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Op de agenda:
| zie pag. 16, 31 en achtercover
• Festival van Vlaanderen | zie pag. 16
• Bibliotheekweek | zie pag. 20
• Braderie: Pintefeest

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Voor de jeugd:
• Speelstraat | zie pag. 27
• Kinderrommelmarkt | zie pag. 31
• Vertelnamiddag theatertop | zie pag. 31

Sluitingsdagen
containerpark
Vrijdag, zondag en wettelijke feestdagen en op woensdag 16 september
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2009

september-oktober

September
vr. 4/9

om 20 uur – Sportwegel – gratis
JV De Pinte-Zelzate (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 5/9

van 10 tot 14 uur - Gratis
Scoutslokalen in de Nieuwstraat
Startdag (Overgang met BBQ)
Scouts en Gidsen De Pinte Zevergem
Maarten Boeraeve: 0496 44 17 89

zo. 6/9

zo. 6/9

di. 8/9

wo. 9/9

vr. 11/9
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za. 12/9

za. 12/9

za. 12/9

zo. 13/9

van 10 tot 18 uur
Pintefeest (32e braderie braderie) met straatverkoop,
rommelmarkt, straatanimatie,
oldtimers, enz. | p. 16 en 31 en
achtercover
Bertrand De Bie: 09 385 39 15

zo. 20/9

van 14 tot 17 uur - Scoutslokalen
in de Nieuwstraat
Eerste vergadering (Iedereen
vanaf 6 jaar welkom)
Scouts en Gidsen De Pinte Zevergem
Maarten Boeraeve: 0496 44 17 89

zo. 13/9

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
te Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 20/9

Op de Siertoer: kennismaking
met sierteeltsector - opendeur
bloemisterij Dhaenens uit Zevergem | p. 17
Sylvie Denis: 09 267 86 17

zo. 20/9
zo. 13/9

om 14 uur - gratis - eigen vervoer
Open Monumentendag: Bezoek fototentoonstelling in
het Pam te Ename
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vanaf 9.30 uur - OCP - E 10
Grasvolleybaltornooi
www.vvdp.be

zo. 20/9

om 10.45 uur - Dorp
Startvergadering ‘EnergieK’:
Verrassingstocht door Zevergem
met voorstelling van het jaarprogramma
KVLV Zevergem
www.zevergem.org
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
of Magda Rombaut: 09 385 68 69

van 13 tot 18 uur
Speelstraat | p. 27
Gemeentelijke Jeugdraad en
jeugddienst
Zie ook http://jeugd.depinte.be of
09 280 98 43
vanaf 12 uur
Ledendag in het Provinciaal
domein van Wachtebeke
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Hemelse
Vrede: over China vandaag
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98
van 21 tot 22 uur - Turnzaal
Gemeentelijke Basisschool
Start conditiegym voor
volwassenen
Els Kuys: 09 282 99 51
om 14 uur - OCP
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
om 19.30 uur – Sportwegel – E 5
JV De Pinte-Nevele (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 13.30 uur tot 18 uur domein Scheldevelde - supporters
welkom
Wedstrijd 6 kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01
zie Groenlink en digitale flits
Beheerwerkdag
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 98 74

zo. 13/9

om 7 uur - Craemersplein, carpoolen, lunchpakket (i.s.m Natuurpunt Gent)
Zeevogels in Zeeland
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 13/9

en 14/9 - parochiaal centrum
Gezinsbarbecue tijdens de
Braderie
E 13 en E 7 - Gezinsbond
Frans Naessens : 09 282 58 37

wo. 16/9 om 14.30 uur - Groenstraat 10
Wedstrijd elite zonder contract
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
do. 17/9

vr. 18/9

vr. 18/9

vr. 18/9

vertrek kerkplein
Dagreis ‘naar het Land van
Ernest Claes’
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64
om 14 uur - OCP Fietsen 25 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
om 19.30 uur - Bondslokaal E 70
Eerste van vijf lessen: Cursus
koken ‘Only for men’
Gezinsbond
Piet Dhaenens: 09 282 76 17
om 20 uur – Sportwegel – gratis
JV De Pinte-Lovendegem (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

ma. 21/9 van 17.30 tot 19.30 uur - Gemeentehuis, lokaal 16
Zitdag ivm aanvragen studietoelagen | p. 30
ma. 21/9 om 20 uur - turnzaal Vrije Basisschool De Pinte
Start reeks van 10 lessen ‘Beter Bewegen’ - volgende
lessen op 28/09, 5/10, 12/10,
19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, 7/12 - KVLV De Pinte
Carine Vanhullebusch: 09 282 84 10
di. 22/9

om 14 uur - Bondslokaal- E 2 en
E4
55+: lezing
Gezinsbond
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

do. 24/9

van 9 tot 16.15 uur - E 5
Sportcomplex Palaestra, Deinze
Senior Sportief | p. 23
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40

do. 24/9

van 9 tot 16.15 uur - E 5 (middagmaal E 8.50)
Sportcomplex Palaestra, Deinze
Senior sportief
Organisatie Sportdienst | p. 23

vr. 25/9

20u - Cultuurzaal OCP
Toneelvoorstelling ‘Het kind
of de vernieling van NieuwZeeland’ | p. 17
E 8 en E 4 voor -26j
TEATER 2000 – Jong geweld!
Gellinck: 09 282 30 46

vr. 25/9

om 14 uur - OCP
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 26/9

om 13.30 uur - gemeenteplein
Gemeentelijke zwerfvuilactie
| p. 14
Inschrijven ten laatste op 17 september
Mariska Samyn: 09 280 80 98

za. 26/9

za. 26/9

za. 26/9

zo. 27/9

zo. 27/9

zo. 27/9

zo. 27/9

om 13.30 uur tot 18 uur - domein Scheldevelde
Wedstrijd 3: vissen ‘enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01
vanaf 19.30 uur - Zaal Veldblomme - E 5
Benefietoptreden weeshuis in
Malindi (Kenia) | p. 34
Debbie Malfait: 0498 07 78 59 of
09 282 26 85
om 20 uur - Cultuurzaal OCP
Toneelvoorstelling ‘Het kind
of de vernieling van NieuwZeeland’
E 8 en E 4 voor -26j
TEATER 2000 – Jong geweld!
Gellinck: 09 282 30 46
van 9 tot 12 uur - Bibliotheek,
Markt 21, Deinze
Eerste les cursus bijenhouder/
imker | p. 9
E 30
eric.goethals@skynet.be

za. 31/9

Oktober
do. 1/10

vr. 2/10

vr. 2/10

za. 3/10

za. 3/10

om 16 uur - Cultuurzaal OCP
Toneelvoorstelling ‘Het kind
of de vernieling van NieuwZeeland’
E 8 en E 4 voor -26j
TEATER 2000 – Jong geweld!
Gellinck: 09 282 30 46

om 19.30 uur - Feestzaal Boldershof, Dorp Zevergem
Bloemschikken: herfstthema
leden: E 3.80, niet leden: E 7.60
KVLV Zevergem
www.zevergem.org
Dejager Mia 09 220 84 51
om 20 uur – Sportwegel – gratis
JV De Pinte-Aalter
(2e reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 20 uur - OCP
Trends in Geluk: Gespreksavond met Herman Konings
E 4 en E 8 - Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
vanaf 14 uur - Gemeenteplein
Bekendmakingsmoment De
Pinte is Verkocht! Met Place
Global, wijndegustatie Wereldwinkel, enz. | p. 33
Mariska Samyn: 09 280 80 98
om 20 uur Cultuurzaal OCP
Festival van Vlaanderen: ‘i Solisti del Vento’ brengt muziek
van W.A. Mozart & L. V. Hove.
Organisatie: cultuurraad in samenwerking met de gemeente
De Pinte en de Programma-vzw
Tickets: E 12,5, E 10(vvk), E 8
(studenten, -26, 60+) | p. 16

AZ St.-Jan te Brugge om 10.30
uur
Opluisteren mis door Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 4/10

om 15 uur – Sportwegel – E 5
JV De Pinte-Drongen (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

wo. 7/10 om 14.45 uur - Zaal Begonia
GOSA-namiddag
E 12 - Gezinsbond
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

om 19 uur - Parochiezaal De Pinte
Kookles
KVLV De Pinte
Ann Delie: 09 282.58.23

om 9.30 uur - Kottembos, SintLievens-Houtem
Herfstwandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97

vr. 9/10

om 14 uur - OCP
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 10/10 Start bibliotheekweek:
Verwendag
Elke bezoeker wordt verwend met
een drankje en een koekje.
Bibliotheek De Pinte | p. 20
za. 10/10 zie Groenlink en digitale flits
Beheerwerkdag
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 98 74
za. 10/10 om 14 uur - gratis
Geleide wandeling in Gent
met gids
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
zo. 11/10 van 13 tot 17 uur - Scheldevelde,
Kasteellaan 41
Week van het bos
www.weekvanhetbos.be | p. 14
zo. 11/10 14 uur
Natuurwandeling in LouiseMarie (Ronse) - afspraak aan de
kerk, La Salettestraat, Louise-Marie - E 1,50 - | p. 25
Organisatie Pasar De Pinte-Zevergem www.pasar.be/Depinte
Walter De Witte: 09 282 70 74
zo. 11/10 om 15 uur – Sportwegel – E 5
JV De Pinte-St.-Denijs (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
di. 13/10 om 20 uur - Ontmoetingscentrum
Olsene, Kerkstraat 36
Infoavond duurzaam
(ver)bouwen: Passief huis, natuurlijke verven, gebruik van
FSC-hout en groendaken
Gratis | zie p. 10
di. 13/10 om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé - God - Jaweh - Allah, 4000j geschiedenis
voor gelovigen en atheisten, door
M. Van der Laak
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do. 8/10

om 19.30 uur - Feestzaal Boldershof, Dorp Zevergem
Kookles: feestmenu
leden: E 4.50, niet leden: E 9
KVLV Zevergem
www.zevergem.org
Morel Kristien: 09 245 03 09

di. 13/10 van 14 tot 16 uur - OCP
(eerste les in de reeks) Onze
joodse buren. Kennismaking
met joodse religie en cultuur
Organisatie Davidsfonds
Overige data en inschrijvingen zie
| p. 18

do. 8/10

om 19.30 uur - zaaltje van bibliotheek, Kruisstraat 2A, Melle
Cursus theorie, weetjes en
verhalen over paddenstoelen
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

ma. 28/9 vanaf 13 uur afspraak in Bondslokaal ’t Eiland, Sportdreef 3,
Gavere
Gewestelijke gezinswandeldag Gavere
E 2 en E 5 - Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
di. 29/9

start Gemeentelijke Basisschool
vanaf 17.30 uur
Heksensneukeltocht: wandeltocht door De Pinte met 5
sneukelstops
KVLV De Pinte in samenwerking
met Chiro De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64
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do. 15/10 om 19.30 uur - feestzaal Boldershof, Dorp Zevergem
Bloemschikken: herfstthema
leden: E 3.80, niet leden: E 7.60
KVLV Zevergem
www.zevergem.org
Dejager Mia: 09 220 84 51
do. 15/10 om 19.30 uur - zaaltje van bibliotheek, Kruisstraat 2A, Melle
Cursus theorie, weetjes en
verhalen over paddenstoelen
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85
do. 15/10 om 20 uur, Raadzaal Gemeentehuis
Open MINA-raad met als onderwerp het snoeien van bomen - Iedereen is welkom
| zie p. 14
vr. 16/10 om 14 uur - OCP
Fietsen: 25 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
vr. 16/10 om 20 uur – Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Adegem (2e reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vr. 16/10 (tot 19/10) om 9 uur Kerk Merelbeke, carpooling
Dutch birding, Waddeneilanden
Richtprijs E 100
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
za. 17/10 om 19 uur
Parochiaal centrum, Baron de
Gieylaan 27
Jaarlijkse ribbetjesfestijn ACV
E 13 en E 9 (-12 jaar) | p. 18
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
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za. 17/10 om 20.30 uur - Kerk van Sint-Nicolaas van Tolentijn te De Pinte.
Concert van het Vocaal Ensemble Seicento, samen met het
kamerkoor Cum Gaudio
E 10 (of E 8 in VVK)
Jan Milh: 09 282 85 78 of jan.
milh@pandora.be | p. 16

za. 17/10 Mazoutactie
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
za. 17/10 café ’t Gildenhuis
Jaarlijks souper
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01
za. 17/10 vanaf 9 uur - Brussel
Kind aan huis in Brussel
E 6 en E 4
Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
zo. 18/10 om 10 uur - raadzaal
Voorstelling boeken, cd’s en
nieuwe Davidsfondsprogramma - gratis met welkomstdrank
Contactgegevens zie p. 18
zo. 18/10 om 9.30 uur
Home Lichtervelde te Eke
Opluisteren mis door Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
do. 22/10 om 20 uur - Zaal Ter Wilgen (Poelstraat 70, Deinze)
Infoavond duurzaam
(ver)bouwen: Ecologisch
bouwen, isoleren, toepassen
van zonne-energie, warmtepomp,…
Gratis | p. 10
vr. 23/10 om 20 uur - Gaston Martenszaal,
Staatsbaan 148, Zulte
Voorstelling ecologisch theater
‘Tegen de lamp’ van Dimitri
Leue
E 10 per persoon (leden Natuurlijk Zulte) en E 12 niet-leden

za. 24/10 van 14 - 17 uur - Plaats nog te
bespreken
Cursus praktijk, weetjes en
verhalen over paddenstoelen
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85
zo. 25/10 om 15 uur – Sportwegel – E 5
JV De Pinte-KFCO Gent (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 25/10 om 8 uur - Baaigemkouter
Trektellen, hoogtepunt
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
di. 27/10 om 20 uur - raadzaal Het Bourgondische tijdvak, Lezing door Edward Demaesschalck
Davidsfonds
E 5, leden E 3 euro en CK: gratis
| p. 18
di. 27/10 om 14 uur - Bondslokaal - E 2 en
E4
55+: lezing
Gezinsbond
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
wo. 28/10 om 20 uur in de Raadzaal, Gemeentehuis De Pinte
Infoavond duurzaam
(ver)bouwen: Energiezuinig
verwarmen
Gratis | p. 10
wo. 28/10 om 15 uur - Parochiezaal - Prijs
nog te bepalen
Kinderprogramma
Davidsfonds i.s.m. de gezinsbond
Zevergem.
wo. 28/10 vanaf 15 uur - Parochiezaal - Prijs
nog te bepalen
Vertelnamiddag Theatertop:
Kleine Arthur, grote koning
| p. 31
Davidsfonds De Pinte-Zevergem
i.s.m. de gezinsbond van Zevergem
Sanne De Vocht - Vermeeren:
09 385 66 06
vr. 30/10 om 20 uur – Sportwegel – gratis
JV De Pinte-Sleidinge (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vr. 30/10 om 14 uur - OCP
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

ruimtelijke ordening
& werken
De Pinte stedenbouwkundig ontvoogd vanaf 1 september 2009
Op 5 juni 2009 keurde de Vlaamse minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening goed dat onze
gemeente voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 193 § 1 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Concreet betekent dit dat onze gemeente zelfstandig en autonoom stedenbouwkundige vergunningen mag afleveren. Het nieuwe systeem - de ontvoogding - treedt in werking voor alle
aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning ingediend
vanaf 1 september 2009.
Ongeacht de aard of de omvang van de aanvraag moet de gemeente geen eensluidend advies
meer vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Voor de bouwheer betekent dit
een tijdswinst van 50 dagen. Door de ontvoogding moeten stedenbouwkundige vergunningen
en /of beslissingen worden afgeleverd 75 dagen na ontvangst en verkavelingsvergunningen en/of
beslissingen 150 dagen na ontvangst. Beide termijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 30
dagen, bijvoorbeeld in geval van een openbaar onderzoek. Indien geen beslissing kan worden genomen binnen deze voorziene termijnen, wordt dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering.
Tegen een stilzwijgende weigering kan in beroep worden gegaan bij de Deputatie. Nieuw is ook dat
niet alleen de aanvragers, maar ook derden (zoals een bezwaarindiener) en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in beroep kunnen gaan bij de Deputatie tegen elke genomen beslissing
van het college van burgemeester en schepenen.
Voor meer inlichtingen en nieuwigheden aangaande de ontvoogding kan u zich wenden tot de
dienst Ruimtelijke Ordening – Stedenbouw & Milieu, bureel 12 op het gelijkvloers van het gemeentehuis, tijdens de kantooruren.
Info bij diensthoofd Carlos Vermeiren op 09 280 80 21 of via carlos.vermeiren@depinte.be

Wetgeving op de ruimtelijke ordening wijzigt
Volgens het Vlaamse regeerakkoord van 2004 zou de regelgeving op het vlak van ruimtelijke ordening worden aangepakt met het oog op het vergroten van de rechtszekerheid. Er werden eveneens
maatregelen op het vlak van betaalbaar wonen voorgesteld.
Begin 2008 werden in het afsprakenkader de grote lijnen van de decreetswijziging aangekondigd.
De uiteindelijke teksten werden in maart 2009 door het Vlaamse parlement bekrachtigd en het
aanpassings- en aanvullingsdecreet en het decreet grond- en pandenbeleid werden op 15 mei
gepubliceerd. De wijzigingen van het decreet ruimtelijke ordening hebben betrekking op alle onderdelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid, maar vooral op het vlak van vergunningsverlening,
handhaving en de wijze van inventarisatie van een aantal gegevens. De wijzigingen hebben
daardoor belangrijke organisatorische gevolgen voor de gemeenten.
Ook het nieuwe grond- en pandendecreet heeft een belangrijke impact op de lokale besturen,
doordat ze verschillende inventarissen moeten opmaken (zoals bij leegstand en onbebouwde percelen) op een andere manier dan ze tot nu toe gewoon waren. Bovendien moet elke gemeente
voor 2020 een bepaalde taakstelling aan bijkomende sociale en bescheiden woningen realiseren.
Hiervoor moet de gemeente zo snel mogelijk een aantal gegevens verzamelen en overleg met diverse woonpartners in gang zetten. Deze zomer wordt door de Vlaamse regering volop gewerkt
aan de tientallen uitvoeringsbesluiten.
De decreten treden grotendeels in werking op 1 september 2009.

Riolering en wegenwerken
• Opmeting rioleringsstelsel De Pinte
Vanaf augustus 2009 start het studiebureau THV ABT-infra uit Gent in opdracht van de gemeente
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en TMVW met het opmeten van de rioleringsinfrastructuur.
Hierbij zullen alle inspectieputten, pompstations,
overstorten, inlaten en uitlaten op de riolering zowel
bovengronds als ondergronds opgemeten worden.
Het uiteindelijke doel is een databank op te bouwen
met daarin alle gegevens met betrekking tot het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Tijdens de bovengrondse meting worden alle inspectieputten voorzien van een nummer. In een tweede
ronde worden alle deksels opengemaakt en wordt er
in elke put afgedaald om alles ondergronds op te meten. In deze fase is men telkens met een ploeg van drie
personen aanwezig zodat de veiligheid steeds kan gegarandeerd worden. Tijdens de ondergrondse
meting kan er plaatselijk tijdelijke verkeershinder optreden.
Deze metingen zullen een zestal maanden duren, zodat alles afgerond is tegen begin 2010.

leven & wonen
Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren gemeentehuis
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur*
woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur*
(voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten)
* niet in juli en augustus

Sluitingsdagen gemeentehuis
maandag 2 november (Allerzielen)
woensdag 11 november (Wapenstilstand)

Openingsuren PWA
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30
tot 12 uur

Sluitingsdagen PWA
zie ‘Sluitingsdagen gemeentehuis’, raadpleeg
www.pwa-gent-eeklo.be voor bijkomende
sluitingsdagen

Openingsuren OCP
burelen: maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur
sport- en cultuurzalen: elke dag van 8 tot 23 uur
Openingsuren en sluitingsdagen containerpark: zie pagina 7
Openingsuren en sluitingsdagen bibliotheek: zie pagina 21
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Kids-ID: tijdig aanvragen
Om te reizen naar het buitenland moeten kinderen onder de twaalf
jaar in het bezit zijn van een reisdocument geldig voor de bestemming,
zijnde een paspoort of een identiteitsbewijs. Vanaf 1 oktober kan je
bij de gemeente De Pinte een elektronisch identiteitsdocument voor
kinderen aanvragen. Dit identiteitsdocument is niet verplicht en wordt
enkel door de gemeente afgeleverd op aanvraag. De reeds uitgereikte
papieren documenten blijven geldig tot de geldigheidsduur vermeld op
het document. Hou er rekening mee dat het tot zes weken kan
duren voor dit elektronisch identiteitsdocument wordt afgeleverd.
Met de herfstvakantie in zicht is het dus belangrijk dat de Kids-ID tijdig wordt aangevraagd.

www.depinte.be

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Eveneens gesloten
op woensdag 16 september.
Openingsuren:
maandag		
dinsdag			
woensdag 		
donderdag		
zaterdag 		

/		
9 - 12		
/		
9 - 12		
9 - 12		

13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 17 uur

• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst op
09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be.
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro.
* levering aan huis inbegrepen
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op, ze zijn te contacteren op het nummer 09
224 07 15. Je kan de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18
in Deinze. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17
uur. Meer info op www.ateljee.info.
• Grof huisvuil
De huis-aan-huisinzameling van grof huisvuil gaat door op vrijdag 18 september.
Plaats de materialen op de stoep (vóór 6.30 uur ’s morgens), de brandbare materialen gescheiden
van de metalen. Hou er wel rekening mee dat de grootte van de voorwerpen beperkt is (max. 2 m)
en maximaal 30 kg per stuk mogen wegen.
Spullen die nog bruikbaar zijn horen niet thuis bij het grof huisvuil. Breng ze naar de Kringwinkel
of naar het containerpark.
• Textielafval
Op dinsdag 20 oktober wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 18 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en
van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 19 september van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2009 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be – ‘Milieu en Duurzaamheid’- ‘Afval’ – ‘Milieukalender’ vind je, naast
de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte – Zevergem op te vragen. Je kan hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
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Grote kringloopwedstrijd
Onder de deelnemers aan de ‘Grote kringloopwedstrijd’
van VLACO vzw op de demonstratie composteren van
zaterdag 13 juni, werden twee compostvaten en één
compostbak verloot.
Winnen een compostvat: mevrouw Andrea De Meyer
mevrouw Annie Van De Cauter
Wint een compostbak: mevrouw Maria Van Haute
Alle wedstrijdformulieren werden overgemaakt aan VLACO vzw. De deelnemers maakten ook nog kans op het
winnen van een hakselaar ter waarde van 665 euro!
De wedstrijdvraag was: Een VLACO medewerker
versnippert met de Neo²-hakselaar, de drie meter brede hoop snoeihout op de foto (van het wedstrijdformulier).
Hoeveel liter snippers levert dit op?
Het antwoord was 1 240 liter. De heer Guy Lerminiaux gaf het juiste antwoord en wint een hakselaar.
We wensen de winnaars proficiat en danken hen voor hun deelname aan de ‘Grote kringloopwedstrijd’. Zij werden reeds schriftelijk op de hoogte gebracht.

Thuiscomposteren, iets voor u!?
Wist je dat in de restfractiezak nog heel wat materiaal zit dat thuis kan gecomposteerd worden?
Wist je dat compost een goede bodemverbeteraar is?
Wist je dat thuiscomposteren bovendien niet moeilijk is?
Leer op drie halve dagende knepen van het vak, gratis dan nog wel!
Voor wie meer wil vernemen over het thuiscomposteren, organiseert de I.V.M. een cursus
‘composteren’. Op een eerste avond verneem je de theorie van het thuiscomposteren. Op een
zaterdagvoormiddag wordt een bezoek gebracht aan het centrum De Feniks te Avelgem, waar
informatie wordt gegeven over afvalarm tuinieren en composteren. Op een volgende zaterdagmorgen wordt een stukje praktijk aangeleerd, waarna het thuiscomposteren voor jou geen geheimen
meer heeft.
De lesgevers zijn erkende lesgevers van de Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie)
Waar en wanneer?
Je hebt de keuze tussen een cursus te Waarschoot of in Nazareth
8

Data van de cursus te Waarschoot:
Dinsdagavond 8 september (19 tot 22 uur): theoretisch gedeelte te Waarschoot
Zaterdag 12 september (10 tot 12 uur): bezoek aan de Feniks te Avelgem
Zaterdag 19 september (9 tot 12 uur): praktisch gedeelte te Waarschoot
De exacte locaties worden vastgelegd i.f.v. het aantal inschrijvingen en worden later meegedeeld.
Data van de cursus te Nazareth:
Dinsdagavond 15 september (19 tot 22 uur): theoretisch gedeelte te Nazareth
Zaterdag 19 september (10 tot 12 uur): bezoek aan de Feniks te Avelgem
Zaterdag 26 september (9 tot 12 uur): praktisch gedeelte te Nazareth
De exacte locaties worden vastgelegd i.f.v. het aantal inschrijvingen en worden later meegedeeld.
Hoe inschrijven?
Gelieve tegen uiterlijk 4 september contact te nemen met de milieudienst en op te geven waar je
de cursus wenst te volgen. Je ontvangt een bevestigingsbrief met opgave van de definitieve locatie
van de cursus.
Wat kost het?
Deelname aan deze cursus is gratis. Het aantal plaatsen is wel beperkt!
www.depinte.be

Cursus bijenhouder/imker
De Imkersbond Deinze vzw richt in het najaar 2009 een cursus in voor beginnende imkers. Acht
lessen, georganiseerd in samenwerking met de Kon. Vlaamse Imkersvereniging, vinden plaats in de
Gemeentebibliotheek van Deinze, Markt 21 (naast het gemeentehuis) op zondagvoormiddag van 9
tot 12 uur. Eerste les: zondag 27 september, laatste les: 13 december. In het voorjaar 2010 worden
nog drie praktijklessen gegeven.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro. Voor dit bedrag krijgt de cursist de gedrukte cursussen,
verfrissingen of koffie tijdens de pauzes en een exemplaar van het boek ‘Bijenhouden, hoe doe je
dat’ van Friedrich Pohl.
Inschrijven kan door naam en adres per post of per e-mail (eric.goethals@skynet.be) te melden aan
het secretariaat en storting van 30 euro op het rekeningnummer 001-4259824-48 van ‘Imkersbond
Deinze, Huisgaverstraat 52, 9750 Zingem’ met vermelding ‘Cursus Imker Stagiair’.

Hoogstamboomgaarden: de moeite waard
Misschien ben jij één van die
gelukkige personen die een hoogstamboomgaard met streekeigen
fruitrassen bezit. Als dat zo is, dan
kan je bovenop het genot van de
bloesems en de vruchten, een beroep
doen op een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.
Met het oog op het behoud en herstel van landschappen en het behoud
van de biodiversiteit, subsidieert de
Vlaamse overheid namelijk onder
bepaalde voorwaarden de aanleg
van nieuwe en het onderhoud van
bestaande hoogstamboomgaarden.
De wetgeving werd onlangs nog versoepeld, zodat nu iedereen die een hoogstamboomgaard van
minstens 10 bomen met rassen uit de toegestane lijst in eigendom heeft of beheert, een beroep
kan doen op deze subsidie.
Hoe kom ik aan de subsidie?
Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact op met
de Nationale Boomgaardenstichting die, omwille van haar kennis terzake, aangeduid is als loket
voor deze steunmaatregel en je ongetwijfeld kan vertellen of je in aanmerking komt voor deze
subsidie en wat je moet doen om ze te ontvangen.
Meer info: Nationale Boomgaardenstichting vzw Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal-Kortessem,
012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be

Actie op het platteland: Help mee en verbeter je streek!

Oproep voor korte termijn projecten voor en door lokale verenigingen, scholen, ondernemers en besturen
Plattelandsproject Schelde-Leie
Het Schelde-Leie project kwam er in 2008 op vraag van een aantal gemeenten. Het plattelandsproject situeert zich tussen Leie en Schelde, op grondgebied van de stad Deinze en de gemeenten De
Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem en Zulte.
Korte termijn projecten
In 2009 worden voor het eerst middelen (E 50.000) vrijgemaakt vanuit het kabinet van Plattelandsbeleid, voor het indienen van projectvoorstellen die op korte termijn te realiseren zijn. De minister
van Plattelandsbeleid wil op deze manier andermaal lokale initiatieven ondersteunen van betrokken
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burgers, ondernemingen, scholen of verenigingen in het kader van de ontwikkeling van het gebied
tussen Leie en Schelde.
De periode waarin je project(en) kan indienen (dat tot de helft kan gefinancierd worden en dit
met een maximum van E 2.500 cofinanciering) loopt tot 15 oktober 2009. De uitvoering van het
project moet gebeuren in 2010.
Projecten moeten iets betekenen voor de inwoners van de regio Schelde-Leie en zijn bij voorkeur gemeentegrensoverschrijdend. Ze moeten ook kaderen binnen één of meerdere van volgende
thema’s: trage wegen, cultuurhistorische elementen, lokale sport- en recreatie-infrastructuur en
communicatie.
Het aanvraagformulier en andere informatie (reglement en selectiecriteria) kan je vinden op www.
vlm.be (Zie Agenda). Je kan ons ook vragen om de documenten op te sturen.
Meer info bij: Projectsecretariaat Schelde-Leie – VLM Oost-Vlaanderen,
Caroline Simoens, 09 244 85 41, caroline.simoens@vlm.be
Sarah Steyaert, tel. 09 248 56 37, Sarah.steyaert@vlm.be

Enkele ideetjes om ‘afvalarm’ te winkelen
Afvalpreventietip!

- Gebruik een herbruikbare boodschappentas in plaats van
plastic zakjes. Boodschappentas vergeten? Vraag dan een
kartonnen doos om de boodschappen in op te bergen. Je
kan deze doos nog gebruiken om oud papier in te verzamelen.
- Met een boodschappenlijstje winkelen bespaart tijd en overtollige aankopen.
- Heel wat producten zijn te koop in verpakkingen die men
opnieuw kan vullen of hergebruiken.

Infoavonden duurzaam en gezond
(ver)bouwen – najaar 2009

Heb je nog geen exemplaar? Er is nog
een beperkt aantal herbruikbare tassen in voorraad bij de Milieudienst

Oktober wordt dit jaar opnieuw uitgeroepen tot Maand van de Energiebesparing. Onder het motto “’t Is oktober, hou het sober” wordt gedurende het najaar
extra aandacht besteed aan energiebesparing.
Milieuvriendelijk bouwen en wonen is meer dan zonnepanelen alleen. Duurzaam
wonen heeft onder meer ook te maken met de keuze voor milieuverantwoorde
en gezonde materialen, energiezuinige verlichting en verwarming, goede isolatie, enz. De gemeenten Zulte, Nazareth, Kruishoutem, De Pinte en Deinze bieden
je samen 7 infoavonden over duurzaam bouwen aan.
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Dinsdag 13 oktober • 20 uur. • Gratis
Passief huis, natuurlijke verven, gebruik van FSC-hout en groendaken
Gastspreker: architect Alexis Versele
Zulte • Ontmoetingscentrum Olsene (Kerkstraat 36)
Donderdag 22 oktober • 20 uur. • Gratis
Ecologisch bouwen, isoleren, toepassen van zonne-energie, warmtepomp,…
Gastspreker: architect Alexis Versele i.s.m. Velt-Leieland
Deinze • Zaal Ter Wilgen (Poelstraat 70 - Petegem-aan-de-Leie)
Vrijdag 23 oktober • 20 uur.
Voorstelling ecologisch theater ‘Tegen de lamp’ van Dimitri Leue
Net zoals bij zijn vorige voorstelling ‘Don Kyoto’ staat ook ditmaal het milieu centraal. Groene Ridder Dimitri Leue krijgt hulp van acteur Jonas Van Geel en Low Impact Man Steven Vromman.
(10 euro/persoon leden Natuurlijk Zulte – 12 euro/persoon niet-leden Natuurlijk Zulte)
Zulte • Gaston Martenszaal (Staatsbaan 148)

www.depinte.be

Woensdag 28 oktober • 20 uur. • Gratis
Energiezuinig verwarmen
Welke energiebronnen komen in aanmerking voor woningverwarming? Welke systemen zijn geschikt voor nieuwe en bestaande woningen? Zowel centrale als decentrale verwarming (hout-,
speksteen- en tegel-, pellet- en gasgevelkachels) worden toegelicht.
Gastspreker: Peter Herman, Dialoog vzw
De Pinte • Raadzaal Gemeentehuis (Koning Albertlaan 1)
Dinsdag 17 november • 19.30 uur. • Gratis
Na-isoleren van bestaande woningen
Warme lucht stijgt. Een woning verliest dan ook het meest warmte langs het dak. Daarom is zowel
bij nieuwbouw als bij bestaande woningen een goede dakisolatie een absolute must. Een bestaande woning na-isoleren vereist een andere aanpak dan de isolatie van een nieuwbouw. Wat zijn de
prioriteiten, mogelijkheden en specifieke aandachtspunten bij het isoleren van bestaande woningen? De principes van isoleren worden uitgelegd en toegepast op de verschillende bouwdelen. De
isolatie van daken, schrijnwerk, vloeren en wanden komt aan bod.
Gastspreker: Peter Herman, Dialoog vzw
Kruishoutem • Cultureel Centrum ‘De Mastbloem’ (Waregemsesteenweg 22)
Dinsdag 24 november • 19.30 uur. • Gratis
‘Avondje zon’: infoavond over zonne-energie
Hoe werken zonnepanelen? Wat is een omvormer? Hoe wordt het op je dak gemonteerd? Waarop
moet je letten als je offertes vraagt? Van welke subsidies kun je genieten?
Gastspreker: Hendrik Rommens, ikzoekzonnepanelen.be
Deinze • Brielpaviljoen (Lucien Matthyslaan, ingang Brielmeersen)
Donderdag 10 december • 20 uur. • Gratis
Energiezuinige verlichting
Verlichting is verantwoordelijk voor ongeveer één vijfde van het elektriciteitsverbruik. Met energieefficiënte verlichting kan heel wat worden bespaard. Deze duurdere verlichtingstechnieken (LED,
spaarlampen, gasontladingslampen) kunnen vaak de goedkoopste zijn.
Gastspreker: Catherine Lootens, Groen Licht Vlaanderen
Nazareth • Zaal Nova (Steenweg 92)
Meer informatie bij: Mariska Samyn op 09 280 80 98, mariska.samyn@depinte.be
Energie besparen is niet alleen een goede zaak voor het milieu – denk maar aan de uitstoot van
CO2 bij de verbranding van stookolie of aardgas – maar vooral ook een goede zaak voor je portemonnee. Door bewust aan energiebesparing te doen, heb je je energieverbruik en dus ook je
energiefacturen immers zelf in handen.
Milieuadvieswinkel
Inwoners van De Pinte kunnen drie uur gratis bouwadvies krijgen bij de Milieuadvieswinkel in
Gent. Meer informatie en aanvraagformulier vindt u terug op www.depinte.be – premies.
In het najaar gaat de campagne ‘een muts voor je huis’ door. De workshop dakisolatie draait
rond het praktisch aanleren aan mensen over hoe ze moeten isoleren. Bij velen leeft nog het idee
dat isoleren enkel het aanbrengen van isolatiemateriaal is. Isoleren is echter heel wat meer.
Meer informatie binnenkort op www.depinte.be..

Info-avond Trage Wegen
De afgelopen maanden zijn de vzw Trage Wegen en de gemeente druk bezig geweest om alle bestaande en (kortelings)
verdwenen kerkpaden en voet- en veldwegen in De Pinte
terug in kaart te brengen. Het resultaat is een overzichtelijke kaart waarin elke trage weg genummerd werd en waarbij van elke weg nauwkeurig beschreven is hoe de weg er momenteel bij ligt.
De volgende maanden gaan we dit project verder uitwerken. Vooreerst willen we alle mogelijke
gebruikers en betrokkenen (scholen, jeugdbeweging, sportverenigingen, socio-culturele verenigingen,….) uit De Pinte uitnodigen om opmerkingen en suggesties bij deze kaart te maken en aan
te geven welke trage wegen zij belangrijk vinden en – vooral - wat er beter kan.
Hiervoor heeft de projectwerkgroep een handig invulformulier opgesteld waar je achteraf – samen
met je collega’s en/of vrienden- al je suggesties of eventueel aanvullingen op kwijt kan. Je zal ter-

11

plekke ook een kaart mee krijgen zodat je deze oefening ook wandelenderwijs kan doen. Zo kan je
de situatie terplekke beter inschatten en ontdek je misschien voor jou onbekende trage wegen.
De inzet van deze oefening is een globaal herwaarderingsplan van alle trage wegen en te
komen tot een globaal herstelplan voor deze trage verbindingen: het herstellen of terug openstellen van de belangrijkste trage wegen, het plaatsen van naambordjes, de opmaak van een trage
wegen-kaart, om maar enkele mogelijkheden te noemen.
Via deze inspraakronde streven we naar een plan dat afgestemd is op jullie noden en behoeften.
De gemeente zal jullie suggesties en opmerkingen immers gebruiken om in de toekomst een aantal
trage wegen te verbeteren, terug open te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek.
Ben je geïnteresseerd om mee te werken?
Op dinsdag 22 september organiseert het gemeentebestuur samen met Trage Wegen vzw een
infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur (ingang via gemeenteplein). Hierop zal
worden uitgelegd hoe jouw vereniging, school, wijkcomité of vriendenkring kan meewerken aan
dit project. Indien je er die avond niet kan bij zijn maar wel graag jouw visie kwijt wil, kan je altijd
een invulformulier met kaart aanvragen bij de duurzaamheidsambtenaar.
Meer info bij Mariska Samyn op 09 280 80 98, mariska.samyn@depinte.be
We zijn er van overtuigd dat ook u en uw vereniging ons nuttige suggesties
kan aanreiken zodat we kunnen komen tot een kwaliteitsvol eindresultaat!

Wijken voor meer natuur
Aanbod plantenpakketten

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn
in ons cultuurlandschap vaak de enige
verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen
en houtkanten in landelijke gebieden en
privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten
en hakhoutbosjes.
Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar
verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kan vanaf 1 september tot 15 oktober 2009
tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken
groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel
wat vriendelijker voor uw portemonnee.
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Inheems of autochtoon?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een
bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane
vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.
Wat kan je bestellen?
1) Enkelvoudige haagpakketten: meidoorn – beuk – veldesdoorn - haagbeuk
2) Samengestelde hagen: doornloos – doornhaag – bloesem en bessen haag - gemengd
3) Houtkanten: gewone grond – natte en moeilijke gronden – vogelbosje – houtkant met
bloemen en bessen
4) Klimplanten: wilde wingerd – kamperfoelie – bosrank – bruidsluier – winterjasmijn
De beschrijving/bestelformulieren van de pakketten kan je terugvinden op www.depinte.be of
aanvragen bij Mariska Samyn of Bram De Lameillieure, mariska.samyn@depinte.be of bram.dela@
depinte.be. Binnenkort ontvang je het inschrijvingsformulier in de brievenbus.

Elke stap telt!
Wist je dat de gemiddelde Vlaming 75% van zijn dag zittend of liggend doorbrengt? Voor een
goede nachtrust liggen we 22 jaar van ons leven in bed. We brengen een jaar door op het toilet en
zitten 7 jaar gezellig voor de televisie gekluisterd. Tel daar nog alle verplaatsingen met de auto en
het openbaar vervoer, tafelen en computeren bij … en er blijft weinig tijd over om te bewegen.
www.depinte.be

Toch is voldoende beweging belangrijk! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Vlaming te
weinig beweegt om gezond te zijn. Meer dan 50% is onvoldoende actief.
Dit heeft als gevolg dat verschillende gezondheidsrisico’s toenemen zoals o.a. hart- en vaatziekten,
overgewicht, diabetes, … .
Meer bewegen, zo wijst onderzoek uit, heeft positieve effecten op de gezondheid zoals betere
concentratie, zich goed voelen, minder depressie, minder ziekteonkosten, enz.
Sporten is een manier om meer beweging te krijgen, maar hoeft niet per sé!
Ieder stap die u extra zet is er eentje op weg naar een betere gezondheid.
Probeer daarom gedurende de dag zo veel mogelijk te stappen. Ideaal is het zetten van 10.000
stappen per dag. Hoe kan je nu je stappen tellen? Een stappenteller is een eenvoudig toestelletje
dat je hierbij kan helpen.
Begin je bij 3000 stappen per dag? Wel ga de volgende week voor de 4000 stappen en bouw zo
mee aan uw gezondheid.
Zet dus de wagen ietsje verder van de deur, neem de trap in plaats van de lift, zet een stapje tijdens
de middagpauze, rij het gras af (niet met een tractortje), poets de ramen, speel tikkertje met de
kinderen, … .
Het lokaal gezondheidsoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen heeft ook De Pinte opgeroepen om mee te
doen aan het project 10.000 stappen Vlaanderen.
Op zondag 11 oktober, tijdens het evenement voor de Week van het Bos, kan je langs het wandelparcours per straat zien hoeveel stappen u hebt gezet.
Bewegen is niet alleen gezond, fietsen en wandelen zijn ook nog goed voor het milieu!
Dus laat je verleiden tot milieuvriendelijk rijden!
Inwoners die de komende maanden gebruik willen maken van een stappenteller, kunnen
deze uitlenen in het OCP en in het gemeentehuis bij de duurzaamheidsambtenaar.
Vanaf 11 oktober kan je een teller uitlenen. De voorraad is beperkt.
Er wordt een waarborg gevraagd van 10 euro per stappenteller.
Info bij Mariska Samyn op 09 280 80 98 mariska.samyn@depinte.be

Help de aarde een handje
Het doel van deze campagne is simpel: voer zoveel mogelijk
opdrachten uit en help ons de aarde terug in evenwicht brengen!
Eind juli ontving iedere inwoner de folder in de brievenbus. De
actie loopt van 3 augustus tot en met 25 september.
Wat kan je doen?
- Je kan deelnemen als individu, gezin, groep, ...
- Voer één of meerdere opdrachten uit (de keuzelijst is beschikbaar bij de duurzaamheidsambtenaar)
Hoe meer opdrachten je uitvoert, hoe mooier de prijs!
- Als je een opdracht uitgevoerd hebt, deponeer je een kaartje, met de eventuele nodige bewijzen,
in de box bij de wereldbol op het gemeenteplein. Hierop vermeld je welke opdracht je hebt uitgevoerd, je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en/of e-mail adres.
- Opdrachten die je al ondernomen hebt, kunnen ook meetellen!
Wie kan winnen?
- Elke deelnemer wordt beloond voor zijn inspanningen
- De deelnemers worden ingedeeld in verschillende categorieën, bv. kinderen, verenigingen, enz.
Wanneer?
De uitreiking van de prijzen vindt plaats op zaterdag 26 september 2009 om 17 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
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Voor vragen of inlichtingen kan u terecht bij de duurzaamheidsambtenaar:
Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, 09 280 80 98 of mariska.samyn@depinte.be
Eén punt kun je alvast verdienen door deel te nemen aan de
gemeentelijke zwerfvuilactie.
Deze gaat door op zaterdag 26 september 2009, start om 13.30 uur
op het gemeenteplein.
Inschrijven ten laatste op 17 september bij Mariska Samyn.
Afval dat gaat zwerven, doet de buurt bederven!

Open MINA-raad
Op donderdag 15 oktober om 20 uur gaat in de raadzaal van het gemeentehuis een open MINAraad door met als onderwerp het snoeien van bomen.
Een spreker van de vzw Bomen Beter Beheren komt toelichting geven.
Alle geïnteresseerden zijn hierop welkom.

Duurzaam naar school
Enkele maanden geleden keurde het ministerie van Onderwijs het project ‘duurzaam naar school’
goed.
Dit houdt in dat voor alle scholen van De Pinte een schoolbereikbaarheidskaart wordt opgemaakt
en dat er een gemeentelijke uitleendienst komt voor verkeerseducatief materiaal.
Alle scholen ontvangen ook een educatief pakket om te gebruiken binnen de school.
De bedoeling van het project is om scholen te laten kiezen voor
een gezonde, veilige en milieuvriendelijke invulling van het schoolwoonverkeer.

Maak van het Parkbos een vijfsterrenbos!
Parkbos groeit uit zaad en mensen met pit!
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Op zondag 11 oktober 2009 vindt de Week van het Bos plaats in Scheldevelde (De Pinte), een van
de drie boskernen van het Parkbos. Het Parkbos wordt een grote groenpool met ruimte voor oud
en nieuw bos, parken en natuurgebied én voor duurzame landbouw. Tal van overheden, zowel op
Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau, werken onder de coördinatie van het projectbureau
Parkbos elke dag pittig verder aan de uitbouw van dit Parkbos. Het Parkbos, dat is er voor jan-enalleman. Daarom zoeken we op 11 oktober mensen mét pit om volgens de alom bekende Fata
Morgana-formule van het Parkbos een vijfsterrenbos te maken:
1) 250 bezoekers fietsen naar het Parkbos. Je vindt een kaartje met fietsroutes vanuit Gent, SintMartens-Latem en Nazareth op www.weekvanhetbos.be of bij de provincie Oost-Vlaanderen
– info@oost-vlaanderen.be – 0800 94 808.
2) 25 kinderen klimmen onder begeleiding in een boom van het Wonderwoud.
3) 250 mensen nemen deel aan de fotowedstrijd langs het wandelparcours (en maken kans op een
digitale camera of andere mooie prijzen).
4) veel jong volk voor een prettig gestoorde opdracht in de Speelstraat.
5) 100 mensen op de dansvloer tijdens de workshop Boombal voor het Parkbos.
Benieuwd of we zondag 11 oktober met zijn allen de dag kunnen afsluiten met een toost op de
kersverse vijfsterren-status van het Parkbos!
www.depinte.be

Praktische info: zondag 11 oktober, 13 tot 17 uur, Scheldevelde, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte.
Het volledige programma vind je op www.weekvanhetbos.be.
Week van het Bos - Parkbos is een coproductie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
Gemeente De Pinte, Projectbureau Parkbos en Vereniging voor Bos in Vlaanderen i.s.m. Toerisme
Oost-Vlaanderen

cultuur & vrije tijd
Een beeld van en voor Zevergem
In de vorige edities konden de lezers van de Infokrant
al kennismaken met het LEADER-project en alle activiteiten die in dat kader werden georganiseerd, zoals
Duister Erfgoed, Dicht op de muur, Verf op de muur,
enz.
Zevergemnaren gingen op zoek naar het beeld dat
ze hadden over hun Scheldedorp. Waarvoor staat Zevergem en welke waarden zijn belangrijk? En vooral:
welk kunstwerk weerspiegelt dat?
Het LEADER-project, een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling, bracht Zevergemnaren ertoe
een beeld te vormen van hun dorp. Die identiteit van Met dank aan Bram Matthys voor de simulatie
Zevergem staat ondertussen vast: ‘Zevergem, een van het werk op het graspleintje.
klein Vlaams dorpje, deelgemeente van De Pinte, bewoond door een handvol sympathieke mensen die met en voor elkaar gemeenschap vormen.’ En
die sympathieke gemeenschap krijgt er binnenkort een op maat gemaakt kunstwerk bij.
Aanloop naar de keuze van het kunstwerk
In het elan van de beeldenroute ging de gemeente op zoek naar een kunstwerk voor Zevergem.
Een werkgroep met leden uit de cultuurraad en gemeenteraad werd opgericht en kwam al snel tot
de conclusie dat een werk in openlucht, met duurzame materialen goed zou passen.
Tien kunstenaars zonden een dossier in en uiteindelijk werden er, na een grondige selectie, drie
kunstenaars weerhouden.
Op 7 juni, verkiezingszondag voor het Vlaamse en Europese Parlement, konden de inwoners nog
tweemaal kiezen: ze konden hun favoriete kunstwerk (kunstenaar) aanduiden en tegelijkertijd ook
de plaats waar ze het kunstwerk het liefst zouden zien.
De keuzemogelijkheden waren: het graspleintje aan de kerk, het dienstencentrum of de huisjes
Blijpoel.
Drie vogels aan de kerk
De keuze viel met 274 van de in totaal 609 geldig uitgebrachte stemmen op het kunstwerk van
Jean-Pierre Belaen. Zijn kunstwerk met vogels zou volgens de inwoners het beste passen op het
graspleintje voor de kerk.
Jean- Pierre Belaen is een autodidact - hij leerde zichzelf de stiel aan - en creëert dankzij zijn materialenkennis en eigenzinnigheid unieke kunstwerken, waar zijn ‘vogels’ een voorbeeld van zijn.
De vogelfiguur kreeg de jongste jaren een centrale plaats in zijn oeuvre. Volgens de kunstenaar
houden ze het midden tussen mens en dier, en zijn altijd in beweging of staan rechtop.
Vogels zijn volgens Belaen een verpersoonlijking van de mens in deze jachtige maatschappij. Met
een grote bek, die symbool staat voor de mondige mens.
In overleg met de kunstenaar en na een bezoek aan de locatie werd overeengekomen om de beeldengroep te laten bestaan uit drie grotere vogels.
Het kunstwerk zal te bewonderen zijn in het najaar, rond eind oktober.

15

Festival van Vlaanderen
concert De Pinte

Op zaterdag 3 oktober 2009 organiseert de cultuurraad, in samenwerking met de gemeente De
Pinte en de Programma-vzw, opnieuw het Festival
van Vlaanderen. Het ensemble ‘i Solisti del Vento’
brengt muziek van W.A. Mozart & L. V. Hove.
Zaterdag 3 oktober 2009 om 20 uur in de cultuurzaal (OCP), Polderbos 20
Tickets: 12,5 euro, 10 euro (vvk), 8 euro (studenten, -26, 60+).
Info en reserveringen: cultuurdienst (OCP), Polderbos 20 te 9840 De Pinte, 09 280 98 40,
culturele.dienst@depinte.be, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Pintefeest
Zin om deel te nemen aan de rommelmarkt op 13 september?
De jaarlijkse braderie in De Pinte wordt in een volledig nieuw kleedje gestoken, mét nieuwe benaming: ‘Pintefeest’. Er zal heel wat te beleven vallen. Het volledige programma vind je op de
achterzijde van deze Infokrant.
Zoals elk jaar is er ook een rommelmarkt op zondag 13 september, tussen 10 en 18 uur.
Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs is 1 euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer 890-1340676-70.
Heb je interesse?
Geef je naam en het gewenste aantal meter ten laatste op maandag 7 september door aan Céline
Meheus via fax: 09 282 99 21, e-mail: communicatie@depinte.be of tel: 09 280 80 89.
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Céline Meheus, communicatieambtenaar (contactgegevens, zie hierboven)
Bertrand De Bie, werkgroep ‘De Pintse Dorpsfeesten’ tel. 09 282 74 16

Muziekschool De Pinte
Vanaf de derde week van september kan iedereen van 8 tot 88 jaar opnieuw muziekles volgen bij de vzw Muziekschool De Pinte (MSDP).
Wie nog geen muziekonderricht heeft gehad volgt eerst notenleer. Na
3,5 maand (vanaf januari) kan al gestart worden met het aanleren van
een instrument.
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De lessen notenleer worden gesplitst in –18 jaar en +18 jaar. De kinderen krijgen één maal per
week 2 uur notenleer. Bij voldoende interesse (minstens 8 inschrijvingen) wordt een klas notenleer
voor volwassenen ingericht.
Aan de Muziekschool De Pinte kunnen volgende instrumenten aangeleerd worden: dwarsfluit,
hobo, hoorn, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet.
De inschrijvingen hebben plaats op woensdag 2 september van 17.30 tot 20.30 uur in de Gemeentelijke Basisschool De Pinte (Polderbos 1).
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de muziekschool via denys.
koen@pandora.be of 09 385 74 43.

Jauchzet dem Herrn: muziek uit 5 eeuwen
Het Vocaal Ensemble Seicento, samen met het kamerkoor Cum Gaudio uit Sint-Martens-Latem,
nodigt u van harte uit op een concert dat op zaterdag 17 oktober 2009 om 20.30 uur doorgaat in
de kerk van Sint-Nicolaas van Tolentijn te De Pinte.
Beide koren brengen een muzikale wandeling door 5 eeuwen koormuziek en sluiten gezamenlijk
www.depinte.be

af met ‘Jauchzet dem Herrn’, een werk van Felix Mendelssohn, die 200 jaar geleden werd geboren. De koren
brengen hetzelfde concert op zaterdag 24 oktober in
de Sint-Denijskerk van Sint-Denijs-Westrem.
De inkomsprijs is 10 euro (of 8 euro in VVK); voor lagereschoolkinderen is het gratis.
Kaarten zijn te bekomen bij de koorleden van Seicento
of d.m.v. overschrijving (zeker voor 10 oktober) op rekeningnummer 890-1340417-05 met vermelding ‘concert
17 oktober’, naam en aantal kaarten.
Bijkomende informatie kunt u steeds bekomen bij de leden van het koor, op www.seicento.be of
bij Jan Milh op 09 282 85 78 of jan.milh@pandora.be

Het kind of de vernieling van Nieuw-Zeeland (Bodo Kirchhoff)
TEATER 2000 – Jong geweld!

Wat doe je als je een eerder teruggetrokken kind bent en je ervaart je thuis als een gesloten instelling? Dan heb je slechts één uitweg: je graaft in de tuin een gat, door de aarde heen tot in
Nieuw-Zeeland.
Juli en augustus... vakantie in De Pinte. Ook de toneelzaal was donker en het doek bleef dicht,
maar in de coulissen werd er hard verder gewerkt. Het volgende toneelseizoen 2009-2010 staat
voor de deur en Teater 2000 wil opnieuw het publiek verwennen. Er zal gerild worden in november
en gelachen in maart.
Traditioneel starten de jongeren van Jong Geweld!
Teater 2000 wil de jongeren steunen en kansen geven en Jong Geweld bewijst nog steeds dat het
menens is. Het is ondertussen 7 jaar geleden dat er beslist werd ook theater door en voor jongeren te maken. Jaarlijks, in september spelen dan ook de jongeren tussen 16 en 25 jaar de pannen
van het dak. Om alles in goede banen te leiden, werd er een ´stuurgroep Jong Geweld´ opgericht
bestaande uit jongeren die zich bezighouden met de dagelijkse werking, de techniek, productie,
decor …. Het bestuur van Teater 2000 houdt een oogje in het zeil.
Jong Geweld speelt dit jaar ‘Het kind of de vernieling van Nieuw-Zeeland’, een stuk van de Duitse
Auteur Bodo Kirchhoff, in een vertaling van de Nederlandse schrijver Martin Hartkamp. Onze Maarten Van Steenberge leidt de regie in goede banen. Met dit toneelstuk bracht Kirchhoff voor het
eerst in de jaren 70 een verhaal op de scène vol psycho-analyse.
Het kind of de vernieling van Nieuw-Zeeland wordt gespeeld op vrijdag 25 en zaterdag 26 september om 20 uur en op zondag 27 september om 16 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Reserveren kan via www.teater2000.be
Inkom: 8 euro (volwassenen) en 4 euro (-26 jarigen)

Op de siertoer: zondag 20 september 2009
Er zit energie in de sierteelt!

Op zondag 20 september kan je voor de vijftiende keer
‘Op de Siertoer’ door Vlaanderen. Tijdens dit evenement kan iedereen kennismaken met de sector en een
sierteeltbedrijf bezoeker in eigen omgeving.
In onze gemeente opent Bloemisterij Peter Dhaenens
uit Zevergem de deuren. Als specialist in de kweek van
azalea’s, perk-en balkonplanten, laten ze je kennismaken met het volledige kweekproces.
‘Op de Siertoer’ krijgt dit jaar het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ mee, met als deelthema
‘Energie’ (Hoe besparen siertelers op energie, welke
nieuwe technieken zijn er, enz.) De flyers van deze actie
vind je in de infozuilen in het gemeentehuis.
Meer info: www.opdesiertoer.be en bij Sylvie Denis op 09 267 86 17 of sylvie.denis@oost-vlaanderen.be
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Reuze-gezinsbarbeque met frieten... zoveel je lust!
Gezinsbond De Pinte nodigt je uit op haar kermisprogramma op zondag 13 september van 11.30
uur tot 15 uur en van 17.30 tot 20 uur tijdens de Pintefeesten en op maandag 14 september van
11.30 tot 15 uur in het parochiaal centrum, Baron de Gieylaan.
Grote honger? Tickets kan je verkrijgen in voorverkoop tot 12 september:
Gezinsvriendelijke prijzen: Volwassenen: 13 euro, lagere school kinderen: 7 euro, kleuters: gratis.
Zonder vóórinschrijving: + 1 euro, 1 euro extra korting op de gezinsspaarkaart voor Bondsleden.

Ribbetjesfestijn ACV De Pinte
Op zaterdag 17 oktober om 19 uur gaat in het parochiaal centrum in de Baron de Gieylaan 27 het
jaarlijkse ribbetjesfestijn van het ACV door. Je hebt de keuze tussen het aperitief menu, ribbetjes ‘a
volonté’ of een koude visschotel. Kaarten voor volwassenen kosten 13 euro, kinderen onder twaalf
jaar betalen 9 euro. Kinderen jonger dan zes eten gratis.
Kaarten kan je bekomen bij de bestuursleden of bij Antoine Van Nieuwenhuyze op 09 385 49 36.

Activiteiten georganiseerd door Davidsfonds De Pinte-Zevergem
- Maak kennis met het nieuwe programma van het Davidsfonds
Op zondag 18 oktober kan je in de raadzaal van 10 tot 13 uur komen kennismaken met het
nieuwe programma van het Davidsfonds voor 2009-2010. Je kan nieuwe Davidsfondsuitgaven
inkijken en beluisteren, je culturele kaart vernieuwen of deelnemen aan een tombola met waardevolle prijzen aan boeken en cd’s. En natuurlijk ook genieten van een aperitief en gezellige babbel
met de bestuursleden en andere Davidsfondsleden. De inkom is gratis.
Contactpersonen:
Marc Lagaert (voorzitter) op 09 282 52 77 of marc.lagaert@skynet.be
Guido Naessens (secretaris) 09 282 87 11 guidonaessens@skynet.be
Jozef Van Melckebeke (programmatie en communicatie) 09 282 65 30 jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be Zie ook www.de-pinte.davidsfonds.be
- Multimediavoorstelling: Het Bourgondisch tijdperk
Het tragische verhaal van Karel De Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië
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Het begon allemaal in 1369 toen Philips de Stoute trouwde met Margaretha van Male. Kleurrijke
figuren zoals Jan Zonder Vrees en Jeanne d’Arc speelden een grote rol. Hertogen, minnaressen,
pracht en praal aan het hof, maar ook de pest, de Honderdjarige oorlog, de kruistochten, tornooien
en moordpartijen… het spreekt tot de verbeelding. Maar hoe zat het nu precies in die Bourgondisch tijd?
Op dinsdag 27 oktober vanaf 20 uur zal Dr. Edward Demaesschalck in de raadzaal vertellen over
deze markante periode uit de geschiedenis alsof u er zelf bij was.
Niet-Davidsfondsleden betalen 5 euro, leden geven 3 euro. Voor houders van een culturele kaart of
studentenkaart is de voorstelling gratis.
Info: Jozef Van Melckebeke op 09 282 65 30 of jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be
- Onze joodse buren
Kennismaking met joodse religie en cultuur
Een lezingenreeks door Frans Van Den Brande
Deze cursus biedt een brede, voor iedereen toegankelijke inleiding in de joodse cultuur.
Wie of wat is een jood? Wat zeggen Tora en Talmoed? Wat betekenen de religieuze feesten als
Chanoeka, Poerim en Jom Kipoer? Neem een duik in de tweeduizend jaar oude geschiedenis van
het volk dat zo nauw verbonden is met zijn godsdienst. Met facultatieve joodse daguitstap in Antwerpen.
Frans Van Den Brande is oud-docent judaïstiek aan de Hogeschool in Zeeland. Hij is actief in de
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen en in verschillende werkgroepen
voor dialoog en trialoog tussen de monotheïstische godsdiensten.
www.depinte.be

De lezing gaat door in het OCP, Polderbos 20, op 13, 20 en 27 oktober en 3 en 10 november, telkens van 14 tot 16 uur.
Facultatieve daguitstap: Joods dagarrangement in Antwerpen op zondag 22 november van
10 tot 16 uur. Prijs zonder daguitstap: 52 euro, lerarenkaart 49 euro, DF-leden 46 euro. Code zonder uitstap: PI-09C-JZ. Prijs met daguitstap: 89 euro, lerarenkaart 86 euro, DF-leden 83 euro (incl.
koosjere maaltijd). Code met daguitstap: PI-09C-JM.
Inschrijven: storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van Universiteit
Vrije Tijd Davidsfonds-Leuven met vermelding van het passende codenummer.
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, De Pinte, 09 282 47 00.
U kunt hier eveneens terecht voor de cursusgids. Inschrijven kan ook via
www.universiteitvrijetijd.be

Activiteiten Centaura
- Deelname aan nationale tentoonstelling Europese Kunstverdienste in de Stadshallen
van Nieuwpoort
Van 12 tot en met 27 september 2009.
Elke dag open van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.
Gratis inkom
- Jaarlijkse groepstentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis
Opening op vrijdag 23 oktober om 20 uur.
Open op zaterdag 24 en 31 oktober, zondag 25 oktober en zondag 1 november 2009 van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.
Gratis inkom

Braderie-expo
Tijdens het weekend van de Braderie in september, stellen al de leden van ons Kunstatelier voor
volwassenen een grote waaier aan eigen kunstwerken tentoon in het gemeentehuis van De Pinte.
Deze unieke expo is gratis toegankelijk op:
Zaterdag 12 september van 10 tot 17 uur (doorlopend)
Zondag 13 september van 10 tot 18 uur (doorlopend)
Opening van de ‘Braderie-Expo’ met live muziek!
 RT @ DE PINTE vzw
A
Meer info?
artdepinte@live.be
￼


Suverlike
Maandag 5 september gaat het nieuwe repetitiejaar van start. Vanaf dan smeren we iedere maandag om 19.30 uur de kelen in de parochiekerk te Zevergem. Ieder die zin heeft om te zingen is
welkom.
Het koor luistert ook de misvieringen op in de kerk van Zevergem op:
zondag 6, 13, 20 en 27 juli, om 9.30 uur.
zondag 4, 11, 18, 25 augustus om 9.30 uur.
De inkom is gratis, meer info op www.zevergem.org of bij Daniel Vanrysselberghe, Grote steenweg
52, 9840 Zevergem.
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bibliotheek
Bibliotheekweek 2009 van 10 tot 18 oktober
De bibliotheekweek 2009 staat voor het derde jaar op rij in het teken
van het nieuwe imago van de bibliotheek: ‘De bib. Het leven van
A tot Z’. Ordelijk en betrouwbaar, maar met oneindig veel creatieve
mogelijkheden.
De Bibweek start op zaterdag 10 oktober met een grote verwendag: elke bezoeker wordt verwend met een drankje en een koekje.
Bovendien worden er ook verjaardagskalenders uitgedeeld: een duurzame kalender die je jaar in jaar uit kan gebruiken en ophangen in
huis, met op iedere pagina een illustratie die op een mooie en originele
manier de beroemdheden van die maand verenigt in een tekening.

ZOVLA-cursus: Dichter in de bib
Van januari 2009 tot januari 2010 loopt een rode draad doorheen de ZOVLAbibliotheken. Een draad van poëzie van Gedichtendag 2009 tot Gedichtendag
2010 (laatste donderdag van januari). De bibliotheken organiseren samen met
Vormingplus poëtische proeverijen. Al lezend, denkend en pratend, je smaak
ontdekken en ontwikkelen.
Proeven van poëzie
Op zoek naar meer poëzie in je leven? Wil je meer gedichten leren kennen of meer weten over de
dichters die je al kent? In de bibliotheek, waar de muren poëzie ademen en woelige woorden sluimeren, nodigen we je uit op ontdekkingsreis. De reis begint bij het modernisme en eindigt bij een
vleugje moderne experimentele poëzie. We kruipen in de huid van de dichters en ontdekken wat
o.a. Van Ostayen, Nasr, Van Hee… voelen en denken bij de liefde, de dood en het samenleven.
De bibliotheken van De Pinte en Sint-Martens-Latem bundelen de krachten:
5 dinsdagavonden: 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2009
Telkens van 19.30 tot 22 uur
Bibliotheek Sint-Martens-Latem, Latemstraat 78, 9830 Sint-Martens-Latem
Lesgeefster: Ilse Weber
Prijs: 10 euro voor 5 avonden
Vooraf inschrijven en betalen in de bib van De Pinte of Sint-Martens-Latem
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Poëzie (s)maken
Beelden bouwen met woorden, zeepbellen blazen van klanken en zinnen, knutselen met taal.
Gedichten schrijven! Iets voor jou?
Tijdens vijf bijeenkomsten met een dichter krijg je opdrachten om ter plekke te schrijven. Van heel
eenvoudig naar minder eenvoudig, onverwacht, soms raar, altijd inspirerend. Wat je schrijft, lees
je voor. En anderen luisteren. Jij geeft en krijgt feedback, hoort hoe je schrijfsels klinken: voller en
voller. Ook wie geen ervaring heeft, is welkom!
5 donderdagavonden: 12, 19, 26 november en 3, 10 december 2009
Telkens van 19.30 tot 22 uur
Bibliotheek Zingem, Huiseplein 16
Lesgever: Daniël Billiet
Prijs: 10 euro voor 5 avonden.
Vooraf inschrijven en betalen in de bibliotheek
Deze reeks is een initiatief van de ZOVLA-bibliotheken, gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen en i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.
￼￼
www.depinte.be

Sluitingsdagen
• De bib is gesloten op:
• Maandag 14 september (Kermismaandag)
• Maandag 2 november (Allerzielen)
• Woensdag 11 november (Wapenstilstand)
Openingsuren:
maandag
18 - 20 uur
dinsdag
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In dit nummer vind je informatie over de nieuwe lessenreeks van de sportacademie die in september terug van start gaan. Daarnaast ook een (foto)verslag van de zomersportkampen, een overzicht
van de activiteiten voor 55+ers en een aankondiging van het kamp in de herfstvakantie.
Met vragen, opmerkingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel: 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportacademie
Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de
noemer Sportacademie. Kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het
6de leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren lesgevers deelnemen
aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier in contact komen met sport en beweging.

De Kriebeltuin
Op zaterdagnamiddag krijgen kleuters van de 1ste t.e.m. 3e kleuterklas een programma aangeboden dat volledig op de motorische, psychomotorische en sociale ontwikkeling van hen is
afgestemd. Tijdens elk lesje worden de ze als het ware ‘gekriebeld’ in het ontdekken van hun
bewegingsmogelijkheden. Later kunnen ze hierdoor terugvallen op een brede basis van bewegingsvaardigheden; wat het aanleren van nieuwe sporten en bewegingen op oudere leeftijd alleen
maar zal bevorderen.
Kleuters van 1ste tot en met 3e kleuterklas
Sept. ‘09 – Dec. ‘09
Zaterdagnamiddag
15 – 16 uur
16 – 17 uur
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De Bewegingsschool
De bewegingsschool is een uitstekende verderzetting voor al wie reeds kleuterturnen (kriebeltuin)
volgde. Maar ook kinderen zonder deze ervaring kunnen vlot aan alle activiteiten deelnemen.
Tijdens de bewegingsschool worden, volgens een vast lesschema, uitdagende bewegingsactiviteiten en bewegingsparcours, aangeboden die ervoor zorgen dat de kinderen op een leuke en
ontspannende manier leren bewegingsproblemen oplossen en hun motoriek verbeteren.
Leerlingen van het 1ste en 2e leerjaar
Sept. ‘09 – Dec. ‘09
Zaterdagmiddag
13.30 – 14.30 uur

De Balschool
Een ervaren en gemotiveerde lesgever van de sportdienst zorgt voor een brede waaier aan bewegingsactiviteiten. Dit alles in functie van balvaardigheid en oog-hand coördinatie. Zonder daarbij
de algemene motorische ontwikkeling uit het oog te verliezen. Tijdens de lessenreeks balschool
evolueren de kinderen langzaam van individueel handelen naar aangepaste competitievormen met
kindgerichte spelregels.
Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar
Sept. ‘09 – Dec. ‘09
Woensdagnamiddag
14 – 15 uur

De Sportspelschool

￼
Op woensdagnamiddag sporten we met jongens en meisjes uit het 5e en 6e leerjaar in de sportzaal
van het OCP.
Je krijgt activiteiten aangeboden uit verschillende sporttakken, de één al wat bekender dan de
andere. Door individuele oefeningen of door kleine wedstrijden leer je de kneepjes van de sport
kennen.
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
Sept. ‘09 – Dec ‘09
Woensdagnamiddag
15 – 16 uur
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Sportkamp herfstvakantie 2009 + Inschrijvingsdatum
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Het kamp tijdens de herfstvakantie zal doorgaan van dinsdag 3 november t.e.m. vrijdag 6
november 2009.
Sportkamp voor de kleuters
van 13 tot 16 uur
Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school
van 9 tot 16 uur
Inschrijven kan op dinsdag 29 september 2009 vanaf 9 uur of 14 uur.
Algemene informatie sportkampen
Zoals bij vorige kampen is er opnieuw een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners of schoolgaande jeugd in De Pinte of Zevergem) de mogelijkheid zich
www.depinte.be

telefonisch in te schrijven. Dit tot onze lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien
volzet, kan u steeds inschrijven op de reservelijst. Om 14 uur krijgen alle andere geïnteresseerden
de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven.
Opgelet, vanaf dit jaar wordt voor inwoners een basistarief gehanteerd en moeten niet-inwoners
een meerprijs betalen.
Verdere info i.v.m. deze tarieven kan je vinden in de folders die zullen worden uitgedeeld in de
scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook worden aangevraagd op de sportdienst of
geraadpleegd op de website: www.depinte.be

Sportkampen zomervakantie 2009, een kort verslag
Tijdens de zomer 2009 organiseerde de sportdienst drie kampen voor de kinderen van de lagere
school en drie kleuterkampen. Elk kamp stond in teken van een bepaald thema waardoor de kinderen zich steeds volledig hebben kunnen uitleven in de sportactiviteiten.
De kleuters hebben tijdens hun eerste kamp geknutseld en gesport in het teken van ‘De zoo’. Onder begeleiding van de dierenverzorger hebben onze kleuters kennis gemaakt met de verschillende
dieren uit de zoo.
Tijdens het tweede kamp zijn de kleuters echte ‘Tovenaars’ geworden. Als afsluiter van de vakantie
gingen onze kleuters als ‘Piraten’ op zoek naar de schat.
De zomersportkampen voor de kinderen van de lagere school zijn van start gegaan met een
‘Mini-Maxifun-kamp’. Meteen een kamp vol knotsgekke sportactiviteiten zoals een levend tafelvoetbalspel, teambuildingsactiviteiten, enz…
Tijdens het tweede kamp werd het OCP omgetoverd tot het ISS en werden onze deelnemers opgeleid tot echte astronauten. Naast de sportactiviteiten werd er ook geknutseld in het thema van
‘De Ruimte’. Het laatste kamp was een kamp in samenwerking met de Pintse sportclubs. Kinderen
konden kennismaken met de werking van enkele sportclubs in De Pinte.
Foto’s kampen kleuters

Foto’s kampen lagere school
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Activiteiten voor 55-plussers
Senior sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze
Op donderdag 24 september 2009 van 9 tot 16.15 uur.
Je bent 55+ en je wil nu echt wel eens iets aan je gezondheid doen. Vaak heeft men geen idee
waar en hoe eraan te beginnen. Je durft misschien de eerste stap niet zetten, of je weet niet welke
sport jou ligt of aanspreekt. Jaarlijks organiseren wij met de Burensportdienst, de provinciale sportdienst en BLOSO de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in Deinze. Op deze sportdag kan je samen
met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten onder
deskundige begeleiding van ervaren en enthousiaste sportmonitoren. Je kunt er dus met een gerust
hart de hele dag sporten. Tijdens de middagpauze kunnen desgewenst de benen ook nog even
gestrekt worden op de dansvloer. Kortom, een gezonde, gezellige dag en zeker de moeite waard
om eens uit te proberen.
Inschrijven vóór 7 september. Kostprijs sportdag: 5 euro. Kostprijs middagmaal: 8,50 euro

Seniorenturnen
Op donderdagavond van 17 tot 18 uur.
Sport voor 55+ georganiseerd door de sportdienst is een uitstekende activiteit waarbij de algemene
conditie wordt behouden en zelfs verbeterd, zodat dagelijkse activiteiten makkelijker verlopen.
Het uurtje sporten is zowel voor mannen als voor vrouwen en ieder voert de aangeboden oefeningen uit naar eigen kunnen. We houden tijdens de lessen van een aangename, sociale sfeer waar
we de spieren verstevigen en (terug) soepel maken.
Naast de traditionele oefeningen op matjes, aan het sportraam of op de banken, werken we regelmatig ook met functioneel klein materiaal zoals kegels, ballen, stokken, hoepels, fitbanden, enz.
Kostprijs per les: 1,50 euro
Curve bowl
Op dinsdagmiddag van 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid aan om te curve-bowlen in het OCP.
Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van ongeveer 14 meter lengte. In ploegen van 2, 3 of 4 tracht men om het eerst 15 punten te scoren door
zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
Fietstochten voor senioren (i.s.m. OKRA)
Deze fietstochten gaan door elke 2de en laatste vrijdag van de maand. Start aan het OCP.
In de wintermaanden zullen er wandeltochten worden georganiseerd.
Meer info kan je verkrijgen op de sportdienst.

DanceReaction De Pinte

Nieuwe programma van maandag 7 september tot eind mei
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MAANDAG
18 uur		
19 uur		

New Style
New Style

4e 5e 6e leerjaar
Vanaf middelbaar

DINSDAG
NIEUW in DE PINTE : Zumba voor kids, tweens en volwassenen
Elke dinsdagavond vanaf 8 september.
Zumba is leuk!
Zumba-danspasjes zijn zo eenvoudig dat je onmiddellijk kan meedoen.
Zumba is salsa, samba, merengue, cuba, en méér Latino-moves.
Alle remmen los met Zumba!
17.30 uur 		
18.30 uur 		
19.30 uur		

Zumba			
Zumba			
Zumba Dance		

1e(**), 2e, 3e en 4e leerjaar
5e, 6e lrj en 1e en 2e middelbaar
Vanaf 3e middelbaar en volwassenen

DONDERDAG
20.30 - 22 uur		

NewStyle		

Vanaf 2e middelbaar(*)

VRIJDAG
17 uur			

Musical Dance		

4e 5e 6e leerjaar

www.depinte.be

18 uur			
19 uur			
20 uur			

Musical Dance		
Let’s Dance		
Let’s Dance		

middelbaar
3e 4e leerjaar
5e 6e leerjaar

ZATERDAG
9 uur 			
10 uur			
11 - 12.30 uur		
12.30 - 14 uur		
14 uur			

Knuffeldance		
Let’s Dance		
DanceTeam		
DanceTeam		
Musical Dance		

2e 3e kleuterklas
1e 2e leerjaar
middelbaar (*)
4e 5e 6e leerjaar (*)
3e 4e 5e 6e leerjaar

(*) Aan deze activiteiten kan je enkel deelnemen mits het slagen in audities.
(**) Vereiste is minstens twee jaar danservaring.
Let op: vooraf inschrijven is verplicht!
De lessen gaan door in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20
Meer info op www.DanceReaction.be of bij Rita Termote op 0475 944 291

Karatelessen bij Shotokan Karate Club
Bij Shotokan Karate Club (Tasseikan vzw) kan jong en oud terecht voor de
fijne kneepjes van de karate-sport, gegeven door ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
Praktisch: alle trainingen gaan door in het OCP en je krijgt een reductie
bij inschrijving van een 2e gezinslid.
Jongeren en kinderen (vanaf 9 jaar) kunnen trainen op donderdag van 18
tot 19.30 uur, en op zaterdag van 17.30 tot 19 uur. Volwassenen kunnen
eveneens terecht op zaterdag van 17.30 tot 19 uur.
Meer informatie vind je op www.tasseikan.be of op 0497 47 59 82

Damesturnen ‘Blijf jong’
Bericht aan alle dames die zich jong en fit willen voelen en dat ook willen blijven!
Kom met ons oefenen en turnen in een aangename sfeer.
Wij starten op 1 september 2009, verder turnen wij het hele jaar door. In de eerste week van september kan je ook komen proeven van een ‘probeerles’.
Praktisch: Lessen in het OCP, elke maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.30 uur. Op donderdag stretching van 9.30 tot 10.30 uur. Avondturnen op donderdag 20 tot 21 uur. Kostprijs is 55
euro per lesjaar. Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Informatie bij Nora Delvoye op 09 282 83 11 en voor het avondturnen bij Inez Vanhooren op 0472
40 97 57.

Natuurwandeling in Louise-Marie op zondag 11 oktober
georganiseerd door Pasar De Pinte-Zevergem
Samen met een natuurgids gaan we op stap vanuit Louise-Marie, een gehucht ten noordoosten
van Ronse, op de grens van vijf gemeenten en twee provincies. Deze wandeling over heuvelend
terrein, in het hart van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, leidt ook door het mysterieuze
Muziekbos, op de flanken van de 148 m hoge Muziekberg.
Vertrek aan de kerk van Louise-Marie (Ronse), La Salettestraat, om 14 uur.
Afstand: 6,5 km
Deelname: 1,50 euro, leden 1 euro (inbegrepen: begeleiding natuurgids en verzekering). Ter plaatse inschrijven.
Meebrengen: hoge wandelschoenen of laarzen (modderige strook).
Info bij Walter De Witte op 09 282 70 74, of www.pasar.be/Depinte
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Turnclub Olympia De Pinte organiseert
conditiegym voor volwassenen
Kriebelt het met de start van het nieuwe schooljaar ook om …
werk te maken van je conditie?
je arm-, been-, buik-, rug- en hartspieren te verstevigen?
je kracht, lenigheid, uithouding en evenwicht uit te dagen?
Bij Turnclub Olympia De Pinte kan dit …
onder leiding van deskundige en enthousiaste trainers!
in een lessenpakket vol afwisseling!
volgens je eigen tempo!
met garantie voor plezier en sociaal contact!
Zowel dames als heren van alle leeftijden zijn elke woensdagavond van 21 tot 22 uur welkom in de
sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool (Polderbos). De conditiegym gaat van start op woensdag 9 september 2009.
Meer info bij Els Kuys, Koersveldlaan 5, 09 282 99 51

Yoga in de Pinte
Zoek je evenwicht, een betere balans tussen lichaam en geest? Yoga zorgt er onder meer voor dat
je lichaamshouding beter wordt en je bijvoorbeeld beter gaat ademen.
- Elke dinsdagavond kan je van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 uur tot 21 uur terecht in zaal
‘Veldblomme’, Veldstraat 50.
- Elke woensdagmorgen gaan de lessen door van 9 tot 10.15 uur in het OCP, Polderbos 20
(Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen niet door.)
Meer info op www.in-evenwicht.be
of bij Marleen De Regge: 09 282 89 61,
marleen@in-evenwicht.be

Jong & Vlug De Pinte start voetbalcompetitie tegen Ursel
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Met de thuiswedstrijd tegen Ursel, zondag 30 augustus om 15 uur, begint voor voetbalclub Jong &
Vlug De Pinte de voetbalcompetitie 2009-2010. De tegenstanders in tweede provinciale A zijn niet
van de minste. Dit seizoen zijn ook Aalter en Lovendegem in de reeks opgenomen en deze clubs
speelden in een recent verleden nog in vierde nationale. Ook de buren uit St.-Denijs zijn terug van
de partij wat garant staat voor een extra geladen wedstrijd.
Mits akkoord van de tegenstrevers uit Nevele zal tijdens het kermisweekend op zaterdagavond de
tweede thuiswedstrijd gespeeld worden op de Sportwegel.
Naast het eerste elftal starten ook de jeugd- en reservenploegen in het weekend van 29 en 30 augustus de competitie. De thuiswedstrijden van de reserven 2A hebben plaats op vrijdagavond om
20 uur op de Sportwegel; de reserven 2F spelen op zaterdagnamiddag om 15 uur (Sportwegel);
de reserven 3B op zondagmorgen om 10 uur (Sportwegel); de U19 (uefa’s) op zaterdag om 15 uur
(Moerkensheide); de U17 (scholieren) zaterdag om 13.15 uur (Moerkensheide); de U15 (knapen)
zaterdag om 11 uur (Moerkensheide); de U13 A (miniemen A) zaterdag om 9.30 uur (Moerkensheide); de U13 B (miniemen B) zaterdag om 13 uur (Moerkensheide); de U11 en U10 (preminiemen)
op zaterdag om 10 uur (Moerkensheide) en ten slotte de U9, U8 en U7 (duiveltjes) op zaterdag om
10 uur (Sportwegel).

www.depinte.be

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ‘t kort
September
za. 5/9		
zo. 6/9		
zo. 13/9		

Startfeest Scout en Gidsen De Pinte - Zevergem | p. 32
NIET TE MISSEN: De 7e editie van de Speelstraat | p. 27
Braderie met allerlei activiteiten en kinderrommelmarkt | p. 31

Oktober
wo. 28/10

Vertelnamiddag Theatertop: ‘Kleine Arthur, grote koning’ | p. 31

En nog veel meer, hierna ...
Inlichtingen kan je krijgen bij de jeugddienst.
				
				
				
				

Jeugddienst De Pinte
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Tel. 09 280 98 43, fax: 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be

De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst presenteren:

De 7de editie van de speelstraat!
Op zondag 6 september 2009 is het opnieuw zover. De jeugdraad neemt samen met de jeugddienst
voor een dag de straat Polderbos in beslag! Naar jaarlijkse gewoonte wordt de straat verkeersvrij
gemaakt en krijgen kinderen en jongeren de kans om letterlijk ‘op straat’ te spelen.
De kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan allerlei activiteiten. Daarnaast zijn er ook
nog een aantal optredens van lokale groepen voorzien.
Hieronder vindt u een plannetje van de speelstraat waarop de verschillende attracties en uren
vermeld staan.
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PRAKTISCH
Datum:		
Uur:		
		
		
Voor wie:
Kostprijs:
Bij regen:

zondag 6 september 2009
van 13 tot 18 uur
Om 13.30 uur vertrekt er een fietscolonne aan de kerk in Zevergem.
De meeste activiteiten sluiten om 17.45 uur!
Voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar.
Activiteiten gratis!
Gaat de speelstraat binnen door en blijft u van harte welkom!

Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen en voor de medewerking en steun van tal van
verenigingen en lokale handelaars.
Zie ook http://jeugd.depinte.be of bel 09 280 98 43 (Jeugddienst De Pinte)

Roefeldag op zaterdag 27 juni 2009
Op zaterdag 27 juni 2009 beleefden er opnieuw heel wat kinderen plezier tijdens
de Roefeldag. De naam Roefeldag komt van het woord ‘roefelen’ wat snuffelen
of ontdekken betekent. Op deze dag stonden de kinderen centraal en konden ze
heel wat zaken ontdekken waar ze anders nauwelijks mee in aanraking komen. Zo
konden de kinderen een kijkje nemen achter de schermen om zo de professionele
leefwereld van volwassenen beter te leren kennen.
De kinderen konden deelnemen aan een divers scala van activiteiten. Hieronder vindt u een kleine
greep uit het aanbod:
Bij de dierenarts leerden de kinderen meer over het onderzoeken van dieren, de röntgenfoto’s,…
en kregen ze een rondleiding in de dierenartsenpraktijk.
Aan het OCP konden de kindjes vertrekken voor een ritje op de moto. Uitgedost als echte
motorrijders reden ze langs het Pintse landschap.

Het bezoek aan de politie was ook de moeite waard. De kinderen mochten eens een kogelvrije vest
aantrekken en in de handboeien kruipen, maakten kennis met de wapens en werden opgesloten
in de cel.
In het kapsalon kreeg men een rondleiding en kon men de haren van de oefenpop bewonderen
als ook de vele verschillende haarkleuringen.
Tijdens het bezoek aan de bibliotheek kon men zelf de taken van een bibliothecaris uitvoeren:
boeken uitlenen, de boeken scannen en de nieuwe boeken plastificeren,…
Bij de garage kregen de kinderen een rondleiding in de garage en mochten ze allerlei zaken
ontdekken, zoals hoe het voelt om in een auto te zitten die in de lucht hangt.
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In het grootwarenhuis konden de kinderen eens een blik achter de schermen werpen. Ze kregen
de kans om de rekken te vullen, zelf eens aan de kassa te zitten,….
Op het landbouwbedrijf leerden ze meer over het boerenleven en werden ze met veel enthousiasme
rondgeleid in de melkerij, bij de koeien,…
Bij de drukkerij kregen de kinderen een rondleiding en mochten ze zelf naamkaartjes maken.
In de wereldwinkel maakten de kinderen kennis met de producten van de wereldwinkel door
samen de zomeretalage te maken.

Op het gemeentehuis was het tijd voor een trouwaangelegenheid. De kinderen mochten zelf de
verschillende personen spelen die op een huwelijksplechtigheid aanwezig waren.
Tijden de workshop goochelen zagen de kinderen een aantal goocheltrucs en kregen de kans
www.depinte.be

om er een aantal uit te proberen. Met de goochelstok in de hand liepen ze als echte goochelaars
de workshop buiten.
In de manege konden de kinderen paardrijden. In het begin zaten er een paar onwennig op hun
paard, maar na een paar rondjes oefenen leken het wel volleerde ruiters.
De techniekers van het OCP verzorgden een sessie rond licht en geluid in het theater. De deelnemers
kregen de kans om zelf de knoppen te bedienen.

De dag werd afgesloten met een drankje en een versnapering voor alle kinderen en een Keltische
dansworkshop. De kinderen dansten mee op de Keltische muziek als echte Kelten.
Ten slotte willen we alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste medewerking!
Zonder hen zou het moeilijk zijn om de Roefeldag te organiseren.
Meer foto’s vind je op http://jeugd.depinte.be > jeugdactiviteiten > Roefeldag 2009

Gemeente betaalt 25% van Buzzy Pazz of NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbaar vervoer? De gemeente betaalt 25% van je Buzzy Pazz of ook
25 % van je NMBS-schooltreinkaart.
Wat moet je doen om van deze korting te genieten?
Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz dan is het eenvoudig. Op basis van je adres en je identiteitskaart,
waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en jonger dan 25, wordt bij aankoop van
het abonnement automatisch de korting verrekend.
Gezinskortingen kunnen worden gecumuleerd.
Heb je al een abonnement dat je aan de volle prijs betaalde, dan kan je dit inruilen voor een
abonnement met korting. De nog niet verstreken periode van je lopende abonnement wordt
terugbetaald.
Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in combinatie met bus of tram), haalt bij de
bevolkingsdienst van De Pinte een speciaal attest. Met dit document, samen met een recente
pasfoto, stap je naar het stationsloket waar je een nieuwe moederkaart moet aanvragen.
Eenmaal in het bezit van deze nieuwe moederkaart geniet je de 25% korting op alle aangekochte
valideringen. Je verplaatsingen met het openbare vervoer van en naar school worden op die
manier een stuk voordeliger.
Let wel, wie momenteel al een schooltreinkaart bezit en toch wil genieten van het voordeeltarief is
verplicht een nieuwe moederkaart aan te schaffen. De kostprijs van deze nieuwe kaart (geldig voor
drie jaar), is ten laste van de gebruiker. Valideringen op basis van de oude (en wellicht nog geldige)
moederkaart geven geen recht op vermindering.
Kies je voor het openbaar vervoer, dan kies je voor milieubewuste mobiliteit. Een bus,
tram of trein vervoert immers vele passagiers tegelijk, terwijl in een wagen gemiddeld
slechts 1,4 personen zitten.
Per persoon stoot een bus gemiddeld de helft minder CO2 uit dan een personenwagen.

De Speelark: Het nieuwe schooljaar gaat weer van start!
 lle kinderen tussen 2,5 (zindelijk) en 12 jaar kunnen terecht in De Speelark voor een leuke, sportieve
A
en creatieve dag. De kinderen worden in twee groepen verdeeld, de lagere schoolkinderen en de
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kleuters. Ze hebben elk hun eigen lokaal, waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven.
￼
We zijn open op woensdag van 11 – 18.30 uur en tijdens vakanties of vrije dagen van 7.30 – 18.30
uur.
Enkele extra openingsdagen:
Maandag 28 september: vrije dag in de Vrije basisschool De Pinte
Woensdag 30 september: pedagogische studiedag in de Vrije basisschool Zevergem
Maandag 5 oktober: lokale verlofdag in de Vrije basisschool Zevergem
Maandag 12 oktober: facultatieve verlofdag in de Gemeentelijke basisschool De Pinte
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt!
Dat kan vanaf de voorlaatste woensdag van de maand voor de volgende maand.
Dus: vanaf woensdag 19 augustus kan je inschrijven voor de maand september.
- online inschrijvingsformulier: www.depinte.be – jeugd –
opvanginitiatieven – De Speelark
- het inschrijvingsformulier afgeven in het Ontmoetingscentrum
(OCP), Polderbos 20
- tel. 0476 82 83 55 (tijdens kantooruren) of 09 280 98 49 (OCP)
- fax. 09 280 98 49
- email: speelark@depinte.be
Medische fiche niet vergeten!
Ook dit schooljaar bent u opnieuw verplicht om een medische
fiche in te vullen, zodat de begeleiders gepast kunnen reageren bij
eventuele ongevallen.
U kan de fiche van De Speelark downloaden van de website
(www.depinte.be – jeugd – opvanginitiatieven – De Speelark) en
thuis invullen. Dan hoeft u enkel nog de fiche af te geven aan de
begeleiders van De Speelark.

School- en studietoelagen schooljaar 2009-2010
In het schooljaar 2008-2009 werden er een aantal belangrijke
wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aanvraag van schoolen studietoelagen. Hierdoor komen nog meer mensen in aanmerking
voor het verkrijgen van een financiële tussenkomst.
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• Ook kleuters komen in aanmerking voor een schooltoelage. Het
bedrag per kleuter wordt opgetrokken van 45 naar 80 euro.
• Voor een kind in het lager onderwijs stijgt de gemiddelde toelage
van 77 naar 116 euro.
• Er komen toelagen voor de leerlingen in het deeltijds secundair
onderwijs (de leercontracten). Die toelagen schommelen tussen
94,28 euro en 392,85 euro.
De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden voor alle onderwijsniveaus maakt het bovendien
mogelijk om een uniek gezinsdossier in te voeren. Voortaan moet u maar één formulier invullen
voor alle kinderen samen en maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen. Bovendien weet
u van bij het eerste kleuterklasje dat uw kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs.
Op voorwaarde weliswaar dat uw kind op school voldoende aanwezig is. De schooltoelage wordt
gekoppeld aan een voldoende aanwezigheid in het kleuter- en leerplichtonderwijs. Aanvragen
voor het volgende schooljaar kunt u sinds 15 augustus 2008 indienen. Zowel voor basisonderwijs,
secundair als hoger onderwijs kunt u een digitale aanvraag indienen op www.studietoelagen.be.
(Uiteraard blijft het nog steeds mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.)
De formulieren kunt u afprinten via het internet of afhalen bij de provinciale meldpunten van
studietoelagen, op het secretariaat van de school of universiteit, de studentenvoorziening, de CLB’s,
de OCMW’s, de vakbonden en de integratiecentra. Als u hulp nodig hebt bij het indienen van de
aanvraag, kunt u bij deze instanties terecht of op het gratis nummer van de Vlaamse overheid:
1700.
www.depinte.be

Er wordt een zitdag georganiseerd voor het aanvragen van de studietoelage op maandag
21 september 2009 van 17.30 tot 19.30 uur in lokaal 16 (Dienst Burgerzaken) van het
gemeentehuis.

Pintefeest
Rommelmarkt voor kinderen tijdens Pintefeest (braderie)
De jaarlijkse braderie vindt dit jaar plaats op 13 september. Er valt weer heel wat te beleven, ook voor
de jongsten! Springen kan in een springkasteel en op jumptrampolines, er is een springballenrace,
speelkoffers, en nog meer leuks.
Om 14.15 uur kan iedereen de prijsuitreiking bijwonen van de teken- en schilderwedstrijd ‘Opening
Park Viteux’. Vanaf 13u30 komt Marc De Bel signeren.
Net zoals vorige jaren is er een plaatsje gereserveerd op Pintefeest voor kinderen: op de
kinderrommelmarkt kunnen lagereschoolkinderen zelf een stand opzetten.
Waar?
De Pintestraat (opstellen kan vanaf 13 uur, toegang via de
parking van domein ‘Begonia’, Polderbos, waar de plaatsen
worden aangeduid)
Wanneer?
van 13.30 uur tot 18 uur (vroeger stoppen kan ook)
Gratis? Gratis!
Inschrijven kan tot en met maandag 7 september. Geef de
naam en leeftijd van het kind door aan: Céline Meheus,
Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09
280 80 89, fax. 09 282 99 21, communicatie@depinte.be
Meer informatie over ‘Pintefeest’ vind je op de achtercover van de Infokrant.

Kleine Arthur, grote koning
Vertelnamiddag Theatertop

Op woensdag 28 oktober vanaf 15 uur kunnen kinderen van 3 tot 93 jaar terecht in de parochiezaal
voor een leuke vertelnamiddag. Ouders, grootouders en vrienden zijn welkom. De klassieke
Arthurlegende kan je meebeleven in een heuse burcht met echte zwaarden, een geheimzinnig
drakenwoud en grappige figuren. Licht, geluid, muziek en special effects creëren daarbij een heel
bijzondere, magische sfeer.
Wordt georganiseerd door Davidsfonds De Pinte-Zevergem i.s.m. de gezinsbond van Zevergem
Inkomsprijs: nog te bepalen
Info: Sanne De Vocht - Vermeeren op 09 385 66 06 of Sanne.vermeeren@telenet.be
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Leefschool De Boomhut
Vanuit de intense overtuiging dat kinderen leren door te leven en vanuit een diep
respect voor de eigenheid, fantasie en kracht van elk kind, stellen we jullie een
levensechte school voor (een Leefschool). Ervaringsgericht onderwijs, het woord
zegt het zelf, vertrekt vanuit de ervaring en dus de leefwereld van het kind. Door
het gebruik van een aantal speciale werkvormen en leefgroepswerking leiden
we hen binnen in de ‘grote-mensen-wereld’. Als je jezelf en je kind(eren) hierin
h-er-kent, willen we samen met jullie een levende school zijn.
Tijdens de vakantie is leefschool De Boomhut te bereiken op het nummer 0473 39 26 23 (Goossens
Marleen, coördinator van De Boomhut).
Vanaf 17 augustus kan je tijdens de schooluren ook terecht bij de directrice, Katie Bekaert, op het
nummer 09 371 57 79.
Info: Leefschool De Boomhut, Breughellaan z/n, 9840 De Pinte, de.boomhut@hotmail.com,
www.ikgagraagnaarschool.be

Scouts en Gidsen De Pinte Zevergem
Alle verbouwingen aan het lokaal en onze kampen zijn achter de rug en de leiding kijkt al reikhalzend
uit naar het nieuwe werkjaar. We hopen om samen met de nieuwe groepsleiding Tom Devos, Lies
Goovaerts en Maarten Boeraeve er weer een fantastisch jaar van te maken.
Vanaf zondag 20 september kan iedereen vanaf 6 jaar terecht aan de scoutslokalen in de Nieuwstraat.
Van 14 tot 17 uur voorzien we weer een namiddag vol spel, plezier, creativiteit en fantasie. Ons
nieuwe jaarthema: ‘Anders getikt’ staat niet voor niets in het thema van creativiteit en inkleding.
Maar niets van dat alles zonder eerst op een deftige wijze te starten op ons startfeest. Dit gaat door
op zaterdag 5 september. Van 10 tot 14 uur kunnen alle nieuwsgierige kinderen vanaf 6 jaar samen
met hun ouders een kijkje komen nemen aan de scoutslokalen in de Nieuwstraat. Voor de oudere
leden is er een overgang voorzien en iedereen kan er genieten van een barbecue.
We hopen jullie te mogen ontvangen op deze datum. Moesten er nog vragen zijn dan kan je
deze gerust stellen via grl@scoutsengidsendepinte.be of via de nummers 0496 44 17 89 (Maarten
Boeraeve) of 0473 72 68 11 (Lies Goovaerts).

welzijn
Wachtenlijsten
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- di. 1 september: Dr. P. Moisse
- wo. 2 september: Dr. G. Vandecasteele
- do. 3 september: Dr. M. De Smet
za. 5 september: Dr. J. Dossche
zo. 6 september Dr. F. Pieters
- ma. 7 september: Dr. A. Brochez
- di. 8 september: Dr. W. Standaert
- wo. 9 september: Dr. P. Van Renterghem
- do. 10 september: Dr. Dr. J. Dossche
za. 12 september: Dr. F. Pieters
zo. 13 september: Dr. G. Dujardin
- ma. 14 september: Dr. K. Vanderlinden
- di. 15 september: Dr. A. Van Hecke
- wo. 16 september: Dr. G. Dujardin
- do. 17 september: Dr. I. Lampens
za. 19 september: Dr. J. Ossieur
zo. 20 september: Dr. W. Standaert
- ma. 21 september: Dr. J. Ossieur
- di. 22 september: Dr. F. Pieters
- wo. 23 september: Dr. P. Van Renterghem
- do. 24 september: Dr. A. Van Poucke
za. 26 september: Dr. G. Dujardin
zo. 27 september: Dr. J. Dossche
- ma. 28 september: Dr. P. Moisse
- di. 29 september: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 30 september: Dr. M. De Smet

- do. 1 oktober: Dr. P. Moisse
za. 3 en zo. 4 oktober: Dr. A. Van Poucke
- ma. 5 oktober: Dr. P. Moisse
- di. 6 oktober: Dr. A. Brochez
- wo. 7 oktober: Dr. J. Ossieur
- do. 8 oktober: Dr. G. Vandecasteele
za. 10 en zo. 11 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 12 oktober: Dr. K. Vanderlinden
- di. 13 oktober: Dr. J. Dossche
- wo. 14 oktober: Dr. A. Van Hecke
- do. 15 oktober: Dr. G. Dujardin
za. 17 en zo. 18 oktober: Dr. P. Moisse
- ma. 19 oktober: Dr. I. Lampens
- di. 20 oktober: Dr. W. Standaert
- wo. 21 oktober: Dr. F. Pieters
- do. 22 oktober: Dr. P. Van Renterghem
za. 24 en zo. 25 oktober: Dr. P. Moisse
- ma. 26 oktober: Dr. A. Van Poucke
- di. 27 oktober: Dr. P. Moisse
- wo. 28 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- do. 29 oktober: Dr. M. De Smet
za. 31 oktober en zo. 1 november: Dr. P. Moisse
- ma 2 november: Dr. P. Moisse

Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de
wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
				
Dokter van wacht 		
Tandarts van wacht		
Apotheker van wacht		

centraal oproepnummer		
09 280 08 80			
0903 36 996 (E 1,12 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be

Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De
Pinte (Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)			
www.depinte.be

• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen
op 7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur
op 24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62		

De Pinte is verkocht!
Deze titel geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen
én er ook effectief werk van maken.
Dankzij de inzet en de nodige initiatieven van de trekkersgroep werden de zes criteria vervuld.
Zo zorgden zij, samen met de lokale handelaars, horeca-zaken, verenigingen, scholen en het
gemeentebestuur, ervoor dat de titel van ‘Fair Trade gemeente’ werd behaald.
Dit moeten we natuurlijk vieren...
Op zaterdag 3 oktober 2009 gaat op het gemeenteplein het bekendmakingsmoment door van
deze campagne. Er worden natuurlijk verschillende activiteiten georganiseerd, zodat er voor elk
wat wils is.
Programma
14-17 uur: - Place Global: een werelds doe-plein voor (jonge) wereldburgers met een hart
voor duurzame ontwikkeling
- Vlinderhut – vzw Zinloos geweld
- Infostand GROS
- Wijndegustatie Wereldwinkel
15.30 uur:

- Officieel overhandigingsmoment

Onder meer dankzij volgende partners konden wij de titel behalen:
Handelaars
Bakkerij Hanssens
Voeding Vyncke
Bakkerij Rutsaert
GB Contact
Louis Delhaize
Horeca-zaken
Bar-On
Brasserie ’t Klooster

Eetcafé Miro
’t Boldershof
Verenigingen
Harmonieorkest De Pinte
Natuurpunt
KVLV Zevergem
Ouderraad Vrije Basisschool
De Pinte

Bedrijven
Advocatenbureau De
Vleeschauwer & Carnewal
Hopper Jeugdverblijf
Moerkensheide
Scholen
Vrije Basisschool De Pinte
KA Erasmus
De Boomhut
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 andelaars, bedrijven, scholen, verenigingen die ook fair trade producten aanbieden en die niet
H
vermeld zijn in bovenstaande lijst, kunnen dit doorgeven aan Mariska Samyn,
mariska.samyn@depinte.be

Nieuws uit het GROS:
• Oproep naar geïnteresseerde inwoners
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een gemeentelijke adviesraad
en 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.
Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam Wereldwinkel, vzw Nona, Wereldsolidariteit,
Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden, Broederlijk Delen,
Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve leden

Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar, K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte, mariska.samyn@
depinte.be
Voor meer info kan u terecht op het nummer 09 280 80 98.
• Benefietoptreden weeshuis Malindi
Debbie Malfait uit De Pinte werkt samen met haar
gezin al enkele jaren een project uit in Malindi
(Kenia), waar een weeshuis wordt gebouwd.
Er zijn al grote werken uitgevoerd en de ruwbouw
is klaar. Momenteel zijn de pleisterwerken
aan de gang. Nadien moet nog gezorgd
worden voor het plaatsen van het sanitair, voor
vloerbedekking die gemakkelijk kan gereinigd
worden, een omheining en uiteindelijk elementair
meubilair. De plaatselijke bevolking staat in
voor de bouw van het weeshuis, op die manier
verwerven zij ook tijdelijk een inkomen en
kunnen zo in eigen levensonderhoud voorzien.
Ondanks de talrijke acties die reeds ondernomen werden, is er nog steeds geld nodig om het
project verder af te werken. Daarom organiseren Debbie & co een optreden met muziek met het
nodige rockgehalte, vooral bestemd voor 50-plussers.
Het benefietoptreden gaat door op 26 september om 20 uur in de Veldblomme, deuren openen
omstreeks 19.30 uur.
Inkom: 5 euro, integraal ten voordele van het weeshuis SBM Childrens Home Mtangani, Malindi
Info bij Debbie Malfait: 0498/07 78 59 of 09/282 26 85
Langs deze weg willen de organisatoren het college van burgemeester en schepenen van De Pinte
bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van de accommodatie.

Maak uw omgeving hartveilig
Volg de opleiding!
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Een AED ophangen aan een muur: daar is geen
enkel slachtoffer mee gered. Om De Pinte echt
hartveilig te maken, moeten er ook mensen zijn
die een AED leren gebruiken. De personeelsleden
van de gemeente hebben al een opleiding achter
de rug om een AED-toestel te leren gebruiken.
Nu is het de beurt aan alle andere inwoners van
De Pinte. Nu is het aan jou!
De gemeente De Pinte organiseert in
samenwerking met Rode Kruis-Gent een
opleiding op dinsdag 10 november 2009, van 20
tot 23 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De opleiding wordt gratis aangeboden door
het gemeentebestuur. Je krijgt de mogelijkheid om het cursusboek met dvd aan te kopen voor 7
euro.
Wil je een AED-opleiding volgen (drie uren) of wil je meer informatie over het Hartveilig-project?
Surf naar www.hartveilig.be of neem contact op met: Bob Lentacker, sportfunctionaris, OCP, 09
280 98 42, sportdienst@depinte.be

www.depinte.be

ocmw
Dienst opvanggezinnen OCMW De Pinte
Vanaf 1 september wordt het Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje gelegen in de Groenstraat 14 in De
Pinte een opvanginitiatief van het OCMW en staat het onder toezicht van onze dienst. Twee samenwerkende onthaalouders zorgen voor dagopvang van maximaal 14 kinderen van 0 tot en met
3 jaar. Voor meer info kunt u terecht bij de verantwoordelijken van de Dienst: Leen Desmet en
Karolien Claes: 09 282 23 03.

Word onthaalouder!
Je hebt je hart verloren aan kinderen en je hebt zin in
een nieuwe professionele uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen. Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt
werken. Je wil graag meer tijd doorbrengen met je eigen
kroost en zou het fijn vinden om die met andere kinderen te delen. Dan is dit het moment waarop je droom en
werkelijkheid kan laten samenvallen.
Heb je er al eens over nagedacht om onthaalouder te worden?
Surf snel naar www.ikwordonthaalouder.be of haal één van de folders op die ter beschikking liggen
bij de gemeentelijke diensten. Je kan ook direct contact opnemen met de dienst Opvanggezinnen
van het OCMW De Pinte.
Contacteer Leen Desmet op 09 282 23 03 of leen.desmet@ocmwdepinte.be

politie
Resultaten politiecontroles mei - juni 2009
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
4 mei om 12 uur
Langevelddreef 70
7 mei om 11.45 uur
Kruisken 26
15 mei om 18.30 uur
Baron de Gieylaan 149
20 mei om 14.30 uur
Baron de Gieylaan 149
27 mei om 8 uur
Baron de Gieylaan 83
31 mei om 10 uur
Polderdreef 32
2 juni
Grote Steenweg
3 juni
Baron de Gieylaan
10 juni
Kruisken
16 juni
Langevelddreef
24 juni
Keistraat
29 juni
Langevelddreef

Toegelaten
snelheid
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
70 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur
50 km/uur

Aantal
overtredingen
13.5 % overtreders
4.2 % overtreders
15.5 % overtreders
0.9 % overtreders
1.2 % overtreders
25.6 % overtreders
12.7 % overtreders
19.4 % overtreders
2.6 % overtreders
12 % overtreders
2.8 % overtreders
9 % overtreders

Gecontroleerde
bestuurders
12

Aantal positieve
ademtesten
1

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
21 mei 21.35 – 23 uur
Europaplein
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De Pintse Dorpsfeesten - Kermis
Zaterdag 12 september 2009
20.30 uur:
Vanaf 22 uur:

Europaplein: OPEN AIR filmvoorstelling gratis aangeboden door videotheek
Videodrome
Kermisfuif in ’t Zwart Schaap en Bar-On en Bora-Bora
Bar-on-stage optreden coverband, daarna fuif met DJ Ekskjoens

Zondag 13 september 2009

Pintefeest

van 9 tot 18 uur in het centrum van De Pinte (Baron de Gieylaan, Pintestraat en Groenstraat)

9 uur:
Motorrit ‘t Pints Kermistreffen’, met start en aankomst aan Café Bora-Bora
10 uur:

Officiële opening hoofdingang Gemeentehuis, Baron de Gieylaan
Start Oriëntatierit ALFA ROMEO oldtimers (met medewerking van Garage Boxy),
aansluitend: prijsuitreiking bebloemingswedstrijd in de inkomhall

Gemeenteplein (voor het gemeentehuis)
Raadzaal gemeentehuis: tentoonstelling Kunstatelier Art @ De Pinte
Doorlopend: Politie met motor, verkeerspark, brandweerwagen, stand Rode Kruis
Podiums: vanaf 14 uur										
’t Zwart Schaap: Ryth’m & Bluesband Tell Mama (5 koppige formatie &
zangeres Gina)
Brasserie ’t Klooster: Whisky & the Consequences (10 koppige Belgische Band)
Café Bar-On: The P.J.’s (6 rasmuzikanten uit het Gentse)				
Café Bora Bora: Dance Reaction & Gino Dee (tot 22 uur)				
Kasteel Viteux: Kurt Defrancq (Modest en Eric uit Thuis) & De Blik Dooze Band
Eetcafé Miro: Live Bluesband
Mode parade: om 15 uur, over het ganse parcours met Marino
Medewerking van: KidsOnLine, Dress Store, Deauville, Lingerie Dinou,
Juwelen Jan Vanhoutteghem, Mari-Mile, Optiek Het Oog en Optiek Look
Rommel- & brocantemarkt van 10 tot 18 uur
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Kinderrommelmarkt en animatie van 13.30 tot 18 uur
Springkasteel, Springballenrace, speelkoffers met medewerking
Speelpleinwerking Amigo’s, Luto’s Bungo Fun: jumptrampoline
om 14.15 uur: Prijsuitreiking teken- & schilderwedstrijd ‘Opening Park Viteux’. Vanaf 13u30
signeersessie Marc De Bel.
Doorlopende straatanimatie met om 16 uur: Optreden Harmonieorkest De Pinte
AVONDPROGRAMMA: (voorlopig)
Kasteel Viteux:			
20 uur The Rolling Amazon Band (covergroep)
			
22 uur FestivalDJ Dirk STOOPS
’t Zwart Schaap:
21.30 uur Still Crazy (covergroep)
Bora Bora:			
tot 22 uur Gino Dee
>> Parking Domein Begonia, wordt voor iedereen opengesteld op zondag 13 september <<
Organisatie: Gemeente De Pinte, werkgroep ‘depdorpsfeesten’, middenstanders en horeca
uitbaters

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

