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Volgende INFOblad
(juli - augustus 2019)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
19 mei 2019 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in mei - juni
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
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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Idee 9840:
het participatietraject over
de toekomst van De Pinte
Het bestuur wil zo veel mogelijk input krijgen en in gesprek
gaan bij de opmaak van het meerjarenplan voor het lokaal
bestuur De Pinte (gemeente en OCMW).
Met een grootschalige campagne roepen we iedereen
op om ideeën en suggesties te leveren. Dat kan via het
ideeënplatform op www.idee9840.be en tijdens het
Ideeënfestival op zaterdag 8 juni.
We zijn alvast benieuwd naar jouw mening!
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Zitdag belastingen
op afspraak
De Federale Overheidsdienst Financiën komt naar
De Pinte voor de zitdag belastingen op donderdag
23 mei 2019. Net zoals vorig jaar wordt er enkel op
afspraak gewerkt!
Om een afspraak te maken kan je terecht op
09 280 80 97 (dienst Interne zaken). De zitdag
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2019
❏ 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 14 juni 2019: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro)
en van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 15 juni 2019 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Textielinzameling: dinsdag 20 augustus 2019
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❏ 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 1 juni 2019 van 9.30 tot 13 uur in
CC Het Centrum, Dorp 22, Nazareth
Sluitingsdagen
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark,
Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni: pinkstermaandag
De bibliotheek is ook gesloten op vrijdag 31 mei en
zaterdag 1 juni.
Activiteiten in de gemeente met impact
op het verkeer
Dinsdag 4 juni 2019: personeelssportdag - parking OCP
moeilijk bereikbaar
Weekend 7 - 9 juni 2019: kermis De Pinte / Cafeest centrum afgesloten
Maandag 10 juni 2019: wielerkoers in De Pinte vanaf 14 uur (info: uitindepinte.be)

Gemeentehuis
vernieuwd
De renovatiewerken aan het gemeentehuis naderen
de afwerkingsfase. De werken zouden in de loop van
juni 2019 afgerond moeten zijn.
Hou de gemeentelijke communicatiekanalen
in de gaten voor info over de officiële opening.
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Openbare werken & Mobiliteit

Fietssnelwegen
In samenspraak met de provincie werd beslist om de
fietssnelweg naar Nazareth, de F45, in beide richtingen via
Aan de Bocht te laten verlopen. De weg ‘Aan de Bocht’
naast de tunnel zal dus tweerichtingsverkeer worden
voor fietsers. Op deze manier dienen fietsers komende uit
Nazareth, de Langevelddreeftunnel of de Carrefour Market
niet meer de rotonde Groenstraat over te steken en is de
fietssnelweg ook veel leesbaarder.
Fietsers zullen ook toestemming
krijgen om van de Stationsstraat naar
het Groenpark te fietsen.
In de maanden maartapril 2019 werd het
betonnen fietspad ‘langs
de Spoorweg’ tussen
de Daningsdreef en de
Klapstraat (Sint-MartensLatem) opgebroken en
vervangen door een nieuw
fietspad in asfalt. Op verschillende plaatsen werd deze
route geknipt voor autoverkeer, waardoor deze route nu
ook autoluw gemaakt is. Op hetzelfde moment werden
de Nijverheidsstraat, Groenstraat en Stationsstraat
omgevormd tot fietsstraten. In een fietsstraat is de auto
te gast en de snelheid beperkt tot 30 km/uur. Wagens
dienen er achter de fietsers te blijven.
Deze werken kaderen in de aanleg van de fietssnelweg F45
- F7 Deinze - Gent. Voor het bouwverlof wordt het grindpad
tussen de Daningsdreef en Nijverheidsstraat ook
heraangelegd als volwaardig fietspad: drie meter breed, een
asfaltverharding en openbare verlichting.
Tijdens de paasvakantie werden er fietssuggestiestroken
voorzien in de Baron de Gieylaan, Kerkplein, Pintestraat
en Bommelstraat. Die hebben als doel de rijbaan optisch
te versmallen wat snelheidsremmend werkt voor het
gemotoriseerde verkeer.

Renovatiewerken
gemeentehuis:
einde in zicht
De renovatiewerken aan het gemeentehuis
naderen de afwerkingsfase. De werken
zouden in de loop van juni 2019 afgerond
moeten zijn, waarna de dienst Burgerzaken
zal verhuizen en de inwoners ontvangen
kunnen worden via het nieuwe onthaal
(inkom langs plein Baron de Gieylaan).
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Deze nieuwe verkeerssituaties
kunnen in het begin leiden tot
onduidelijkheid en conflicten.
De dienst Grondzaken volgt
dit daarom goed op, om
later bij te sturen waar nodig.
Bemerkingen en suggesties
zijn daarom steeds welkom via
grondzaken@depinte.be.

Geluidsschermen
Op 8 april 2019 is het Agentschap Wegen en Verkeer
gestart met het plaatsen van geluidsschermen langs
de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Het verkeer op
de snelweg zal daardoor tot eind juni 2019 in de beide
richtingen over drie versmalde rijstroken moeten rijden.
De geluidsschermen zullen geplaatst zijn voor het
bouwverlof.
Op drie verschillende plaatsen worden nieuwe
geluidsschermen geplaatst over een lengte van
ongeveer 2 km langs de E17 tussen Zwijnaarde en
De Pinte. De hoogte van het scherm varieert tussen
3,5 en 5,5 meter. Er wordt gewerkt aan de beperking
van geluidshinder ter hoogte van de E17 in De Pinte
voor de woonwijk Den Beer en Pont Noord.
In Zwijnaarde komt er een geluidsscherm langs
de snelweg aan de woningen in de omgeving van
Heerweg-Zuid. De schermen moeten de geluidshinder
voor de omwonenden aanzienlijk verminderen.

Ter hoogte van de brug over de Grote Steenweg dient
een betonnen portiek gebouwd te worden naast de
brug om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. Gezien
de nodige werkzone en veiligheidszone is doorgang
voor gemobiliseerd verkeer niet mogelijk gedurende de
volledige werken. Er wordt wel steeds een doorgang van
3 meter voorzien voor fietsers en voetgangers.
Voor de inwoners van Eke-Landuit en Zevergem is
er ontsluiting via de rotonde Bonaparte en via PontNoord naar de Heerweg-Zuid of de Krekelstraat - N60.
Er wordt ook een omleiding voorzien van de N60 via de
Krekelstraat naar Zevergem.

Leven & Wonen

Vacatures
Lokaal bestuur De Pinte
Gemeente en OCMW De Pinte zijn op zoek naar volgende profielen voor
het Woonzorgcentrum Scheldevelde.
Facilitair medewerker
Je staat in zowel voor aangepaste, lekkere en gezonde maaltijden voor
bewoners en personeel als voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.
Je zorgt voor een nette, hygiënische en gezellige omgeving voor alle
bewoners en werkomgeving voor alle personeelsleden.
Zorgkundige
Als zorgkundige sta je in voor het begeleiden en optimaal verzorgen van
de bewoners op fysiek en psychosociaal vlak in de verschillende fasen van
het zorgproces in een thuisvervangende woonomgeving.
Interesse?
Uiterste sollicitatiedatum: 3 juni 2019
Solliciteren via brief gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of via e-mail aan
internezaken@depinte.be.

Verslagen
adviesraden
op depinte.be
Op de gemeentelijke website vind
je naast info over de gemeentelijke
dienstverlening ook een uitgebreide
documentenbibliotheek
(e-Bibliotheek). Je vindt er alle
reglementen en ook de verslagen
van alle gemeentelijke organen:
gemeente-/OCMW-raad, adviesraden
en commissies …
Documentenbibliotheek:

www.depinte.be/
documentenbibliotheek
Via Verslagen > Adviesraden kan
je doorklikken naar de verslagen
van de gewenste adviesraad (de
Seniorenraad en de Sportraad staan
op het tweede tabblad).

Meer info: www.depinte.be/vacatures
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Idee 9840:
het participatietraject over de toekomst van De Pinte
In de vorige infobladen vond u al oproepen om uw
interesses door te geven betreffende thema’s naar keuze.
Het bestuur wil zo veel mogelijk input krijgen en in
gesprek gaan bij de opmaak van het meerjarenplan voor
het lokaal bestuur De Pinte (gemeente en OCMW).
Met een grootschalige campagne (zie hiervoor de
affiche bij dit artikel) via diverse online en offline kanalen
roepen we iedereen op om ideeën en suggesties te
leveren. Met een opvallende visuele stijl kan je als
inwoner de verschillende acties en feedbackmomenten
snel herkennen en jouw mening geven over de
aangereikte thema’s.
Ideeënplatform
We zullen in de aanloop naar het nieuwe meerjarenplan
verschillende fases doorlopen. Om algemene feedback
te verzamelen, lanceren we een ideeënplatform. Surf
naar www.idee9840.be en geef jouw idee. Je vindt er
alvast enkele inspirerende stellingen en suggesties.

Je kunt er niet enkel eigen ideeën lanceren, maar
ook berichten van anderen ‘liken’. Je mag natuurlijk
ook altijd je ideeën of suggesties opsturen via een
eenvoudige brief of postkaart (binnenkort te krijgen
bij de gemeentelijke diensten, handelaars) naar het
gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of die
zelf in de brievenbus deponeren. Graag met vermelding
van ‘idee9840’, zo kunnen we alles vlot verzamelen.
Ideeënfestival op zaterdag 8 juni
Met een heus Ideeënfestival gaan we een stap verder en
openen we het debat. Noteer hiervoor alvast zaterdag
8 juni 2019 (kermisweekend Cafeest). Tijdens dit
ontmoetingsmoment bespreken we een aantal thema’s
en ideeën meer in detail. We luisteren naar jouw mening
en proberen samen voorstellen te doen om onze
gemeente nog bruisender, zorgzamer, veiliger,
efficiënter en duurzamer te maken.
Schrijf je vandaag alvast in voor het Ideeënfestival via
www.idee9840.be of tel. 09 280 80 85.

WAT IS
JOUW IDEE
VOOR
DE PINTE?
# TE AM98 4 0

Laat het weten op

W W W. I D E E 9 8 4 0. B E
08.06.2019 - IDEEËNFESTIVAL
Kasteel Viteux - Kerkplein 8
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We betrekken niet alleen inwoners,
ook het gemeente-/OCMW-personeel,
de adviesraden en de gemeente-/
OCMW-raad zullen mee het
meerjarenplan opmaken en vorm
geven. Ook moelijker bereikbare
groepen proberen we te bereiken
via specifieke communicatieacties of
participatiemomenten.
Evaluatie adviesraden
Het nieuwe bestuur is samen met de
adviesraden en de betrokken diensten
de werking van de raden kritisch aan het
bekijken. Op basis van een zelfevaluatie
van de adviesraden willen we nagaan
waar er synergiën tussen raden mogelijk
zijn en waar ze misschien gerichter of
breder ingezet kunnen worden.
Missie, visie, waarden
Het bestuur richt zich bij de opmaak
van het meerjarenplan op een aantal
kernwaarden. Ze gelden als kapstok bij het
vragen van jouw feedback.
Het bestuur wil (samen)werken op
een open en positieve manier;
ambitieus, een tikkeltje gedurfd,
in partnerschap, respectvol en
klantgericht.

Dialoog
Zowel tijdens het participatietraject als erna willen we als
bestuur zo veel mogelijk in dialoog gaan. Waar mogelijk
geven we meteen een antwoord. We geven zicht op wat
haalbaar is, bespreken mogelijke knelpunten en laten
jou meedenken over opportuniteiten. We doen dit
via gesprekken, e-nieuwsbrieven (inschrijven kan via
www.idee9840.be) en andere gemeentelijke kanalen.
Verwerking input
Tegen de zomer willen we alle input verzameld hebben.
We gaan dan aan de slag met de feedback, distelleren er
de gemeenschappelijke krijtlijnen uit, maken keuzes en
verwerken alles in een plan dat gedragen kan worden
door alle betrokkenen.

Afwerking meerjarenplan
Het ontwerp van het meerjarenplan doorloopt ook
enkele meer formele stappen, zodat het vermoedelijk
tegen het einde van het jaar goedgekeurd kan worden
door de gemeenteraad. Begin 2020 willen we dan ook
met een afgewerkt meerjarenplan naar buiten treden.
Maar participatie eindigt natuurlijk niet met de opmaak
en presentatie van het nieuwe meerjarenplan. Het
bestuur wil participatie ruimer aanpakken, als rode
draad doorheen de hele beleidsperiode. Hou dus zeker
de campagnewebsite www.idee9840.be, het infoblad,
www.depinte.be, de facebookpagina Gemeente De
Pinte … in de gaten. Of schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.idee9840.be. Dan houden we je persoonlijk maar
vrijblijvend op de hoogte van de thema’s naar wens.
We zijn alvast benieuwd naar jouw mening!

Hulp nodig bij het
invullen van de
belastingaangifte?
De Federale Overheidsdienst Financiën komt naar De
Pinte voor de zitdag belastingen op donderdag 23
mei 2019. Je krijgt er hulp bij het invullen van jouw
belastingaangifte.
Opgelet: net zoals vorig jaar wordt er enkel op
afspraak gewerkt!
Om een afspraak te maken kan je terecht op het
nummer 09 280 80 97. De dienst Interne zaken van
de gemeente noteert de afspraken.
Praktische info zitdag belastingen
De zitdag vindt plaats van 9 tot 12 uur en van 13 tot
16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Koning
Albertlaan 1, De Pinte). Er is een lift ter beschikking.
Verder ook goed om weten:
• Een afspraak maken is noodzakelijk. De plaatsen
zijn beperkt. Wie geen afspraak heeft, zal niet
geholpen worden.
• Eén afspraak voor één aangifte. Dus wil men ook een
aangifte laten invullen voor een familielid, dan moet
men meerdere afspraken maken.
• Voor elke in te vullen aangifte moet de identiteitskaart
meegebracht worden van de titularis van de aangifte
(voor echtparen of wettelijk samenwonenden volstaat
één identiteitskaart).
• Er wordt enkel hulp geboden voor het invullen
van de aangiften. Er wordt geen extra advies, geen

•
•
•

•

•

vergelijkingen met andere aanslagjaren, geen
simulaties … gemaakt.
Er worden enkel aangiften voor particulieren ingevuld.
Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld.
De aangifte kan ook ingevuld worden als men de
aangifte (bruine envelop) nog niet ontvangen heeft.
Men hoeft zijn aangifte dus niet af te wachten.
Wie een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’
(witte envelop) heeft ontvangen hoeft niets te doen,
tenzij men niet akkoord is met de gegevens die erin
vermeld zijn.
Men kan zich ook steeds aanbieden voor het invullen
van de aangifte in de kantoren van FOD Financiën te
Gent, Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, Ledeberg
(elke werkdag van 9 tot 12 uur, in juni van 9 tot 15 uur).
Iedereen kan ook zelf zijn aangifte invullen via
www.taxonweb.be. Bijna alle gegevens zijn al vooraf
ingevuld, wat het gebruik heel eenvoudig maakt. Een
eID-kaartlezer of de smartphone-app ‘itsme’ zijn vereist
om zich aan te melden.

Zie ook: www.depinte.be/belastingaangifte2019
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Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden en
commissies
Samen met de vernieuwing van de gemeenteraad wordt
ook de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden en
commissies vernieuwd. De politieke vertegenwoordigers
werden al vastgelegd. De vernieuwing van de samenstelling
van de volledige adviesraden (inclusief geïnteresseerden en
deskundigen) volgt eerstdaags.
Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen voor
volgende adviesraden.
Amigoscomité
Het Amigoscomité is een adviesorgaan dat het
gemeentebestuur bijstaat bij het beheer van de
gemeentelijke speelpleinwerking Amigos en ondersteuning
geeft aan de animatoren.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
jeugddienst@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Erfgoedraad
De erfgoedraad heeft als algemeen doel de bevordering van
een integraal onroerend erfgoedbeleid voor de gemeente.
De erfgoedraad wordt in het kader van de
beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd
over alle onroerende erfgoedaangelegenheden.
Hiertoe behoren: bouwkundig erfgoed, monumenten,
landschappen, dorpsgezichten, archeologisch erfgoed,
varend en maritiem erfgoed.
We zoeken inwoners met een hart voor onroerend erfgoed.
Ervaring (bijvoorbeeld bij het restaureren/renoveren van
een onroerend goed) of aantoonbare deskundigheid (als
architect, kunsthistoricus ...) zijn een pluspunt.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
cultuurbeleid@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Meer info: www.depinte.be/erfgoedraad

Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare bibliotheek
Het beheersorgaan geeft adviezen inzake het beheer van de
gemeentelijke openbare bibliotheek van De Pinte.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
annelies.devos@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening
(Gecoro)
De Gecoro heeft een belangrijke rol als adviesorgaan
voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de
gemeenteraad en het college bij het ontwikkelen en
uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke planning.
De Gecoro is op zoek naar deskundigen. Elke kandidatuur
dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met onder
meer de genoten opleiding, diploma’s, ervaring en
beschikbaarheid.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
stedenbouw@depinte.be.

Cultuurraad
De cultuurraad geeft op vraag van het schepencollege
of uit eigen initiatief advies over socioculturele
aangelegenheden en cultureel erfgoed. De cultuurraad
brengt alle gemeentelijke verenigingen die actief zijn op
het vlak van cultuur samen. Vanuit de cultuurraad wordt
een bestuur samengesteld met vertegenwoordigers van de
culturele verenigingen en deskundigen/geïnteresseerden.
Het bestuur bereidt de adviezen van de cultuurraad
voor en neemt initiatief in de organisatie van een aantal
gemeentelijke activiteiten zoals erfgoeddag, Vlaanderen
Feest en Festival van Vlaanderen.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
cultuurbeleid@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Meer info: www.depinte.be/cultuurraad
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Meer info: www.depinte.be/oproepgecoro
www.depinte.be/gecoro
Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
De GROS is een overkoepelend orgaan van de
Pintse verenigingen die actief zijn op vlak van
ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS
ondersteunt deze groepen en verenigingen en verdedigt
hun belangen. Ook geïnteresseerde inwoners nemen deel
aan de vergaderingen.
De GROS wil zoveel mogelijk mensen bij het
ontwikkelingsbeleid van De Pinte betrekken.
Heb je interesse om lid te worden of wil je gewoon eens
komen meeluisteren, of jouw project voorstellen, neem
dan contact op via milieudienst@depinte.be.

Jeugdraad
De Jeugdraad brengt advies uit op eigen initiatief of op
vraag van het gemeentebestuur, over allerlei thema’s waarin
kinderen en jongeren interesse in hebben. Bovendien kan
de Jeugdraad zelf initiatieven nemen en projecten opstarten
(zoals de Speelstraat).
Kandidaten kunnen contact opnemen via
jeugddienst@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Landbouwraad
De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud
en het herstel van de agrarische waarden en de
waterhuishouding in de gemeente De Pinte. Ze behartigt de
belangen van de land- en tuinbouwers.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
milieudienst@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Lokaal Overleg Kinderopvang en
Opvoedingsondersteuning (LOKO)
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
dog@ocmwdepinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Lokale economie en middenstand (LEM-raad)
Deze adviesraad beoogt de versterking van de lokale
economie, de middenstand en het ondernemerschap in
De Pinte-Zevergem door het behartigen van de belangen
en problemen van de lokale middenstand, ondernemers
en de lokale economie, het stimuleren van samenwerking
en overleg en het uitbrengen van advies aangaande
initiatieven en dossiers die een belangrijke weerslag hebben
op de lokale economie in De Pinte.
Kandidaten kunnen contact opnemen via joni.
vandevelde@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Enkel lokale vrije beroepen en zelfstandige ondernemers
kunnen zich kandidaat stellen voor de LEM-raad, als ook
vertegenwoordiger(s) van organisaties/verenigingen die
blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben
voor ondernemers en middenstand.
MINA-raad
De gemeentelijke Milieu- en Natuurraad geeft advies over
aangelegenheden betreffende milieu en duurzaamheid op
vraag van het schepencollege of uit eigen initiatief.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
milieudienst@depinte.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. De mobiliteitsraad bestaat onder andere uit
deskundigen en geïnteresseerde burgers.
Indien je interesse hebt voor één van deze functies
kan je jouw schriftelijke motivatie doorsturen via
grondzaken@depinte.be.
Seniorenraad
De seniorenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak
die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen.
De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen
te doen en/of op verzoek van het schepencollege, de
gemeenteraad of de OCMW-raad, advies te verstrekken in
materies die met het seniorenbeleid te maken hebben. De
raad verstrekt informatie aan de senioren van de gemeente
over dezelfde materies en bevordert de samenwerking
tussen de verschillende instanties die zich bezighouden
met seniorenwerking en werkt mee aan organisaties die
specifiek naar de senioren gericht zijn.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
vrijetijd@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).
Sportraad
De sportraad vertegenwoordigt alle Pinste
sportverenigingen en individuele sporters. De raad
behandelt aangelegenheden die de sporters en het
sportbeleid van het lokaal bestuur aanbelangen. De
sportraad adviseert het lokaal bestuur op vraag van het
bestuur of op eigen initiatief.
Kandidaten kunnen contact opnemen via
sport@depinte.be
(graag met vermelding van motivatie van de kandidatuur).

Interesse?
Stel je ten laatste op woensdag 8 mei 2019 kandidaat.
Meer info?
Zie www.depinte.be/adviesraden
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Leven & Wonen

Interview - Online forum ‘Ge zijt van De Pinte/
Zevergem’ ontmoetingsplaats voor inwoners
‘Ge zijt van De Pinte als …’ en ‘Ge zijt van
Zevergem …’ verbinden meer dan 6 000 mensen
online!
Enkele jaren geleden was de facebookgroep ‘Ge zijt van …
als’ een trend in heel wat steden en gemeentes. Ook in De
Pinte en Zevergem ging de trend niet onopgemerkt voorbij.
Sinds februari 2014 zijn de facebookgroepen ‘Ge zijt van
De Pinte als …’ en ‘Ge zijt van Zevergem …’ opgericht door
enkele inwoners.

Gino: “Het controleren van berichten, verwijderen van spam
en dergelijke vraagt tijd, maar het doet me plezier om de
groep te zien groeien. En ook het volgen van de berichten
zelf is een boeiend tijdverdrijf.”

Kurt en Iris Huyghe starten met de pagina voor De Pinte,
Gino Dierick nam het later van hen over. Voor Zevergem
schoot Danny Van Acker in actie, hij kreeg ondersteuning
van Peter Claeys. Gino en Peter zijn al enkele jaren de actieve
beheerders van de facebookpagina’s.
Als beheerder beoordelen ze de aanvragen van nieuwe leden, beantwoorden ze vragen en meldingen over berichten,
en waken ze over de facebookgroep. Zo kan de facebookgroep een plaats blijven voor en door Pintenaars en sympathisanten om berichten te delen, elkaar te volgen en verder
te helpen met raad en daad.

Zolang het gezellig blijft, willen Gino en Peter hier met
plezier nog lang mee doorgaan. Ze hebben de ambitie om
evenementen in onze gemeente te blijven delen en zo
inwoners nog meer met elkaar in contact te brengen.
Welke berichten kan je er delen?
In principe alles, met een link met De Pinte/Zevergem. Een
buurtactiviteit aankondiging, huisdier kwijt of gevonden,
verenigingsinfo, iets op overschot dat je wil weggeven of te
koop zetten, mooie foto’s van onze gemeente delen, leuke
initiatieven in de kijker zetten, vragen over onze gemeente
stellen (of beantwoorden) … Liefst met een positieve noot.
In principe zijn ook commerciële boodschappen welkom,
maar eerder in tweede instantie. Puur commerciële zaken
zonder link met De Pinte/Zevergem worden niet toegelaten.
Gino: “Met twintig nieuwe abonnees per week is deze Facebookgroep nog volop in uitbouw. Intussen telt de groep
al meer dan 5 400 leden. Dat doen weinig omringende
gemeentes ons na.”
‘Ge zijt van De Pinte als …’ is de plek bij uitstek om mensen
uit De Pinte te verbinden. Gino is dus terecht fier op dit initiatief. Peter sluit zich hierbij aan en vult ook verder aan.
Peter: “Ge zijt van Zevergem is een nuttig platform voor tal
van zaken: het promoten van een winkel, inbraaksignalisatie,
terugvinden verdwenen dieren, fietsen … Je kunt via de
Facebookgroep op een eenvoudige manier veel mensen
aanspreken en snel feedback krijgen.”
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Hierbij een warme oproep om jouw initiatief in De Pinte te
delen, mede-Pintenaars verder te helpen bij hun vragen …
Gemeente De Pinte op Facebook
De gemeente heeft eigen facebookpagina’s, namelijk
Gemeente De Pinte, Cultuurdienst De Pinte, Jeugddienst
De Pinte … Wie op zoek is naar officiële info over de
gemeentelijke dienstenverlening en haar activiteiten
kan daar terecht en natuurlijk ook op www.depinte.be,
in het infoblad, de nieuwsbrieven, de digitale infoborden,
UiTindepinte.be …
Wie vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit
bericht, kan natuurlijk terecht op de vermelde facebookgroepen, of via communicatie@depinte.be.

Heb jij mooie foto’s van De Pinte - Zevergem?
© Gauthier Vandenbossche

Om het infoblad en andere communicatie kleur te geven,
zijn we als gemeente steeds op zoek naar mooie beelden
van onze gemeente.
We zijn vooral op zoek naar beelden gemaakt tijdens activiteiten in de gemeente, maar ook natuurfoto’s en andere
zijn van harte welkom.
Per infoblad willen we voortaan ook graag een thema
in de kijker zetten. In het volgende infoblad en op de
Instagram-account van Gemeente De Pinte willen we
graag werken rond het thema ‘lente’.
Mooie foto’s kan je doormailen naar communicatie@depinte.be of delen via de Instagram-account of Facebook.
Deel jouw foto via Instagram met de vermelding #depinteinbeeld.
P.S.:		Denk eraan om enkel foto’s te delen die je zelf gemaakt hebt. Staan er mensen op de voorgrond herkenbaar in
beeld, dan heb je toestemming nodig voor publicatie.

Milieu & Duurzaamheid

De nieuwe blauwe zak,
nog even geduld …
Je hebt er vast al van gehoord. Binnenkort gaan we nog
meer sorteren en recycleren, want in de nieuwe blauwe
PMD-zak zullen meer verpakkingen mogen dan vroeger. Dit
is evenwel nog niet het geval voor gemeenten aangesloten
bij IVM. In De Pinte staat de invoering gepland voor 3 juni
2019. Nog even geduld dus.
Meer sorteren, minder restafval
In de PMD-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de
nieuwe blauwe zak zullen daar ook alle huishoudelijke
plastic verpakkingen bijkomen. Denk maar aan
yoghurtpotjes, botervlootjes of plastic zakken.
Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd over
het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd
om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn
immers heel veel verschillende partijen betrokken:
gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven,
sorteercentra, recyclagebedrijven … Het kan dus dat in een
buurgemeente of op jouw werk de nieuwe sorteerregels al
gelden, terwijl dat bij ons nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?
In onze gemeente/intercommunale staat de invoering van
de nieuwe blauwe zak gepland voor juni. Een aantal weken
voor de invoering zal je een uitgebreid informatiepakket
ontvangen. Intussen vragen we je om nog even geduld te
oefenen, en de huidige PMD-sorteerregels te respecteren:
de P staat nog steeds voor alleen plastic flessen en flacons.
Alvast bedankt!
Meer informatie?
www.denieuweblauwezak.be
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Milieu & Duurzaamheid

Mei plasticvrij
Stop de wegwerpmaatschappij
Mei Plasticvrij is een
bewustwordingscampagne
over de impact van onze
plastic consumptie op het
milieu. Plastics belanden
vaak op het stort (zelfs
gerecycleerd plastic belandt
ooit als afval op een stort of
in een verbrandingsoven)
of komt via zwerfvuil in de
natuur en waterwegen en zo in de zee terecht. Elk jaar
voegen we aan de oceanen meer dan 8 miljoen ton plastic
toe. En ook de plastic afvalberg neemt alleen maar toe.
Bovendien is plastic gemaakt om eeuwig mee te gaan: het
breekt niet af maar valt uiteen in microplastics, die in de
lucht, de grond en het water belanden.
Het opzet van de campagne is simpel: allemaal samen één
maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen. Zelfs
één gewoonteverandering juichen we toe.
De hele maand mei in De Pinte:
Winkel bij de lokale handelaars, vermijd plastic en verdien
stempels. Een volle stempelkaart kan je inwisselen voor
leuke ‘herbruikbare’ prijzen.
Klanten die bij de deelnemende handelaars winkelen
zonder wegwerpplastic krijgen stempels op hun spaarkaart
als ze gebruik maken van:
• een herbruikbare boodschappentas, fietstas of doos
• herbruikbare, composteerbare of papieren groente- en
fruitzakjes
• herbruikbare potjes
• een brooddoek of papieren broodzak …
Een volle spaarkaart kan je inwisselen voor leuke
herbruikbare prijzen. Op het einde van de maand worden
er nog twintig spaarkaarten getrokken. De winnaars krijgen
een fietstas.

Donderdag 16 mei:
A Plastic Ocean
Gratis vertoning in het OCP om 20 uur. Een documentaire over de alarmerende waarheid van de
plastic vervuiling in onze oceanen en de werkende
oplossingen die direct gebruikt kunnen worden.
Breng je eigen potje mee en krijg gratis popcorn.
Graag inschrijven via milieudienst@depinte.be.
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TIP
Bloemenmarkt Zevergem
Op zondag 12 mei 2019
Zie pagina 25

Dinsdag 21 mei:
Doe mee met
de Plogging Day
Plogging – een samentrekking van ‘plokka’ (verzamelen) en ‘jogging’ – is een trend die komt overwaaien
uit Zweden. Het betekent dat je al joggend oog hebt
voor het afval dat op je route ligt, die en passant
even opraakt en daarna deponeert in de gepaste
vuilniszak. Zo draag je bij aan het verminderen van
onder andere zwerfplastic dat anders in de natuur en
rivieren terechtkomt.
We roepen alle inwoners en jogging clubs op om
mee te doen aan Plogging Day op 21 mei.
Stuur gerust foto’s door van jullie resultaten
(Facebook, Instagram gemeentedepinte of
milieudienst@depinte.be).

Tips ‘Mei plasticvrij’
• Hou een grote boodschappentas in je autokoffer
of fietstas en enkele opvouwbare draagtasjes in je
handtas. Want voor je het weet, stap je een winkel
uit met vijf plastic tasjes aan je arm!
• Mijd plastic verpakkingen. Of ga voor het product
met het minste plastic eromheen.
• Koop vers op de markt en leg alles meteen in je
boodschappentas.
• Koop droge voeding zoals havermout, bloem of
rijst in bulk.
• Ga op verkenning in een verpakkingsvrije winkel.
Hiervan vind je er tien in Vlaanderen. En bij ‘Mij pak
je niet in’ nog meer.
• Zoek winkels waar je je eigen potjes mee mag
nemen voor kaas, vlees, vis en fijne vleeswaren.
• Vraag de slager of visboer om vlees of vis in papier
in te pakken als je geen eigen bakjes bij je hebt.
• Koop vers brood zonder zak, neem je eigen
broodzak mee of wikkel het brood in een
brooddoek.
• Koop water, frisdrank en melk in glazen flessen.
• Kies wijn in glazen flessen met een natuurlijke kurk.
• Koop grote bollen kaas en gebruik een kaasschaaf.
Alternatieven
WEGWERP PLASTIC >>> PLASTICVRIJ ALTERNATIEF
Haarborstel
>>> Borstel van bamboe of
		hout
Hondenpoepzakje >>> Opgevouwen kranten		papier
Koffiebeker
>>> Hervulbare kop
Papieren zakdoeken >>> Stoffen zakdoeken
Plastic fles
>>> Herbruikbare drinkfles
Plastic folie
>>> Bewaardoosjes, stoffen
		doeken
Plastic rietje
>>> Geen, of een metalen of
		
glazen rietje
Plastic tas
>>> Herbruikbare tas,
		
kartonnen doos
Tandenborstel
>>> Tandenborstel van
		bamboe
Wegwerpluiers
>>> Wasbare luiers

Fijn stof en
mijn gezondheid
Open MINA-raad - 25 juni 2019
Prof. dr. Avonts legt in de lezing ‘Fijn stof en mijn
gezondheid’ uit wat het effect van fijn stof op onze
gezondheid is. Hij vertrekt hierbij van uit wat fijn stof
precies is (hij heeft het onder andere over de grootte
van de deeltjes, de samenstelling ervan en de
bronnen van uitstoot). Vervolgens gaat hij in op de
reacties in het lichaam en schetst hij aan de hand van
recente onderzoeken wat de gezondheidseffecten
zijn. Volgens prof. Avonts kost luchtvervuiling ons
gemiddeld negen maanden van ons leven.
In een tweede deel geeft hij een overzicht van
de toestand in Vlaanderen en legt hij uit hoe we
de metingen moeten interpreteren. Vervolgens
geeft hij een overzicht van de beleidsingrepen en
gedragsveranderingen die nodig zijn om de fijn
stofconcentraties te verminderen.
Hij doorprikt verschillende mythes en misverstanden
met betrekking tot dit onderwerp.
Prof. Avonts is een onderlegd spreker die reacties
uitlokt bij het publiek en graag in dialoog gaat.
Recent bracht hij samen met Wim Van Hees het boek
uit ‘Grote vragen over fijn stof’. (zie www.polis.be/
grote-vragen-over-fijnstof.html).
De infoavond vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Inschrijven kan via milieudienst@depinte.be.

Groepsaankoop zonnepanelen
Via de groepsaankoop krijg je op een gemakkelijke manier een scherp aanbod voor de aankoop van zonnepanelen.
Wij doen het uitzoekwerk en jij beslist.
Interesse?
Neem ook deel, want samen kunnen we een kwalitatief
aanbod tegen een scherpe prijs bedingen.
Gratis en vrijblijvend inschrijven kan nog tot en met 7
mei 2019 via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen.
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Milieu & Duurzaamheid

Repair Café: een echt succesverhaal!
Zaterdag 2 maart 2019 vond het tiende Repair Café
plaats, een echte hoogdag! 148 mensen kwamen vol
verwachting erop af met een kapot of dierbaar voorwerp: een broek met gescheurde naad, een speelgoedje
met een afgebroken stuk, een op zolder gevonden
kapot toestel.
Wie er bij was, weet dat het gonsde van de gezellige
drukte. En wat was het resultaat? 100 van de 136 stukken
kregen een nieuw leven of de eigenaar kreeg een nuttig
advies mee.
Breng ook eens je kapotte spullen naar het Repair Café!
Of spring gewoon binnen om de sfeer op te snuiven. Je
kan er genieten van een goeddoende koffie of pint bij
een babbeltje.
Zaterdag 1 juni 2019 van 9.30 tot 13 uur:
Repair Café in CC Het Centrum, Dorp 22, Nazareth.
Welkom!

TIP
Dag van het Park
Op zondag 16 juni 2019
Een wereldse dag in het
Scheldeveldepark van 12 tot 18
uur. Er zullen tal van activiteiten
zijn rond Fairtrade, de duurzame
ontwikkelingsdoelen en internationale
solidariteit met een knipoog naar Afrika.
Meer info in de UiTagenda op pagina 30
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Welzijn & Sociale zaken

Week van de Opvoeding
Huis van het Kind De Pinte - Sint-Martens-Latem, Gezinsbond en
Zovla organiseren in het kader van de Week van de Opvoeding
activiteiten voor onze jongsten:
•
•
•
•

Donderdag 16 mei om 19 uur: Babymassage
Zaterdag 18 mei om 11 en 11.30 uur: Samen snoezelen @bib
Zaterdag 18 mei om 14 uur: Bushcraft
Zaterdag 25 mei om 9 of 10.30 uur: Knuffelturnen

Inschrijven via huisvanhetkind@depinte.be.
Zie UiTagenda pagina 27 voor meer info.

Chauffeurs gezocht
Beschik je over een wagen, ben je graag onderweg en help je graag
waar nodig?
Dan is vrijwillige chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale misschien
iets voor jou!
Als chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale zorg je voor het vervoer van
mensen die niet in staat zijn zich met het openbaar vervoer te verplaatsen.
Je kan zelf bepalen wanneer je beschikbaar bent.
De vrijwilligers rijden met hun eigen wagen en ontvangen daarvoor een
kilometervergoeding.
Ze zijn omnium verzekerd tijdens de ritten.
Wil jij iemand een fijne dag bezorgen door hem/haar op zijn/haar bestemming te brengen? Zo kan diegene die je vervoert op familie- of vriendenbezoek, een medische afspraak nakomen, inkopen doen … Je houdt er
vast en zeker een fijne babbel en een goed gevoel aan over.
Interesse?
Neem contact op met Thomas Barbé, thuiszorgverantwoordelijke van het OCMW,
thomas.barbe@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 01.

1 000 km voor
Kom op tegen
Kanker fietst
door De Pinte
Op zondag 2 juni 2019 fietsen de
pelotons van de 1 000 km voor Kom
op tegen Kanker door het centrum
van De Pinte. Meer dan 1 000 renners
zullen in de verschillende pelotons
door onze gemeente rijden. Dit jaar
heeft MJR Team De Pinte al meer dan
65 000 euro ingezameld en starten ze
met elf teams.
Er zijn vijf solorenners die de volledige
1 000 km gaan fietsen. Voor Guy
Dhondt is het zijn debuut als solorenner, Peggy Meiresonne en
Rik Hofman rijden voor de tweede
keer de 1 000 km solo, Filip Bradt en
Tim Van de Velde zijn aan hun derde
editie toe. De andere renners fietsen
één of meerdere ritten.
Er gaan pelotons zowel in de voormiddag als in de namiddag fietsen
door De Pinte. Het parcours gaat via
de Deurlestraat, Leeuwerikstraat,
Nazarethstraat, Pintestraat, Polderdreef
en zo verder via N60. De juiste uren van
doorrit worden bekend gemaakt op
www.mjrteam-depinte.be.
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Veiligheid

Hoe kan ik mij
wapenen tegen
internetfraude?
In het vorige infoblad en in volgende edities geven we
graag tips mee om internetfraude te voorkomen.
Leer valse mails herkennen
• Onverwacht - Je krijgt zonder reden een mail of
bericht: je kocht niets, sloot geen contract af of hebt je
nergens voor ingeschreven. Wees extra op je hoede!
• Dringend - Een dringende aanmaning tot betaling of
een vriend in nood? Hou je hoofd koel en controleer
de gegevens voor je je portemonnee bovenhaalt.
• Afzender - Controleer het e-mailadres, ook op
spellingsfouten. Maar let op: ook een legitiem
e-mailadres is geen garantie op een veilige mail.
• Vraag - Een officiële instantie zal je nooit via
e-mail, sms of telefoon vragen om je wachtwoord,
bankgegevens of persoonlijke gegevens.
• Link - Zweef met je muis over de link. Is de
domeinnaam (het woord voor .be, .com, .eu, of .org)
ook echt de naam van de organisatie?
• Aanspreking - Wantrouw berichten met algemene
en vage aanspreektitels of je e-mailadres als
aanspreking.
• Taalfouten - In een verdacht bericht staan vaak
taalfouten of het taalgebruik is vreemd.
• Betaalmethode - Bij anonieme of ongebruikelijke
betaalmethodes zoals Paypal, Western Union en 3V
Payment Group moet je voorzichtig zijn.
• Spam - Zit het bericht in je spam- of junkfolder, wees
dan op je hoede. Je kan ook zelf verdachte berichten
markeren als spam om anderen te waarschuwen.

• Nieuwsgierig - Laat je niet vangen bij berichten die
je nieuwsgierigheid wekken zoals “Kijk wat ik over jou
las ...” of “Ben jij dit op deze foto?”. Staat er een link bij,
klik daar dan zeker niet op.
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 in
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
Openingsuren: maandag van 17.30 tot 19.30 uur,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Hoofdcommissariaat,
Florastraat 19, De Pinte, tel. 09 321 76 60
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur,
zaterdag van 10 tot 18 uur

Nieuwe provider BIN-oproepen
Voor het technisch beheer van de automatische BINoproepen deden we tot voor kort een beroep op Enoxus.
Deze firma werd nu overgenomen door een nieuwe
service provider: AlarmTILT. Dit heeft vooral gevolgen voor
de technische kant van het systeem. Voor de BIN-leden is
er een kleine - maar cruciale - aanpassing…
2 wordt 1!
Om te bevestigen dat je de telefonische BIN-oproep goed
ontvangen hebt, druk je vanaf nu op het einde op het
nummer ‘1’ (en dus niet meer op 2!). Ook zal een bericht
niet meer starten met “Dit is een Enoxusboodschap …”.
Vermoedelijk zal er nu gerefereerd worden naar AlarmTILT.
Een jaar proefperiode
De overstap naar AlarmTILT vraagt een aanpassingsperiode
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van zowel het CICOV (101-centrale), de politie en de
(hoofd)coördinatoren. De nieuwe programmatie op het
CICOV hebben we intussen achter de rug (eind februari
lag de BIN-werking daardoor ruim een week stil).
Het beheersysteem (om nieuwe leden toe te voegen,
statistieken te raadplegen ...) werkt op een andere manier
en biedt niet dezelfde functies als het vorige systeem. De
gebruikers calculeren daarom een proefperiode van een
jaar in om het volledig onder de knie te krijgen en waar
nodig bij te sturen.
De politie rekent erop dat iedereen tegen begin 2020 vlot
met Alarm-TILT overweg zal kunnen. In tussentijd vragen
we alvast begrip voor eventuele kinderziektes die kunnen
opduiken.

Vrije tijd

Organisatiepartner worden
voor Vlaanderen Feest! in 2019?
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse
Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2019
weer een zo breed mogelijke elfdaagse activiteitenwaaier. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni en
tijdens de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot en
met woensdag 10 juli zal hij weer de aanloop naar de
Vlaamse feestdag kleuren, met donderdag 11 juli zelf als
orgelpunt. Gangmakers van een buurtinitiatief of een
verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! Nuttig om weten:
zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een
feestcheque tot 175 euro als honorering van de samenwerking!
Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingsactiviteit in de steigers in de feestperiode? En wil
je die activiteit graag in het teken plaatsen van het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren
om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te
worden. En wat meer is: zo krijgt je meteen ook uitzicht

op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.
Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel
een open en ook een niet-competitief karakter hebben.
Het moet mensen in de periode van de elfdaagse als
groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en dit zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete
invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije
baan.
De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt
dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid voor
Vlaanderen Feest!. De feestcheques worden toegekend
volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst oogst’. Elk jaar
overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn
is dus de boodschap!
Alle info op: www.vlaanderenfeest.eu

De cultuurraad viert Vlaanderen Feest op zondag 30 juni 2019. In de (late) namiddag kunnen jij en jouw gezin
meevieren in Zevergem met muziek van Bluf Trio en Goes & De Gasten.
Meer info in het volgende INFOblad.

Verenigingen, verzeker je vrijwilligers!
Dankzij de Vlaamse vrijwilligersverzekering laten heel wat
verenigingen hun vrijwilligers gratis verzekeren. Sinds 1 april
2019 werden de erkenningscriteria, het reglement en de polis gewijzigd. Verenigingen die al erkend zijn krijgen automatisch het verzoek om een nieuw erkenningsnummer aan te
vragen (op voorwaarde dat het steunpunt vrijwilligerswerk
over een correct e-mailadres beschikt).
Voor wie?
• Feitelijke verenigingen (zoals een straatcomité, dartsclub ...)
• Een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de
vzw en het eerste jaar van de werking
• Een lokale afdeling van een koepel (zoals een afdeling van
Femma, s-plus … ) voor extra activiteiten. Voor de vaste
activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht.

• Een vzw of stichting zonder betaald personeel
Wat?
Erkende organisaties zullen 1 000 vrijwilligersuren kunnen
verzekeren (in plaats van ‘100 mandagen’ in de vorige polis).
Wie nog geen gratis (!) verzekering afsloot voor
vrijwilligers raden we aan om een erkenning aan
te vragen via www.vrijwilligersverzekeren.be
of langs te gaan bij de cultuurbeleidscoördinator
(OCP, tel. 09 280 98 50) voor meer informatie.
De gemeente geeft ook wijkfeestsubsidies,
zie: www.depinte.be/subsidiesverenigingen
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Vrije tijd

Schatten van vlieg:
zomervakantie

Onthulling gedicht
‘In het spoor van mijn
schaduw’

Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen tijdens de
zomermaanden opnieuw op zoek gaan naar De Schat
van Vlieg in de bibliotheek. Onder het thema ‘Proef jij
wat ik proef’ kunnen de kinderen aan de hand van een
aantal vragen de schatkist terugvinden. Daarin zitten
smaakboekjes vol creatieve, filosofische en actieve
smaakspelletjes.

In 2016 won Katelijne Verstichel de gedichtenwedstrijd met als thema ‘De Pinte - Zevergem’.
Dit gedicht krijgt een permanente plaats op het
dorp van Zevergem. Het gedicht wordt onthuld
op 12 mei 2019, tijdens de Bloemenmarkt (meer
info over de Bloemenmarkt op pagina 25).

Bovendien krijgen de eerste 50 deelnemers drie
tongtattoos met verschillende smaken van Vlieg cadeau!

TIP
Literaire lezing met
Alicja Gescinska
Op donderdag 2 mei 2019 om 20 uur in de bib
Meer info in de UiTagenda op pagina 26
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Jef Aerts

Enkele sfeerbeelden van de jeugdboekenmaand

Sportkampen
zomervakantie

TIP
Petanquetornooi
Op donderdag 23 mei 2019
Organisatie: Burensportdienst Leiestreek en
petanqueclub Gavere
Meer info in de UiTagenda op pagina 28

De sportdienst organiseert sportkampen voor kleuters en
kinderen van de lagere school tijdens de eerste twee weken
van juli en de laatste twee weken van augustus. Wil je weten
of er nog een plaatsje vrij is voor één van de kampen? Neem
dan snel contact op met de sportdienst (tel. 09 280 98 40,
sport@depinte.be).
Meer info: depinte.ticketgang.eu, Vrijetijdsfolder,
www.depinte.be

De Bib is hip!
Een spannend boek voor groot of klein?
Dan moet je in de Bib van Zevergem zijn!
De nieuwe boeken zijn weer klaar,
netjes gekaft staan ze daar!
Laatste nieuwigheden, heel recent,
en uitlenen kost je echt geen cent!
Welkom op zondag in de Zevergemse Bib
van 10 tot 12 op het 1ste verdiep!

TIP
Leven(s)lang Sportelen:
Kuierwandeling
Op dinsdag 18 juni 2019 vanaf 13.30 (vertrek aan
WZC Scheldevelde)
Voor alle 55-plussers
Met koffie en pannenkoeken in Moerkensheide
Organisatie: Sportdienst De Pinte en vzw
Sportbeheer EVA De Pinte
Meer info in de UiTagenda op pagina 31
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Vrije tijd

Kijk! Ik fiets!
Kijk! Ik fiets! is een project waarbij vier- tot zevenjarigen die al ervaring hebben met een loopfiets of een
fiets met steunwieltjes op een halve dag leren fietsen
op twee wielen.
De begeleiding van de kinderen gebeurt door een van
de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en
geeft nuttige tips aan de kinderen en de ouders.
Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen
fietsend op twee wielen naar huis te zien keren, met hun
fietsdiploma in de hand.
Praktisch
Op zaterdag 11 mei 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
In de sportzaal van het OCP, Polderbos 20, De Pinte
Inschrijven via depinte.ticketgang.eu
Prijs: 5,00 euro
Meebrengen: fiets zonder steunwielen, fietshelm, mama of papa, flesje water

Op zoek naar een hobby?

Open danslessen
bij DanceReaction
Open-Dans-Week Kleuterdans – ClipDance – DanceMix
– GirlyHipHop – ModernJazz – ModernDance
Van maandag 20 tot zaterdag 25 mei nodigt DanceReaction
kleuters (°2014 -°2015), kinderen en tieners uit om samen
met hun vriendinnen en de choreografen te komen dansen.
De Open-Dans-Week is een fantastische week met gratis
lessen in alle dansstijlen. Het ideale moment om te proeven
van de lessen die ze volgend schooljaar willen volgen.
Alle dansers en danseressen kunnen meedoen met alle
proeflessen geschikt voor hun leeftijd (+1) want tussen
20 en 25 mei schuiven ze allemaal één schooljaartje op!
Dankzij de getalenteerde en ervaren choreografen is dansen
méér dan enkele pasjes aanleren. Jeugdige dansers en
danseresjes maken kennis met de diverse stijlen. Dansen
bij DanceReaction vzw is een culturele ontdekking van
passie en expressie.
De locaties en uren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid
van de zalen en graag mailt DanceReaction jou de updateplanning.
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DanceReaction vzw ‘36 jaar kwaliteit’
Info: www.DanceReaction.be
Het Team: Kim, Meriban, Anouk, Kimberly, Sarah, Celine,
Marie-Laure, Priscilla, Dorien, Rita

Verenigingengids

De Pine - Zevergem kent een bloeiend
verenigingsleven.
Op zoek naar een uitgebreid overzicht?
Zie www.depinte.be/verenigingengids of ga langs in
het OCP.

Petanqueclub De Zonnebloem
Deze recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van
De Pinte, die dit jaar 33 jaar bestaat, speelt van mei tot
eind september, op een prachtige locatie, voorzien van
platanen en zitbanken net zoals in Frankrijk.
Dit doen ze op vijf terreinen in het Sijsjespark, een
zijstraat van de Geelgorslaan, in De Pinte.
Bij slecht weer en vanaf oktober speelt men op vijf
binnenterreinen in Zevergem, dus het hele jaar door.
De speeldagen:
• woensdag van 15 tot 18 uur
• zaterdag van 15 tot 18 uur
• zondag van 10 tot 13 uur (Zevergem)

Voor nieuwe leden geeft
men de voorkeur aan
inwoners van De Pinte of
Zevergem die geen officiële
petanquecompetitie met andere clubs beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 15 euro voor volwassenen,
8 euro voor jongeren (12-18 jaar) of gratis via elke
mutualiteit
Voor alle info:
Secretariaat: Marie-Louise Wittesaele,
tel. 09 385 51 57, e-mail: beatseg@skynet.be
of bij de voorzitter Julien Matthys,
0472 01 35 47, e-mail: julien.matthys@telenet.be

Gezocht: enthousiaste trainer volleybal
Volleybalvrienden De Pinte zijn op zoek naar een
gemotiveerde trainer, vrijwillig of via vergoeding, die
de Pintse jeugd van tien tot zeventien jaar uitdagende
trainingen kan bieden. De trainingen voor de jeugd vinden
plaats op woensdag van 17 tot 18.30 uur in het OCP
(Polderbos 20, De Pinte).
Ook de recreatieve volwassen dames en heren van VVDP
kunnen voor hun trainingen af en toe nog wegwijs
gebruiken. Hij/zij kan het maximum halen uit een divers
team van zowel mannen als vrouwen, jong als oud, ervaren
of minder ervaren ... Meerdere trainers geven in een beurtrol
op maandagavond van 20 tot 22 uur training in het OCP.
Je komt terecht in een enthousiaste vriendengroep in een
vaste sportwaarde in De Pinte.
Interesse? Neem contact op via voorzitter@vvdp.be!

INFOblad | MEI - JUNI 2019 | 21

Voor de jeugd

Speelpleinwerking Amigos zomer 2019
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de
zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam
van speelpleinwerking Amigos staat te popelen
om er gedurende vijf weken een fantastische tijd
van te maken.
Ze zullen van maandag 15 juli tot en met vrijdag
16 augustus (niet op donderdag 15 augustus)
leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf
drie jaar (de geboortedatum telt) en zindelijk tot
en met jongeren van het zesde leerjaar.
De online inschrijvingen voor de zomervakantie
via depinte.ticketgang.eu starten op maandag 6 mei vanaf 20 uur. Voor speelpleinwerking
Amigos zijn de plaatsen onbeperkt en kan er
ingeschreven worden tot een half uur voor de
start van de werking.
Meer info op www.depinte.be/amigos.

TIP
Bushcraft

Voor wie wil leren vuur maken zonder
aansteker of lucifer. Of zelf een houten
voorwerp maken.
Op zaterdag 18 mei 2019 om 14 uur
Huis van het Kind De Pinte - Sint-Martens-Latem,
Gezinsbond en Zovla organiseren in het kader van
de Week van de Opvoeding een activiteit voor
jongeren.
Zie UiTagenda pagina 27 voor meer info.
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Oproep animatoren
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en
jongeren van Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke zomervakantie te bezorgen.
Surf naar www.depinte.be/kandidaat-animator
voor meer informatie.

Tienerwerking
zomervakantie 2019

Tienerwerking:
PAARS!
De tieners van het eerste tot en met het derde
middelbaar kunnen tijdens de speelpleinwerking
telkens op dinsdag en donderdag terecht bij
PAARS. Voor hen worden aangepaste activiteiten
afgewisseld met leuke uitstapjes zodat ook zij een
coole en uitdagende zomervakantie kunnen beleven
met hun leeftijdsgenoten. Hiervoor wordt er ook via
depinte.ticketgang.eu ingeschreven vanaf 6 mei
2019 om 20 uur.
Meer info op
www.depinte.be/tienerwerking-paars.

De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan de
handen in elkaar voor de organisatie van een uitdagend en
gevarieerd tienerprogramma tijdens de zomervakantie. Ben
je tussen twaalf en zestien jaar en heb je af en toe nood aan
een zotte activiteit met leeftijdsgenoten, dan ben je vast en
zeker de geschikte kandidaat om deel te nemen!
Zie hier het programma:
Dinsdag 25 juni:
Donderdag 4 juli:
Donderdag 18 juli:
Donderdag 22 augustus:
Donderdag 29 augustus:

Avonturensportdag
Outsider surf
Paintball en lasertag
Trampolinepark
Pretpark Walibi

€ 10
€ 18
€ 12
€ 10
€ 25

Meer info: www.depinte.be/tieneractiviteiten
Inschrijven via jeugddienst@depinte.be

Blokken@DePinte
Goed nieuws voor alle studenten uit De PinteZevergem: blokken hoef je niet in je eentje te doen!
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf half mei
tot en met vrijdag 28 juni 2019 samen studeren.
Afspraken, inschrijvingsprocedure, precieze
data, locaties en uren vind je op:
www.depinte.be/blokken
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Voor de jeugd

Kindergemeenteraad
Tijdens hun derde vergadering op zaterdag 23 maart 2019
hebben de leden van de kindergemeenteraad affiches gemaakt om kinderen aan te sporen om hun vuilnis steeds in de
vuilnisbak te gooien. We werken dus rond afvalpreventie.

Kraak de code

Tip: het is een dierenweetje.

Antwoord: ...................................................................................................................................................................................................................................................
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Bloemenmarkt Zevergem

Activiteiten rond het centrale plein,
Het Wijngaardeke
• Muzikaal optreden P&D
• KVLV: frisse bieren en frisdranken,
braadworsten.
• Van 7.30 tot 10 uur: genieten van een
klein ontbijt (twee koffiekoeken, koffie
en fruitsap aan € 6)
• Landelijke Gilde Zevergem - De Pinte:
sangria, fairtradewijn en frisdrank
• De Wezel: cava, jenevers en frisdrank
• Optreden Majorettes ‘Tanssia Twirling
Girls’

ts

Activiteiten bij Peter Dhaenens, Veldstraat 22
• Peter Dhaenens: eenjarigen en kruiden
+ gratis inpotten
• Cactusclub Lophophora
• Optreden KLJ Zevergem
• Potgrond te koop

• Ouderraad VBS Zevergem en Gezinsbond Zevergem:
grime stand en bloemen cakepops
• Kip van Troje: workshop ‘pimp je fiets’
• Natuurpunt
• Korte keten - koop lokale producten
• FairTradeGemeente
• Springkasteel voor kleuters

©Piet Boga
er

Zondag 12 mei 2019
van 8.30 tot 12.30 uur in Het Wijngaardeke en de Veldstraat

Dag van het Park ontmoet Afrika
Zondag 16 juni 2019
Een wereldse dag in het Scheldeveldepark van 12 tot 18 uur.
Er zullen tal van activiteiten zijn rond Fairtrade, de duurzame
ontwikkelingsdoelen en internationale solidariteit met een
knipoog naar Afrika. We vullen de hele dag met animatie,
workshops, informatie, muziek, dans, sfeer en gezelligheid
voor alle leeftijden. Je kan komen proeven van een (gratis)
Afrikaans hapje* en Fairtrade drankjes. En er zal een begeleide
wandeling* zijn door het Parkbos.
* Vooraf inschrijven voor het gratis hapje en de wandeling
is nodig via 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be (het
aantal plaatsen is beperkt)!
De toegang en deelname aan alle activiteiten is gratis.

TIP
Onthulling gedicht ‘In het spoor van mijn schaduw’
Zie pagina 18
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Agenda mei - juni 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.
Zondag 28 april

Erfgoeddag: smullen van lokaal
erfgoed
Voorstelling van een receptenboekje
met eenvoudige, vaak vergeten
recepten uit grootmoeders tijd. De
recepten werden samengesteld door
de cultuurraad en zijn allen lokaal
verzameld.
Met lezing over culinair erfgoed door
Bart Laureys.
om 16 uur - WZC Scheldevelde,
Kasteellaan 41 - gratis
info: www.depinte.be/erfgoeddag
Gemeente De Pinte
Dinsdag 30 april

Buffet: een muzikaal parcours
in De Pinte
Muziekschool De Pinte viert dit jaar
zijn vijfde verjaardag in De Pinte
en slaat daarom met Cultuurdienst
De Pinte en Gemeente De Pinte de
handen in elkaar voor een unieke
samenwerking. Samen nodigen we
iedereen uit om op dinsdag 30 april
(vooravond van de feestdag op
1 mei) te komen genieten van een
van de vele (huiskamer)concerten.
Op www.depinte.be/buffet stel je je
eigen muzikaal menu samen, je kiest
dan ‘aperitiefhapjes’ (tussen 19.15 en
20.45 uur), een ‘hoofdgerecht’ (21.15
uur) en ‘dessert’ (vanaf 22.15 uur). Wie
wat minder ‘honger’ heeft, gaat direct
voor een hoofdgerecht en/of dessert!
Alle concerten zijn gratis en bieden
een variaties van genres: van klassiek
tot jazz, van pop tot rock.
om 19.15 uur - diverse locaties in
De Pinte - gratis - inschrijven via
www.depinte.be/buffet
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Woensdag 1 mei

Maandag 6 mei

Wandeling in de Vlaamse
Ardennen

Debatavond combinatie werk en
gezin

om 14 uur - Wontergemstraat 15
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

In evenwicht zijn met jezelf, je werk en
je gezin, een hele uitdaging voor jonge
ouders vandaag! Druk, te veel, te weinig;
herken je jezelf in deze uitspraken?
Er komt heel wat op je af en je wilt zo
graag alles goed doen, en zo kan het
gebeuren dat je jezelf verliest.
Tijdens de debatavond zal iedereen
zijn standpunt en gedachten kunnen
naar voor brengen en gaan we op zoek
naar waarden en doelen. Bereik jij jezelf,
welke belemmerende gedachten en
gevoelens kruisen je pad? Hoe ga je er
mee om? Je krijgt een aantal ideeën en
tips mee die je kunnen helpen om een
nieuw evenwicht te vinden.
van 19.30 tot 22.30 uur - De Veldblomme, Veldstraat 50 - gratis inschrijven via antvn@telenet.be
ACV DP-Z
Antoine Van nieuwenhuyze

Donderdag 2 mei

Literaire lezing
met Alicja Gescinska
Alicja Gescinska is een Pools- Belgische
filosofe, schrijfster en tv-maakster.
Ze raakte bekend met haar boek ‘De
verovering van de vrijheid’ en won
in 2017 de debuutprijs voor haar
debuutroman ‘Een soort van liefde’.
Ze was tevens te zien in het tvprogramma ‘Wanderlust’ op Canvas.
om 20 uur - bib - gratis - inschrijven
via www.depinte.be/bibnieuws
Bibliotheek De Pinte

Vrijdag 10 mei

Mariaviering
om 19 uur Mariagrot,
Kerkweg Deurle
Parochie
Edith Stein:
0476 78 78 86

Zondag 5 mei

Ecomarkt van planten en zaden
Met het
begin van
de meimaand is
het ideaal
om planten zaadgoed aan te schaffen of te ruilen.
Heb je zelf bio-plantjes of zaadjes te veel
of ben je nog op zoek naar plantgoed
en zaden voor moes- en/of siertuin, kom
zeker eens langs!
van 10 tot 13 uur - tuin WZC de
Lichtervelde, de Lichterveldestraat 1
/ Nazareth - gratis inkom
Velt Scheldevallei
Marieke van hyfte: 0485 14 26 51
mariekevanhyfte@hotmail.com

Vrijdag 10 mei

‘Meet & Greet’ Jong Markantleden
Evaluatie van het eerste activiteitenjaar
en brainstorm rond het programma
2019-2020. Iedereen welkom.
om 19.30 uur - Borluutkasteel Sint-Denijs-Westrem - gratis
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem

Zaterdag 11 mei

Kijk! Ik fiets! |zie pag. 20
Een project waarbij vier- tot zevenjarigen die al ervaring hebben
met een loopfiets of een fiets met
steunwieltjes op een halve dag leren
fietsen op twee wielen.
van 13.30 tot 16.30 uur - OCP - € 5 inschrijven via depinte.ticketgang.eu
Sportdienst DP
Zaterdag 11 mei

Eerste Communie
om 16 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Zondag 12 mei

Vroege ochtendwandeling met
Sweet & Salty Breakfast
Wie mee wil op deze ochtendtocht is
best op tijd uit de veren; de wandeling
start om 5uur. Op dit tijdstip ontwaakt
de natuur. Het is lente … De lucht
vult zich met de taal van vogels terwijl
nachtdieren zoals vleermuizen juist
gaan slapen. Dauw ligt als een deken
over weiden en struiken. Alles is fris en
misschien zie je tijdens het wandelen
wel een ree of bever. Natuurgids en vogelkenner Hugo De Bruycker neemt je
mee op sleeptouw naar de Zevergemse
meersen en het Weldenbos.
Rond 8 uur sluiten we deze unieke ervaring samen af met een heerlijk ontbijt.
Meebrengen: aangepast schoeisel en je
hondje laat je best thuis.
van 5 tot 10 uur - kerk Zevergem,
Dorp 9 - € 12
Natuurpunt Boven-Schelde
Willem Audoor: 0487 72 08 10
willem.audoor@telenet.be
Zondag 12 mei

Eerste Communie
om 9 en 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Zondag 12 mei

Bruegel herontdekt’
Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd
als dé belichaming van de Vlaamse
identiteit. Waarom is dat zo? Hoe komt
het dat Bruegel sinds de herleving van
zijn werk rond 1900 is uitgegroeid tot
een onuitputtelijke bron van inspiratie
maar ook tot een cliché?
In de expo maak je kennis met een reeks
sleutelwerken van Vlaamse en internationale kunstenaars die ‘iets met
Bruegel’ hebben, zoals Ensor, Permeke
en Dix. Je ontdekt Bruegels cynische
humor, karikaturen en verborgen
boodschappen op een unieke manier
en je ziet hoe Breugel het landschap en
landelijke leven verheerlijkt.
om 15 uur - kasteel van Gaasbeek,
Kasteellaan 40 / Lennik - € 18
inschrijven en betalen vooraf,
carpoolen, max. 30 deelnemers
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
guidonaessens@telenet.be
Donderdag 16 mei

Meiconcert
om 14 uur - Zorgcentrum Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Donderdag 16 mei

Week van de opvoeding:
Babymassage
Door: Frike Van Nevel, kinesiste
Babymassage is een warme en
intense manier om al heel vroeg na
de geboorte vorm te geven aan de
verbondenheid met je baby. Het kan
fysieke ongemakjes zoals krampjes
verlichten.
Voor baby’s van zes weken tot zes
maanden, met hun (groot)ouder(s).
om 19 uur - Huis van het Kind ‘t
Bommeltje - consultatiebureau Kind
en Gezin (eerste verdieping) - gratis
- inschrijven via huisvanhetkind@
depinte.be - Huis van het Kind
Vrijdag 17 en 31 mei

Opluisteren mis

om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 18 mei

Week van de opvoeding:
Samen snoezelen @bib
Gegidst bezoek aan de
tentoonstelling ‘Feast of fools.

De bib wordt omgetoverd tot een
speelparadijs voor de allerkleinsten.
Baby’s en peuters (zes maanden tot

2,5 jaar) kunnen samen met een
(groot)ouder spelen met kleine
objecten, muziekinstrumenten en
heel veel knuffels. Warme klanken,
livemuziek, liedjes, lichteffecten,
woorden, gedichten en verhaaltjes
maken dit alles nog gezelliger.
om 11 of 11.30 uur - BIB, B.
de Gieylaan 27, De Pinte - gratis inschrijven via bibliotheek@depinte.be
De bibliotheken van De Pinte en
Sint-Martens-Latem
Zaterdag 18 mei

Week van de opvoeding:
Bushcraft
Wil je leren vuur maken zonder
aansteker of lucifer? Of zelf een
houten voorwerp maken? Dan is
Bushcraft iets voor jou! Kom met je
gezin voor een initiatie ‘vuurtechnieken’ en leer met succes vuurmaken.
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar (met
een (groot)ouder)
om 14 uur - omgeving scoutslokaal
De Nark Sint-Martens-Latem,
parking: C. Permekelaan 54 / SML
- gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be
Huis van het kind in samenwerking
met Gezinsbond De Pinte en
Deurle-Latem
Zaterdag 18 mei

Lenteconcert Harmonieorkest
De Pinte
In mei zijn het niet alleen de vogels die
je hoort fluiten, je kan ook komen luisteren naar de voltallige blazers en slagwerkers van Harmonieorkest De Pinte. Deze
keer toveren ze de kerk van De Pinte om
in een concertzaal. Kom genieten van
een waaier aan verschillende muziekstijlen. Op de pupiter liggen onder meer
werken van Eric Whitacre en Thomas
Doss die geweldig zullen weerklinken
tussen de hoge kerkgewelven. Daarnaast zullen de muzikanten je verrassen
met jazz en popdeuntjes!
Kom meegenieten van een avond vol
mooie muziek en blijf na het concert
nog eentje drinken aan de gezellige bar.
om 20 uur - kerk De Pinte - tickets:
www.harmonieorkest.be of via de
leden en bestuur
Harmonieorkest De Pinte
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Zondag 19 mei

Bruegel 2.0 op De Blije School
In 1569 overleed de Vlaamse grootmeester Pieter Bruegel de Oude. 450 jaar
later brengen wij hem weer tot leven.
We werpen een blik op het verleden en
ontdekken hoe verrassend hedendaags
zijn werk nog is. We nemen jou bij de
hand doorheen ons openluchtmuseum
en geven jou een muzische kijk op zijn
wereld. Zet je Bruegelbril op en laat je
verrassen! Nieuwe leerlingen en hun
ouders kunnen de school bezoeken en
er is mogelijkheid tot inschrijving.
van 11 tot 18 uur - Polderbos 1
gratis inkom - De Blije School
www.gemeenteschooldepinte.be
Maandag 20 mei

‘Het menselijk brein: van embryo
tot dementerende’
Voordracht door:
Prof. dr. Michael
Portzky, klinisch
psycholoog met
specialisatie neuropsychologie.
Hij raakte sterk
betrokken bij de
diagnostiek van
dementie en de
registratiestudies voor de zogenaamde
‘Alzheimermedicatie’. Momenteel is
hij verbonden aan het Psychiatrisch
Centrum Gent Sleidinge en werkt hij
deeltijds als neuropsycholoog en gezondheidspsycholoog in Nederland. Hij
schreef het boek ‘Veerkracht’.
om 20 uur - CC De Brouwerij,
Stationsstraat 3b / Eke - € 5 (leden) /
€ 10 - inschrijven nodig
Markant DP-SDW i.s.m. Markant
Nazareth - 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Dinsdag 21 mei
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Vrouwenpraatcafé: Hammam.
Steaming stories
Door: Sadi Maréchal, postdoc onderzoeker archeologie Ugent en Nagiba Ben
Rouhma, uitbaatster van de riad Nagiba
Een badhuis tussen hemel en hel, waar
tijd en ruimte even snel verdampen als
de stress en zorgen van alledag. Net
op het moment dat de Marokkaanse
hammam wereldwijd doorbreekt,
dreigt ze in Marokko zelf te verdwijnen.
Oude badhuizen sluiten hun deuren
of worden vervangen door moderne
sauna-complexen. Daarmee dreigt een
belangrijk stuk cultureel erfgoed verloren te gaan. Wat maakt de hammam zo
universeel én wat maakt hem zo uniek?
Hoe springen Vlaamse badhuizen om
met Marokkaanse tradities en welk
effect heeft de wereldwijde hammamhype op de badhuizen in Marokko,
Libanon, Syrië ... Sadi Marechal schets
de eeuwenlange geschiedenis van de
badcultuur en gunt je een zeldzame blik
door het sleutelgat van de Marokkaanse
hammam-cultuur. Gepassioneerde
hammam-kenner Nagiba Ben Rouhma
stelt de talloze hammamproducten
en werkwijzen voor. Een avond in de
geur van eucalyptus, rozemarijn, kessa,
zwarte zeep, rhassoul, oranjebloesemwater, arganolie, honing ...
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 - inschrijven via vrouwenpraatcafedepinte@
gmail.com - Curieus De Pinte
Dinsdag 21 mei

Het K-boek van Sabine De Vos:
Krachtig, vóór, tijdens en na
kanker
Ongeveer één
op vier mensen
wordt in zijn
of haar leven
geconfronteerd
met kanker.
Maar hoe vertel
je zoiets aan je
gezin? En hoe ga je er zelf mee om? Wat
doet kanker met je lichaam en hoofd?
Welke behandelingen zijn er? En vooral,
hoe kun je tijdens zo’n negatieve periode toch positief blijven?
Sabine De Vos neemt je tijdens deze
lezing mee in haar zoektocht naar antwoorden en toont je dat kanker je ook
kracht kan geven. Ze deelt tips en tricks
over hoe je je levenskwaliteit kunt verbeteren, hoe je het draaglijk kunt maken

en wat lotgenoten heeft geholpen.
om 20 uur - OCP - € 10 (€ 4 korting
voor leden) - inschrijven voor 15/5
Gezinsbond O-VL i.s.m. Gezinsbond
DP en GOSA O-VL
Frans Naessens: 09 282 58 37
frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 21 mei

Daguitstap rond de
vernieuwingen in Leuven
Onder leiding van Prof. Jacques
Vandenbulcke.
Geleid bezoek met onder andere de
Vaartkomwandeling, de Preciosa van
de Maurits Sabbe-bibliotheek en het
wijngoed Chardonnay Meerdael met
degustatie.
inschrijven nodig
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Donderdag 23 mei

Petanquetornooi
Jaarlijks recreatief regio petanquetornooi. Er wordt gespeeld in teams
van drie personen. Gedurende de
volledige dag blijft het triplet ongewijzigd. Extra info en inschrijvingsformulieren kan je krijgen in het OCP
of via sport@depinte.be.
vanaf 9 uur - Sportdreef / Gavere inschrijven per triplet (€ 6) vóór 10/5
Burensportdienst Leiestreek i.s.m.
petanqueclub Gavere
Zaterdag 25 mei

Week van de opvoeding:
Knuffelturnen ... Genieten,
voelen, ontspannen en beleven
Knuffelturnen is een leuke variant van
bewegingsopvoeding voor peuters
en kleuters samen met één van hun
(groot)ouders. Met leuke oefeningen
gaan we samen op zoek naar de
grenzen van ons lichaam. De relatie
tussen kind en (groot)ouder staat
centraal, maar ook de relatie tussen
de kleuters onderling wordt gestimuleerd.
van 9 tot 10 uur: voor kinderen
tussen 1,5 en drie jaar, van 10.30
tot 11.30 uur: 3 tot 6 jaar, telkens

30/4: Buffet: een muzikaal parcours in De Pinte
11/5: Kijk! Ik fiets!

met hun (groot)ouder - Huis van het
Kind ’t Bommeltje, gelijkvloers gratis - inschrijven via
huisvanhetkind@depinte.be
Huis van het kind i.s.m. Gezinsbond
De Pinte en Deurle-Latem
Zaterdag 25 mei

Funky Femma gaat groen met
Velt!
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven
en Tuinieren) Scheldevallei en Funky
Femma slaan de handen in elkaar in
deze praktische workshop. Lesgeefster Fanny informeert ons over eetbare
bloemen (Oost-Indische kers, goudsbloem …) en keukenkruiden (daslook,
komkommerkruid …) en geeft ons tips
omtrent standplaats, verzorging en
toepassingen. Daarna trekken we de
keuken in om met onze ‘eigen kweek’
enkele lekkernijen te bereiden. Pesto,
salade en heerlijk verfrissend kruidenwater passeren de revue. Elke deelneemster gaat naar huis met een overzicht
van drankjes, tapenades, siropen ... die je
eenvoudig zelf kunt maken.
van 13.30 tot 16.30 uur - Florastraat
5 - € 16 (leden Velt Scheldevallei en
Funky Femma) / € 20 - inschrijven en
betalen uiterlijk op 20/5
mariekevanhyfte@hotmail.com
funky.femma@gmail.com
beweegt.velt.be/scheldevallei
www.facebook.com/Funky.Femma
Zondag 26 mei

Tuinbezoek De Oude Brouwerij
te Waarschoot
We bezoeken
een oude,
verwilderde
parktuin van
6 000 m² met
verschillende
lagen van begroeiing. Blikvanger is de
grote Sequoadendron. Er is een gazonzone met mooie inkijk op de ruime tuin
met imposante bomen en de overgang
naar de schapenweide. De prachtige
fruit- en moestuin is perfect geïntegreerd. Leuk om te kuieren onder de
oude bomen en de talrijke doorkijkjes.
We sluiten af met een glaasje zelf gemaakte vruchtenwijn.
van 14.30 tot 17 uur - Tuin De Oude
Brouwerij, Weststraat 37 / Waarschoot - € 4 (leden) / € 7 - inschrijven
vóór 23/5 via guido.duprez@skynet.
be, 09 385 60 03 of 0470 93 58 39
Velt Scheldevallei

Woensdag 29 mei

Vormsel
om 18 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Donderdag 30 mei

Vormsel
O.L.H.-Hemelvaart
om 10 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86

je vragen stellen! Meer info op:
www.velt.nu/ecotuindagen
op za. van 14 tot 17 uur, op zo van
10 tot 17 uur - diverse tuinen in
Nazareth - Eke - vrije bijdrage voor
een goed doel - Velt Scheldevallei
Zondag 2 juni

Donderdag 30 mei

Opluisteren mis
om 10 uur - kapel Scheldevelde
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf zaterdag 1 juni

Davidsfonds Zomerzoektocht in
Bilzen en Tongeren
Toffe en verrassende vragen laten je
de twee Zuid-Limburgse steden met
andere ogen bekijken. Via een lusvormig
wandelparcours ontdek je alle hoogtepunten en verborgen parels. Onderweg
bieden gastvrije horeca en handelaars je
leuke extraatjes aan.
Met de fiets of met de auto rijd je naar
de verschillende stopplaatsen terwijl je
het Haspengouwse landschap bewondert. Bovendien maak je kans op
prachtige prijzen.
De Zomerzoektocht is er zowel voor
volwassenen als kinderen: dankzij twee
formules - de klassieke zoektocht en de
familiezoektocht - kunnen jong en oud
samen op ontdekking door een prachtig
stukje Vlaanderen.
tot 15/9 - € 15 per pakket (leden) /
€ 30 / € 25 (pakket + lidgeld tot
31/12) / € 20 (KBC-klanten) - bestellen voor 30/5 bij Marilou Lauwers,
Leliestraat 32, marilou.lauwers@
skynet.be, 09 282 68 51
Zaterdag 1 en zondag 2 juni

Velt-ecotuindagen
Met de Velt-ecotuindagen speelt Velt
in op de grote vraag naar informatie
over gezond en milieuvriendelijk (moes)
tuinieren in de stad en op het platteland. De tuiniers vertellen met passie en
plezier over hun ecologische tuin en jij
kunt zonder schroom rondneuzen en al

Fietstocht over de Schelde
Vanuit De Pinte maken we in het Hemelvaartweekend een zomerse, lusvormige
fietstocht (40 km) aan de overkant van
de Schelde. We toeren langs rustige wegen via het knooppuntennetwerk door
Melsen en het schilderachtige Vurste
met het kasteeldomein Borgwal richting
Gavere. De terugrit loopt onder andere
via Nazareth.
vrije start tussen 14 en 14.30 uur Kerkplein De Pinte - € 2 (leden) /
€ 2,5 / gratis (- 12 j.) (verzekering en
drankje inbegrepen) - Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be
Zondag 2 juni

De Scheldevallei: meersengebied
met een rijk verleden!
Deze nu zo vredige stroom heeft het
landschap van een hele streek vorm
gegeven en bracht eeuwenlang leven
en voorspoed. Al wandelend doorheen
de vallei ontdekken we sporen van
onze Keltische voorouders – de putten
waaruit de Scheldesteen werd gewonnen – de meersen en hoe de stroom
de voedingsbodem was voor zoveel
menselijke activiteit.
Meebrengen: stevige wandelschoenen
en gemakkelijke kledij, we volgen aangelegde, meestal onverharde paden.
van 14 tot 17 uur - Kerk Schelderode, Gaversesteenweg - Natuurpunt
Boven-Schelde: 0479 89 56 88
yves.opstal@pandora.be
Vanaf 3 juni

Fototentoonstelling in de
winkels
t.e.m. 16/6 - winkels De Pinte
Fotoclub De Spiegel
Jean-Pierre De Weirdt: 09 282 24 15 of
0473 57 22 91
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Donderdag 6 juni

Maandag 10 juni

Zondag 16 juni

Gezinsfiets- en wandeldag
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 (leden) / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 11 juni

Fietstocht langs de nieuwe
parkbosroutes en -bruggen
Onder leiding van voorzitster en natuurgids Lina Ceulemans.
om 14 uur - aan WZC Scheldevelde inschrijven nodig
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Zondag 9 juni

5de Moerkensheidejogging
(Criterium Vlaamse Ardennen)
Unieke omloop door het park en bos
‘Moerkensheide’ met beklimming van
de Calvarieberg (h = 10 m).
Secretariaat, kleedkamers, douches,
prijzen en tombola: sportpark
Moerkensheide.
Inlichtingen, resultaat en foto’s:
www.atletiekdepinte.be
Sportpark Moerkensheide
Start kidsrun om 9.30 uur - € 2
(met naturaprijs voor elk
deelnemend kind)
Start Moerkensheidejogging
(4, 7, 10 km) om 10 uur - € 8 / € 6
(voorinschrijving ), naturapakket
voor elke deelnemer en tombola
Atletiek De Pinte vzw
Zondag 9 juni

Gezinsviering Pinksteren
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
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Lezing over natuurlijk en
bewust bevallen
Door:
Caroline
Devulder,
Doula
Als het gaat
over bevallen komen
soms de meest hallucinante verhalen
naar boven. Maar wist je dat een
bevalling ook iets moois en krachtig
kan zijn? Tijdens deze lezing ontdek
je wat er nodig is om van je bevalling
een positieve ervaring te maken en
effectief te zien als één van de
mooiste dagen uit je leven.
om 19.30 uur - ’t Bommeltje,
Bommelstraat 33/22 - gratis inschrijven via huisvanhetkind@
depinte.be of via 09 242 93 40
Organisator Huis van het Kind DP–SML
Vrijdag 14 juni

Creatieve gezinskook-workshop

Dag van het Park - ontmoet
Afrika |zie pag. 25
van 12 tot 18 uur - Scheldevelde gratis - inschrijven nodig voor het
hapje en de wandeling via 09 280 80 24
of milieudienst@depinte.be
Gemeente De Pinte
Zondag 16 juni

Parkboswandeling
Met Willem Audoor, gids Natuurpunt, en
aansluitend receptie in Scheldevelde.
om 14 uur (stipt) - parking station
Anthierenslaan - inschrijven nodig
Jong Markant
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
Zondag 16 juni

om 19 uur - Bondslokaal - € 25 (leden) / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 15 juni

Bezoek met proeverij
Wijndomein De Roscam
1e Davidsfondsquiz
Twee ervaren quizmasters hebben een
quiz samengesteld waarbij de focus
zal liggen op geschiedenis, cultuur en
kunst. Het wordt een uitdagende en
spannende quiz voor families, vrienden
en verenigingen. Je hoeft geen doorwinterde quizzer te zijn; iedereen met
een gezonde portie interesse voor de
wereld rondom zich maakt kans om te
winnen.
deuren: 19 uur, start quiz: 20 uur
- OCP - € 20 per ploeg (vier deelnemers) - max. 40 ploegen - inschrijven bij Bart Laureys vanaf 10/4 via
laureys.b@telenet.be (naam ploeg
vermelden)

De wijngaard De Roscam is een uit de
hand gelopen hobby van Jean-Pierre en
Hilde De Coninck- Naessens. Ze kozen
bewust voor hybride rassen: Solaris en
Johaniter als witte cépages; Rondo,
Cabernet Cantor, Cabernet Cortis en een
beetje Regent als rode en rosé cépages.
Deze schimmeltolerante rassen hebben het voordeel dat ze niet gesproeid
hoeven te worden. Proeverij van witte,
rode en roséwijn.
van 14.30 tot 17 uur - Domein De
Roscam, Geraardsbergsevoetweg 24
/ Merelbeke - € 7 (leden) / € 10 - inschrijven en betalen uiterlijk op 13/6
Velt Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be 09 385 60
03 of 0470 93 58 39

21/5: Hammam. Steaming stories
16/6: Dag van het Park

Zondag 23 juni

Dinsdag 18 juni

Tuinbezoek
Hoeve
Suythem in
Aartrijke

Leven(s)lang
Sportelen:
Kuierwandeling
Voor alle
55-plussers
Programma:
13.30 uur: vertrek
wandeling aan het WZC Scheldevelde
15 uur: koffie en pannenkoeken in
Moerkensheide - 16 uur: wandeling terug
van 13.30 tot 16 uur - WZC Scheldevelde - gratis - inschrijven tegen
14/6 via sport@depinte.be
Sportdienst DP i.s.m.
vzw Sport-beheer EVA DP
Woensdag 19 juni

55+: Bezoek aan een viskwekerij
in Kruisem
om 13.45 uur - OCP - € 5 (leden) / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 22 juni

Stadsbezoek aan Oostende met
gids
om 10 uur - station Oostende
inschrijven nodig - € 10 (leden) / € 15
Gezinsbond DP - Frans Naessens:
09 282 58 37 - frans.naessens@skynet.be
Zondag 23 juni

Landelijke wilde
boerderijtuin
met verschillende tuinkamers, buxuspartijen, rijen hortensia’s, hoge bomen
in combinatie met struiken en struwelen
… Plekjes om te genieten van het landschap en het bos, moestuin met enkele
vergeten groenten, zwemvijver.
Na de rondleiding wordt een drankje
aangeboden (inbegrepen).
van 14.30 tot 17 uur - Tuin Hoeve
Suythem, Zeeweg Zuid 29 / Aartrijke
- € 5 (leden) / € 8 - inschrijven vóór
20/6 via guido.duprez@skynet.be,
09 385 60 03 of 0470 93 58 39
Velt Scheldevallei
Dinsdag 25 juni

Fijn stof en mijn gezondheid
|zie pag. 13
Door: Prof. dr. Avonts
Lezing over het effect van fijn stof op
onze gezondheid.
om 19.30 uur - raadzaal gemeente
huis - gratis - inschrijven via
milieudienst@depinte.be
MINA-raad
Zaterdag 29 juni

JV-familiedag en infomoment
Sportpark Moerkensheide - meer info
via website en facebook
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 29 en zondag 30 juni

Pintathlon 2019
Programma meerkamp: 60 m/80 m
sprint, verspringen, kogelstoten, 600
m/1000 m, speerwerpen
Voor iedere deelnemer is er een goodie
bag voorzien.
van 9 tot 12 uur - sportpark Moerkensheide - gratis (leden Atletiek De
Pinte en alle kinderen van De Pinte Zevergem van 6 tot 13 jaar)
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be
Zondag 23 juni

Barbecuefestijn
van 12 tot 15 uur - sportpark Moerkensheide
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be

Opentuindag
Bezoek deze eigentijdse, sfeervolle tuin
(1 650 m²) met een grote verscheidenheid aan originele vaste plantencombinaties. Met een verzameling van meer
dan ± 1 000 verschillende soorten vaste
planten. Van vrij zeldzame tot de meer
bekendere vaste plant. Een tuin waar
men ongetwijfeld tot rust kan komen.
van 10 tot 18 uur - Keistraat 11 (tuin
‘Droomland’) - € 4 / € 2 (leden LG,
Vvpv en VRV) - Landelijke gilden
Zondag 30 juni

Straatfeest in Het Wijngaardeke
vanaf 9 uur: ontbijt - € 14 / € 6 (lagereschoolkinderen) / gratis (t.e.m. 3 jaar)
- inschrijven t.e.m. 24/6
om 13.30 uur: krulboltornooi - gratis

Sportterreinen Het Wijngaardeke
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Eddy Merlaen - Het Wijngaardeke 15
eddy.merlaen@skynet.be
Zondag 30 juni

Barbecue met aperitiefconcert
Bij het begin van een prachtige zomer
kan je Harmonieorkest De Pinte aan het
werk zien tijdens een gratis aperitiefconcert. Tussen het groen van domein
Scheldevelde kan je komen genieten
van frivole harmoniewerken, opzwepende popnummers en zwoele jazzklassiekers. Luisteren naar mooie muziek
onder een stralende hemel met een
aperitief in de hand scherpt de honger
aan, daarom voorzien ze achteraf een
lekkere barbecue. Hiermee steun je de
harmonie om in het najaar een prachtig
concert te brengen.
om 11 uur - Domein Scheldevelde inschrijven via
www.harmonieorkest.be
Harmonieorkest DP
Zondag 30 juni

Bezoek Van Hauwermeirsmolen
in Massemen
Het bezoek bevat een uitgebreid
molenbezoek, een korte wandeling en
gelegenheid om iets te drinken. Molens
bevatten schatten aan eeuwenoude legendes, molenspreuken en liedjes. Deze
unieke molen is nog steeds de geliefde
plek om mooie plekjes te schieten, muziek te maken, je lief te kussen en plezier
te beleven aan de oever van de Molenbeek. Samenkomst aan de molen.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
van 14.30 tot 17 uur
Van Hauwermeirsmolen,
Watermolenstraat 64 / Massemen
€ 5 (leden) / € 8
inschrijven vóór 28/6
via roland.deblauwer@skynet.be of
09 384 36 06
Velt Scheldevallei
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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KASTEEL PARK VITEU X
DE PINT E

Dit jaar is er ook een snuffelmarkt, waar kunst, boeken,
tweedehandsartikels ... tentoon worden gesteld en verkocht
(inschrijven en info bij info@cafeest.be) alsook de Oxygen
trail t.v.v. Kom Op Tegen Kanker (info:www.oxygenﬁtness.be).

08/06
(Gentse feesten)

09/06
(Gentse feesten)

Dit programma wordt je gratis aangeboden door
Café Hubert, mmMidi en lokaal bestuur De Pinte.

www.cafeest.be - info@cafeest.be
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

