slaap
wiegen. Daarvoor heeft ze een arsenaal
topsongs klaarzitten die u nog nooit in
die gedaante hebt mogen proeven.
om 20 uur - OCP - € 8 / € 5 (- 21 j.)
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zaterdag 2 maart

Gemeentelijke Basisschool - gratis
Repair Café Schelde-Leie
Eddy Ostir: 0498 12 73 53
repaircafe.scheldeleie@gmail.com
Facebook: Repair Café Schelde-Leie
2 maart en 6 april

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
Zaterdag 2 maart

Initiatie yoga ouder-kind
Door: Katrien Goethals van Yogamine
In deze les ben je in nauw contact met
elkaar bezig. Er wordt gekeken naar de
individuele ontwikkeling van het kind.
Op een warme en uitnodigende manier,
wordt het kind aangemoedigd om een
stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Dat legt de basis voor een gezonde
dosis zelfvertrouwen.
Yoga met (je) kind is samen bewegen,
ontdekken, ontspannen, maar vooral
samen genieten van dit bijzondere
koester-moment.
van 14 tot 15.30 uur - Bondslokaal
€ 5 / € 10 per koppel
inschrijven via elkederas@yahoo.com
Gezinsbond De Pinte
Dinsdag 5 maart

Vastenavond = zangavond in
Zevergem!
Voor de twintigste maal houden Piet
Bogaert en Daniel Vanrysselberghe
(P&D) vastenavond in ere met een gezellige avond vol samenzang. Ze zingen,
samen met de aanwezigen zeer uiteenlopende liederen rond een thema. Titel
dit jaar: ‘P&D voornaam’. Wat die titel ook
inhoudt, het wordt weer een plezante,
bonte avond vol zang, pannenkoeken
en genoeg vocht aan de bar.
Het gaat dus niet om een concert, er
is geen optreden van een of andere
illustere Onbekende Vlaming … Alleen
dit, eenvoudig en pretentieloos: wie
komt, komt om te zingen. En voor wie
geboren is in (of voor) 1969: we laten
heel wat hits van vijftig jaar geleden
weerklinken. Zorg dat je erbij bent!
Niet aarzelen, niet denken “ik kan niet
zingen”, gewoon komen en meedoen.
Ambiance verzekerd.
vanaf 20 uur - De Veldblomme
€ 7 / € 5 als je vooraf je plaatsje
reserveert via daniel.v@outlook.be
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
Woensdag 6 maart

Aswoensdagviering
om 19 uur - kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Vrijdag 8 maart

Start nieuw fietsseizoen
elke tweede en laatste vrijdag van de
maand (35 km), elke derde vrijdag van
de maandag (25 km) vanaf maart t.e.m.
oktober - om 14 uur - OCP - gratis (leden)
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94
Zaterdag 9 maart

Repair Café |zie pag. 8
Tiende editie. Kom gezellig samen
spullen herstellen.
9.30 tot 13 uur

Workshop ‘Vlechten van een
groeimand’
Tijdens deze creatieve namiddag zal
Gerda Legrand eerst demonstreren hoe
de wilgentakken worden geschild. DaarINFOblad | MAART - APRIL 2019 | 25

na maken we een mand van vlechtwerk
met verse wilgentakken die je achteraf
in de grond in de tuin kan zetten of in
een pot. Het mandje kan je dan vullen
met bloembollen, een lente- of zomerbloeier of kruiden.
Ook de mand zal groeien, in het voorjaar
komen er frisgroene blaadjes op, in het
najaar krijgen ze hun fijne herfsttooi.
Je kan dan je vlechtwerk eventueel
snoeien of je kan natuurlijk ook de natuur haar gang laten gaan.
Meebrengen: een pot van 35 cm diameter, gevuld met aarde of potgrond.
van 14 tot 17 uur - CC De Brouwerij,
Toren A, Stationsstraat 3B / Eke
€ 24 (leden) / € 30 - inschrijven en
betalen uiterlijk op 5/3
Velt Scheldevallei: 09 384 31 35
nicole.vermaercke@hotmail.com
Zaterdag 9 maart

JV De Pinte - SK Oostakker
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vanaf 10 maart

Dinsdag 12 maart

om 13.15 uur - OCP (carpooling)
€ 8 (rondleiding, proevertjes en koffie
inbegrepen)
Okra De Pinte
Wouter Leroy: 0477 85 00 23
Vanaf 13 maart

Start ‘Lekker actief’ |zie pag. 20
Wil je als senior meer bewegen en werken aan een gezondere levensstijl? Dan
kan je gedurende tien weken werken
aan een persoonlijke doelstelling of
deelnemen aan groepsactiviteiten.
in de voormiddag - De Veldblomme
en/of sportpark Moerkensheide
€ 15 - inschrijven t.e.m. 5/3
Okra i.s.m. Gemeente De Pinte
jeanineschollaert@hotmail.com,
tel. 0476 87 40 49
Vrijdag 15 maart

JV De Pinte - Kaprijke/Bentille
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
15, 16, 17, 22 en 23 maart

Feestweekend 50 jaar Chiro
Zondag 10/3: Dankviering om 11 uur
(kerk De Pinte)
Vrijdag 15/3: Chiro Universalis:
quiz om 20 uur
(inschrijven via www.chirodepinte.be)
Zaterdag 16/3:
- In mijnen Chirotijd: groepsoptreden
om 18 uur
- TD-Ancien: Gezellige muziekoptredens vanaf 22 uur
Zondag 17/3:
- Eetfestijn vanaf 12 uur (inschrijven
via.chirodepinte.be)
- Fototentoonstelling: met foto’s uit
de oude doos vanaf 14.30 uur
- Volksspelen vanaf 14.30 uur
- Afsluitmoment vanaf 18 uur aan de
Chirolokalen (Jeugdwegel 1)
in Erasmus De Pinte (tenzij anders
vermeld)
Chiro De Pinte
Christine Saelens: 0478 51 36 46
facebookpagina Chiro De Pinte
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Zaterdag 16 maart

Bezoek struisvogelboerderij
‘Schobbejaks Hoogte” in Aarsele
(Tielt)

Teater 2000 speelt ‘Het evangelie
volgens Marcus’
Een komedie pur sang, geschreven door
Marc Smet
Een weergave van het leven van
Christus, 2 000 jaar terug geschreven
gezien door de ogen van de evangelist
Marcus. Een stuk waar Marcus het leven
van Christus vertelt, maar verplaatst
naar onze huidige tijd ... Marcus vertelt
vreemde maar vaak plezante dingen. Hij
stelt duidelijk graag zaken aan de kaak:
gsm’s, witte marsen, televisie, voetbal …
Alles passeert de revue. Een ultra-grappig stuk in een regie van Ingrid Roets.
Teater 2000
Online tickets: www.teater2000.be

Havikse feesten – De Kip Editie
Eetfestijn: vol-au-vent met frietjes
en verse groentjes (à volonté). Geen
liefhebber van vol-au-vent of vegetariër? Wij voorzien ook een verrukkelijk
alternatief.
Daarnaast zal er een babysitdienst voorzien worden in de lokalen boven waar
de kinderen terecht kunnen wanneer je
je aan een danspasje waagt.
Met dj’s van eigen kweek.
van 18 tot 3 uur - Sportwegel 7
€ 15 / € 10 (-12 jaar)
inschrijven via www.dehavik.be/kip
156° FOS De Havik
Maandag 18 maart

Voordracht ‘Hoe Europa ons
leven beïnvloedt’
Door: prof. dr. Hendrik Vos
Wij wonen met z’n allen in het centrum
van Europa en toch blijft de EU voor
velen een abstract begrip. De Europese
politiek lijkt daarenboven ongelooflijk
ingewikkeld en ondoorgrondelijk. Europese wetgeving komt dagelijks in het
nieuws, de Europese uitdagingen worden met de dag talrijker en de invloed
ervan is in amper twintig jaar tijd spectaculair gegroeid. Tijdens deze lezing legt
Hendrik Vos met actuele voorbeelden
uit hoe buitengewoon groot de impact
van Europa is geworden.
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
i.s.m. Davidsfonds Sint-DenijsWestrem
www.markantvzw.be/de-pintesint-denijs-westrem
Dinsdag 19 maart

55+: lezing ‘Oostende, koningin
der badsteden’
In haar meer dan 1 000-jarig bestaan
kende de stad heel wat transformaties,
deels door natuurgeweld, deel door
oorlogsverwoestingen, maar niet in het
minst door de bouwwoede van de jaren
’60. Jan Milh, GOSA-bestuurslid en geboren en getogen Oostendenaar, brengt

2/3 & 6/4: Pc-dokter
2/3: Repair Café
Vanaf 15/3: ‘Het evangelie volgens
Marcus’ door Teater 2000

het verhaal van deze kuststad in woord
en vooral in beeld.
Stadsbezoek voorzien op 22/6.
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
(koffie met gebak inbegrepen)
Gezinsbond De Pinte
Jan Milh: 09 282 85 78
jan.milh@telenet.be

Woensdag 20 maart

Dinsdag 19 maart

Stiff upper lips - Waarom
Engelsen zo Engels zijn

Nacht van de Geschiedenis:
De harp en haar geschiedenis
Door: Jacques Vandevelde, harpist en
harpenbouwer
De spreker leerde Digno Garcia kennen,
een beroemde Paraguyaanse harpist.
Hij werd gefascineerd door de harp en
stortte zich vol overgave op de studie
van dit boeiende, exotische instrument.
Omdat hij de sound die hij wilde horen
uit een harp niet in de handel vond,
maakte hij zijn eigen eerste harp. Hoe
meer hij zich verdiepte in dit instrument,
hoe meer hij wilde weten over harpmuziek en -cultuur in het algemeen.
Hij werkte samen met andere muzikanten zoals: Laïs, Dirk Brossé, Dirk Van
Esbroeck, A.Marcucci, Arielle Valibouse
(eerste harpiste van de Vlaamse opera),
Conny Neefs, Paul Michiels, Gabriel Rios,
Eve Delcambre, De Gentse Floraliën,
beiaardier wijlen Aimé Lombard, koren
en harmonieën.
om 20 uur - kerk De Pinte
€ 8 / € 5 (cultuurkaart)
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Woensdag 20 maart

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

Door: Harry De Paepe, over zijn boek
De Brexit heeft niet alleen met
economie, migratie en soevereiniteit
te maken, maar ook met de Engelsen
zelf. Ze voelen zich niet alleen
anders, ze zijn het ook. Wat maakt de
Engelsen zó Engels? Die zoektocht
levert wonderbaarlijke verhalen op.
Hoe raakten de Engelsen verslingerd
aan thee? Wat is het geheim van de
Britse humor? En hoe staat het met
hun legendarische gereserveerdheid,
de ‘stiff upper lips’? En waarom is God
een stoffige Engelsman?
Harry De Paepe is anglofiel en leraar
geschiedenis. Hij volgt de Britse
politiek op de voet en publiceert er
geregeld over.
En om hierover nog eventjes te
kunnen napraten bieden we je na
afloop koffie of Engelse thee aan met
Engelse koekjes en typische Engelse
sandwiches.
om 20 uur - BIB - € 5
inschrijven vóór 18/3 via
www.depinte.be/bibnieuws
Gezinsbond De Pinte i.s.m.
bibliotheek
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Vrijdag 22 maart

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

nevenactiviteiten zoals poppenkast op
zaterdagnamiddag en toneel door de
leerlingen van het zesde leerjaar op
zondag.
Doorlopend kan je het werk van illustratrice Sabien Clement ontdekken.
Het gezellige praatcafé (op zondag zelfs
een schaakcafé) met drankjes en hapjes
is doorlopend open.
op za. van 12 tot 18 uur, op zo. van
10 tot 16 uur - sportzaal (ingang
Polderdreef) - gratis inkom
Ouderraad Vrije Basisschool DP i.s.m.
De Slegte
Info: boekenfeestvbsdp@gmail.com
Zaterdag 23 maart

JV De Pinte - Vinkt B (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Maandag 25 maart

Kookles ‘Zinderende
zomerkeuken’
Door: Claudine Struyvelt
Een aantal slaatjes en zomerse (barbecue)gerechten komen aan bod. Deelnemers kunnen nadien van elk gerecht
proeven bij een glaasje wijn.
om 10 en 19 uur - lokaal Gezinsbond,
Sportwegel 1 - inschrijven nodig
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pintesint-denijs-westrem
Dinsdag 26 maart

23 en 24 maart

Boekenfeest Vrije Basisschool
De Pinte
36ste editie, naar aanleiding van de
Vlaamse jeugdboekenmaand.
Naar jaarlijkse gewoonte vind je hier
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

Koffieproeverij
Door Melanie Nunes, barista
Van koffieboon tot kopje koffie, een heel
parcours, waarin de lasten zeer ongelijk
verdeeld zijn tussen man en vrouw. Om
de kwaliteit van de Salvadoraanse koffie
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te onderstrepen én de positie van de
vrouw in de kijker te zetten, brandde
barista Melanie Nunes van Tropix in samenwerking met ngo Trias een heerlijke
koffie met koffiebonen uit dat land en
laat ons ontdekken wat de link is tussen
koffie, vrouwen en armoedebestrijding.
Tegelijk leert ze ons het perfecte kopje
koffie te bereiden. Melanie Nunes: “Wat
is er mooier dan een kopje dampende
koffie met een positieve impact op de
koffieboeren- en boerinnen?”
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5
inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Woensdag 27 maart

Voordracht ‘Teelt van erwten en
boontjes’
Met: Jos Van Hoecke
Deze vlinderbloemigen bestaan in allerlei vormen en smaken. Diverse soorten
erwten en vele bonensoorten komen
aan bod. Grondeisen, rassen, teeltzorgen, gewasbescherming en mogelijke
ziekteverschijnselen worden besproken.
van 19.30 tot 22 uur - CC Racing,
Markt 20 / Gavere - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Donderdag 28 maart

Ule, ik was veertien in 1914
Deze wonderlijke voorstelling,
gespeeld door Theater Creafant, is
gebaseerd op het gelijknamige boek
van Marc De Bel. Deze toneelversie
doet de kracht en de schoonheid van
het verhaal alle eer aan.
van 14 tot 15 uur - OCP - gratis
inschrijven via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte
Bibliotheek De Pinte en
Sint-Martens-Latem
Donderdag 28 maart

‘Meet & Greet’ Markant De Pinte
- Sint-Denijs-Westem
Leden komen samen bij een glaasje om
ideeën uit te wisselen over hun activiteitenaanbod. Tegelijk heten zij mogelijke
nieuwkomers hartelijk welkom.
om 19.30 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pintesint-denijs-westrem
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Vrijdag 29 maart

Spelcafé
Ook in de lente wordt er verder gespeeld! Iedereen welkom op deze avond
met veel ambiance en kwalitatieve
board games. Drank en versnaperingen
te krijgen aan democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé
Vrijdag 29 maart

JV De Pinte - VS Destelbergen
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vrijdag 29 maart

De Zonnekoning. Glorie en
schaduw van Lodewijk XIV
Door: Johan Op de Beeck
Lodewijk XIV (1638 - 1715) is de koning
der koningen. Als absolute vorst vormde
hij het onderontwikkelde en feodale
Frankrijk om tot een gecentraliseerde
staat die de machtigste natie van
Europa werd. Eeuwige roem verwierf
Lodewijk XIV dankzij Versailles, wat hij
omtoverde van een jachtslot tot een
van grootste en mooiste kastelen ter
wereld. Zijn boeiend levensverhaal biedt
een wervelwind aan veldslagen, intriges,
minnaressen, kunst, mysteries ...
Johan Op de Beeck kende een lange
loopbaan in de media als journalist en
hoofdredacteur. Van zijn hand verschenen onder andere vijf boeken over het
Napoleontisch tijdperk.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis € 8 / € 5 (cultuurkaart)
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Zaterdag 30 maart

als de spectaculaire hardshoesdansen
komen aan bod.
Daarnaast is ook een gastoptreden van
dansclub Dreamdance, een dansschool
uit Merelbeke die met hun Untouchable
Crew een mengeling opvoert van verschillende stijlen die onder de noemer
‘streetdance’ vallen. Met deze dans
werden zij derde op de streetdance
wedstrijd in Gent.
Een aangename en ontspannende
vertoning met nieuwe dansen, muziek
en ambiance in de Keltische sfeer wordt
alweer verzekerd.
De show duurt ongeveer drie uren,
pauze inbegrepen. Voorafgaand aan de
show kan je de smaakpapillen strelen bij
een walking dinner van 18 tot 19.45 uur.
om 19.30 uur (deuren), start show
om 20 uur - OCP - € 12 (genummerde
plaatsen), voor details en toegangsprijs van het walking dinner, zie
www.celticfever.be
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09
celticspiritdancers@gmail.com
www.celticspiritdancers.be
Maandag 1 april

Infosessie Start to run |zie pag. 30
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
Atletiek KAAG De Pinte
info@atletiekdepinte.be
Vanaf dinsdag 2 april

Recreatief krulbollen
Op de overdekte bolbaan in
Het Wijngaardeke.
Krulbollen ter beschikking.
elke dinsdagavond tot en met 24/9 vanaf 18.30 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Eddy Merlaen: 0479 87 38 75
eddy.merlaen@skynet.be
Dinsdag 2 en maandag 8 april

Bloedcollecte

Celtic Fever 2019: Show met
Ierse dansen en Schotse
highlanddansen
Zowel de gracieuze softshoesdansen

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Donderdag 4 april

Voordracht ‘Magnesium:
het vergeten mineraal’

30/3: Celtic Fever
6/4: Workshop e-bike
27/4: Garageverkoop

Door: dr.ir. Eric De Maerteleire
Wat is magnesium? Wat zijn de functies
van magnesium in het lichaam en wat
maakt het zo onmisbaar?
Hoe komt het dat zoveel mensen een
tekort hebben aan dit mineraal en
vooral senioren? Hoe kan men een
tekort herkennen en waarom ziet men
dit niet altijd via een conventioneel
bloedonderzoek?
Welke ziekten ontstaan er ten gevolge
van een tekort? Is er een relatie met kanker, hart- en vaatziekten, vermoeidheid,
astma, spierpijnen, slaapstoornissen ...?
In welke voedingsmiddelen komt veel
magnesium voor? Hoeveel moeten we
ervan eten per dag?
Op deze en andere vragen zal een antwoord worden gegeven in het licht van
het recentste wetenschappelijke onderzoek ter zake. Er is nadien gelegenheid
tot vraagstelling.
om 20 uur - raadzaal - gratis
gemeentehuis
Plussers’ impuls
info@plussersimpuls.be
Vrijdag 5 april

Wouter Berlaen en
Lien Van de Kelder
Voor wie zin heeft in een bruisend en
meer dan hartversterkend concert.
om 20 uur - OCP - € 12
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
Zaterdag 6 april

Het Brussels Chamber Choir onder
leiding van Helen Cassano brengt een
concert met op het programma sacrale
en spirituele a cappella werken uit de
20ste en 21ste eeuw van onder meer
William Harris, Charles Wood, Pau Casals,
Frank Martin, Randall Thompson, Healey
Willan, Erik Esenvalds en Jan Moeyaert.
Het Brussels Chamber Choir is een
semi-professioneel koor, opgericht in
2007 door een aantal studenten van
het Koninklijk Conservatorium Brussel,
en staat garant voor een hoogstaande
uitvoering.
Na het concert wordt u een drankje
aangeboden.
om 20 uur - kerk De Pinte
€ 15 (VVK) / € 18 (ADK), kaarten: S. de
Rijckelaan 21 en bij de bestuursleden
Nona: 09 282 85 78
nonamechild@telenet.be
Zondag 7 april

Voordracht ‘Geschikte
bolgewassen voor de eco-tuin’
Met: Mieroos Nijsters
Bolgewassen vormen in de tuin zowat
de finale toets. Er zijn niet alleen vroege
lentebloeiers, er zijn ook zomerbloeiers
en herfstbloeiers, en sommige zijn zelfs
eetbaar. Inspiratie genoeg dus om ze
toe te passen in de ecotuin. Ook hier
geldt: de juiste bol op de juiste plaats.
Waarmee moeten we dan rekening
houden? Welke soorten komen dan in
aanmerking?
van 9.30 tot 12 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

JV De Pinte - Muide B (1 elftal)
ste

Voor wie een elektrische fiets wil
kopen, er vaardiger wil mee worden
of op zoek is naar advies van experts.
van 13 tot 16.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 5 - inschrijven
voor 1/4
Sportdienst: 09 280 98 40
sport@depinte.be

Voordracht ‘Ongelijkheid in
de samenleving’
Door: Prof. dr. Marc De Vos
Ongelijkheid in de 21ste eeuw: de
bepalende kwestie van onze tijd anders
bekeken. Worden de rijken steeds rijker
en de armen steeds armer? Zullen onze
kinderen het wel beter hebben dan
wijzelf? Waarom scheppen topmanagers
en topsporters zoveel poen? Zal het
internet onze jobs afpakken? Bepalen
gezinnen en genen de ongelijkheid
vanaf de eerste seconde van een
mensenleven? Marc De Vos verschaft
vernieuwende inzichten en sterke statements over deze vragen.
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
i.s.m. Davidsfonds Sint-DenijsWestrem en KWB
www.markantvzw.be/de-pintesint-denijs-westrem
Donderdag 11 en 25 april

Crea: Ceramiek
om 14 en 19 uur - zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - per les: € 10 (leden) / € 14,
materiaal nog te bepalen
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 12 april

JV De Pinte - DKW Evergem
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 13 april

Zondag 7 april

Workshop e-bike en speed
pedelec | zie pag. 19

Dinsdag 9 april

om 15 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Palmzondagviering
om 18 uur - kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Zondag 14 april

Dinsdag 9 april

Zaterdag 6 april

‘Tonight, eternity alone’ Benefietconcert ten voordele
van Nona

Verzoeningsviering
om 19 uur - kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86

Palmzondagviering
om 18 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
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Vanaf maandag 15 april

Zaterdag 20 en zondag 21 april

6e OCTO jeugdhockey toernooi
Wens je hockey beter te leren kennen
en eens van dichterbij te zien? Kom dan
langs en maak kennis met deze club!
Indiana T.H.C, Sportcentrum,
Hondelestraat 13, Zevergem
(De Pinte) - gratis inkom
timothydevos@thc-indiana.be
Zondag 21 april

Start to run
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 5
km te lopen. Je conditie zal sterk verbeteren wanneer je begint met lopen. Die
conditie gaat gepaard met het uithoudingsvermogen waardoor je langer actief kan bezig blijven met iets. Dit is niet
alleen het geval op het gebied van sport,
maar je zal merken dat dit ook effect
heeft op het werk, bij de dagdagelijkse
huishoudelijke taken … Kortom: lopen is
gezond, zowel lichamelijk als geestelijk.
tot 23/6 (30 sessies) - maandag- en
donderdagavond van 18.30 tot 19.30
uur en zaterdagochtend van 8.45 tot
9.45 uur - Sportpark Moerkensheide
- € 30 / € 25 (55+) - inschrijven via
www.atletiekdepinte.be
Atletiek KAAG De Pinte
info@atletiekdepinte.be
Dinsdag 16 april

55+: Kookdag
om 12 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond De Pinte
frans.naessens@skynet.be
Vrijdag 19 april

Kruisweg Goede Vrijdag
om 15 uur - kerk Zevergem
Parochie: 0476 78 78 86
Vrijdag 19 april

Kruishulde Goede Vrijdag
om 19 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
Zaterdag 20 april

Paaswake Stille Zaterdag
om 21 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
30 | www.depinte.be

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

verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid
en broederlijkheid.
Hoe bereiden we jongeren maximaal
voor om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag
én morgen en die ook actief mee vorm
te geven? Wat betekent actief burgerschap in deze? Welke waarden zijn
hierin richtinggevend?
Welke signalen krijgen we uit laatste
onderzoeken? Welke rol kan herinneringseducatie hierin spelen? Hoe leren
we jongeren een meerstemmig discours
hanteren? Waarom zet het fonds Aurore
Ruyffelaere hierop in?
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5
inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Woensdag 24 april

Zondag 21 april

Opluisteren Paasmis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Dinsdag 23 april

Buitenspeeldag

Vrouwenpraatcafé: Vroeger gaat
niet over ... Work in progress ...
Door Isabelle Janssens, voorzitter Fonds
Aurore Ruyffelaere
Aurore Ruyffelaere was een levenslustige jonge vrouw, die enerzijds als mens
en anderzijds als leerkracht geschiedenis aan het Erasmus Atheneum in
Deinze zeer bewust en actief bezig was
met herinneringseducatie.
Na haar overlijden werd het Fonds
Aurore Ruyffelaere in het leven geroepen met als doel haar idealen verder te
zetten, namelijk haar leven en werk als
leerkracht geschiedenis in herinnering
te houden.
Het Fonds heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te
brengen ter bestrijding van alle vormen
van extreem nationalisme, racisme en
discriminatie en ter bevordering van de

Voor alle kinderen vanaf zes jaar.
Welke activiteiten er precies op het
programma staan, zullen we later via
www.depinte.be communiceren. Het
belooft opnieuw een leuke, speelse
en actieve namiddag te worden.
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. We willen dan
ook een warme oproep doen om er
een leuk gezinsuitje van te maken.
van 13 tot 17 uur - grasplein naast
het OCP - gratis
Jeugddienst en sportdienst
De Pinte: 09 280 98 40
Woensdag 24 april

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

Woensdag 24 april

bieden? Zijn de burgers in staat om zelf
te beslissen?
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis € 8 / € 5 (cultuurkaart)
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Vrijdag 26 april

Voordracht ‘Onze huid en hoe ze
te beschermen’
Door: dermatologe dr. Nathalie Deroo
Invloed van de zon en van onze westerse voeding op de huid.
om 20 uur - OCP (Spiegelzaal) - € 5
(leden) / € 10
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pintesint-denijs-westrem
Donderdag 25 april

Voordracht ‘De minimoestuin Tuinieren in bak’
Met: Jos Van Hoecke
Voor mensen in de stad met een piepkleine tuin of een terras, die toch lekkere
gezonde groenten willen telen. Welke
groenten en kruiden doen het goed
in pot? Samenstelling van potgrond
en waarop letten bij het ‘inpotten’ van
planten. Hoe precies tewerk gaan bij
het zaaien in potten. Welke rassen van
groenten zijn het best geschikt om
groot te worden in pot? Teeltzorgen ...
van 20 tot 22.30 uur - Sint-Jozefzaal,
Oude Gaversesteenweg 24A /
Merelbeke - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

Zaterdag 27 april

Quiz Blije School
Wenst u in goed gezelschap en voorzien van de nodige pot en pint eens
na te gaan hoe het gesteld is met uw
algemene kennis? Dan ben je hier aan
het juiste adres!
Deelnemen kan in ploegen van maximum vier personen. Maximum 40
ploegen.
deuren: 19.30 uur, start quiz om 20
uur - Polderbos 1 - € 20 per ploeg
- inschrijven via www.gemeenteschooldepinte.be/oudervereniging
of via oudervereniging.ovgbs@gmail.
com met vermelding van je naam en
teamnaam
Blije School De Pinte
Zaterdag 27 april

40 jaar TK Olympia:
opendeurdag
Tentoonstelling over 40 jaar TKO
terwijl de gymnasten het beste
van zichzelf tonen. Met aansluitend
pastafestijn.
opendeur van 14 tot 18 uur:
turnzaal Gemeentelijke Basisschool
(Polderbos) - gratis
pastafestijn van 18 tot 20 uur:
refter GBS
€ 16 / € 9 (6-12 jaar) / € 6 (kleuter),
kaarten via www.tkodepinte.be
TK Olympia De Pinte
Zaterdag 27 april

Wijkfeest De Eekbulk

Donderdag 25 april

Democratie versus particratie
Door: Eric Van De Putte
De verkiezingen komen er aan: de
verkiezingskoorts stijgt. Politici zullen
het over inhoud hebben. Maar waar
bevindt de burger zich in dit partijpolitieke machtsspel? Het is dus hoog tijd
om ‘onze democratie’ onder de loep te
nemen. Enkele vragen komen aan bod.
Wat zijn de fundamenten van een democratische rechtstaat? Welke vormen
van democratie bestaan er? Hoe kunnen
wij als burgers op een zinvolle wijze
participeren in onze samenleving? Zijn
verkiezingen echt vrij? Hebben politici een vrij mandaat gekregen van de
burgers? Kunnen referenda oplossingen

Koning Albertlaan 32) of via
lieve.deneef@telenet.be.
Een evenement ten voordele van SBM
Childrens’ s Home, weeshuis in Kenia
van 10 tot 17 uur - De Pinte - bijdrage
standhouders: € 5 (liefst tijdens de
namiddag of ’ s avonds te bezorgen
aan Lieve Deneef) - inschrijven ten
laatste op 13/4 (gelieve naam, adres,
tel. en/of e-mailadres te vermelden
als je jouw bijdrage in de bus steekt)
Lieve Deneef, Van Eycklaan28, tel.
09 282 91 79, lieve.deneef@telenet.be

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,

Iedereen welkom voor een gezellige
babbel en een 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 Eekbulk
Zaterdag 27 april

JV-Spaghettifestijn
om 18.30 uur - Sportpark Moerkensheide - € 12 / € 6 (tot 12 j., niet spelers) /
gratis (jeugdspelers JV)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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Word jij onze nieuwe collega?
Het lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar volgende medewerkers (in contractueel verband):
•
•
•
•

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening A1a-A3a
Zaalwachter E1-E3 (werfreserve)
Technicus (podiumtechnicus) C1-C3
Dienstverantwoordelijke Organisator groeps- en gezinsopvang B1-B3

Binnenkort ook:
• Zorgkundigen C1-C2 en verpleegkundigen WZC BV1-BV3/C3-C4 (werfreserve)
• Medewerkers leefgroep WZC E1-E3 en facilitair medewerkers WZC E1-E3 (werfreserve)
Meer info: www.depinte.be/vacatures

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

