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De Pinte start digitaal loket

Voortaan kunnen inwoners van De Pinte - Zevergem ook elektronisch documenten aanvragen
via www.depinte.be. | zie pag. 6

De Pintse Dorpsfeesten
Kermis met Pintefeest en braderie
van vrijdag 10 tot zondag 12 september 2010
Programma | zie pag. 14

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

Eveneens tijdens het kermisweekend:
Opening Sociaal Huis en Opvoedingspunt in ’t Pyntken
| zie pag. 33 en 29

Verder op de agenda:
| 05/09 | Speelstraat | zie pag. 27
| 11/09 | De Wachtnacht | zie pag. 34
| 21/09 | Senior Sportief | zie pag. 22
| 21/09 | Scholenloop | zie pag. 26

| 02/10 | Festival van Vlaanderen | zie pag. 12
| 16/10 | Nacht van de duisternis | zie pag. 10
| 16/10 | Start Bibliotheekweek | zie pag. 18
| 23/10 | Kijkvoormiddag fietsen | zie pag. 35

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
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agenda

2010

s eptember - oktober

september
vr. 3/9

vr. 3/9

vr. 3/9

van 14 tot 17 uur - De Veldblomme - iedereen welkom
Old timer meeting ‘Gebruik
en onderhoud van pc’s en pc’s
voor de radioamateur’
Amateur radioclub DP-Z
Julie Van Severen: 09 228 82 21
om 19.30 uur – Dorp Zevergem
- gratis
Historische landschapsverkenning in perspectief v/h Parkbos
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

zo. 5/9

in de namiddag
DansWedstrijd Can you move
like Michael | zie pag. 23
Dance Reaction
info@DanceReaction.be

za. 11/9

om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte-Zevergem (eerste
elftal) | zie pag. 26
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

wo. 8/9

van 15 tot 18 uur - De Veldblomme
Start kinderatelier | zie pag. 17
Art @ De Pinte vzw
Ann Van Durme: 0478 79 04 90

za. 11/9

‘s Avonds - cafés De Pinte
- gratis
De Pintse Dorpsfeesten:
| zie pag. 14
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.pintefeest.be

wo. 8/9

van 19 tot 22 uur - kelder Kasteel
Scheldevelde
Start volwassenenatelier
| zie pag. 17
Art @ De Pinte vzw
Irene De Meurechy: 09 282 40 25

zo. 12/9

om 8.00 uur – Carrefour Zwijnaarde, carpooling - gratis
Zeeland
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 12/9

om 9.30 uur - OLV-kerk Zevergem
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 12/9

(en 13/9) doorlopend - Parochiaal
centrum - E 14 / E 7
Gezinsbarbecue tijdens de
Pintefeesten
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 12/9

vanaf 14 uur - centrum De Pinte
- gratis
De Pintse Dorpsfeesten: optredens, (kinder)rommelmarkt,
animatie | zie pag. 14
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.pintefeest.be

zo. 12/9

van 14 tot 17 uur - Pintestraat 69
Opening Sociaal Huis
| zie pag. 33
Sociaal Huis
Annelies Cosyns: 09 280 93 03

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Nazareth/Eke A
(2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

wo. 8/9

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling ‘museum scheldeveld’ voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

do. 9/9

za. 4/9

(tot 5/9) vanaf 15 uur Mattestraatje / Zevergem
Velddag
Amateur radioclub DP-Z
Julie Van Severen: 09 228 82 21

vr. 10/9

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

vr. 10/9
za. 4/9

van 17 tot 22 uur en zo. 5/9 van
11 tot 19 uur - Eke
Marché aux bons vivantsstand
VELT SCHELDEVALLEI
Yvette Rosseel: 09 282 88 02

vanaf 21 uur - De Pinte
Kroegentocht tijdens de kermis | zie pag. 14
De Pinte Leeft
Vincent Van Peteghem:
0479 42 71 00
www.depinteleeft.be

za. 4/9

2

om 21 uur - GBS
Start conditiegym voor
volwassenen | zie pag. 24
TK Olympia
Luc Jacxsen: 09 281 17 03
om 14 uur - ‘De Rekkelinge’ /
Deinze
Komische theatervoorstelling
‘Elk mee de zijne en ik mee de
mijne’
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30

- Domein Begonia
Feest driekwart-eeuwelingen
| zie pag. 13
Werkgroep
Christian Meiresonne:
09 282 40 92

za. 11/9

zo. 5/9

vanaf 11 uur - Provinciaal Domein
Puyenbroeck / Wachtebeke
Familiedag Curieus
Curieus DP-Z: 09 282 75 15

za. 11/9

zo. 5/9

van 13 tot 18 uur - Polderbos
- gratis
Speelstraat | zie pag. 27
Jeugdraad en Jeugddienst:
09 280 98 43

(25/9, 6/11 en 13/11) om 13.30
uur - Aelmoesenijebos - E 17
(leden) / E 22
Start cursus paddenstoelen
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker 0498 73 98 85

za. 11/9

vanaf 15 uur - Sint-Pietersplein /
Gent - gratis
De Wachtnacht | zie pag. 34
Vlaamse Noord-Zuidbeweging
www.wachtmee.be

za. 4/9

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 6 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

ma. 13/9 om 9.30 uur – kerk De Pinte
Opluisteren dienst overledenen
Kerkkoor Canticorum
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
di. 14/9

om 14 uur - weide Mieregoed
- Kalande - E 2
Paardenkoers | zie pag. 15
Paardenkoerscomité
Luc De Vos: 0498 86 39 39

di. 14/9

om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Maschismo
/ masculiniteit en dodelijk
geweld door prof. An Vranckx
Curieus DP-Z: 09 282 60 98

wo. 15/9 om 14 uur - zaal De Rekkelinge /
Deinze - E 6
Toneel: Elk de zijne (vervoer
van zieken)
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

zo. 19/9

zo. 19/9
wo. 15/9 om 19.30 uur - OCP - gratis
De invloed van voeding op
gedrag ... bij kinderen
| zie pag. 29
Opvoedingspunt: 09 280 93 07
do. 16/9

do. 16/9

om 19 uur - De Veldblomme - E
4,5 (leden) / E 9
Kookles: fruit uit de achtertuin
(appels en peren)
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
om 20 uur - Brouwerij / Eke - E 1
(leden) / E 3
Voordracht: Herbruikbare materialen door Frans Desmedt
VELT SCHELDEVALLEI
Roland De Blauwer: 09 384 33 48

vr. 17/9

Ophaling grof huisvuil | zie pag. 8

vr. 17/9

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
en van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA | zie pag. 8

vr. 17/9

vr. 17/9

vr. 17/9

vr. 17/9

van 9 tot 12 uur - OCP
Start lessenreeks tai chi | zie
pag. 21
Sportdienst: 09 280 98 40
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (± 25 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
om 19.30 uur - GBS - gratis
Open dansdag | zie pag. 25
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Vinkt (2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 18/9

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 8

za. 18/9

om 8 uur - Carrefour Zwijnaarde,
carpooling - gratis
Zeeastertocht
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck 0473 894 209

za. 18/9

om 9.30 uur - wijk Zwartegat / De
Pinte
Opluisteren gebedsdienst
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 19/9

zo. 19/9

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
om 9.30 uur - OCP - E 10 (deelname)
Grasvolleybaltornooi | zie pag.
24
Volleybalvrienden DP
www.vvdp.be
(kermis Nazareth) van 14 tot 18
uur - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Openstelling ‘museum scheldeveld’ voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
om 14 uur - Provinciaal domein /
Wachtebeke
Wandeling; wilde vruchten als
dessert
Curieus DP-Z: 09 282 75 15

ma. 20/9 om 14.30 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Contactnamiddag met voorstelling nieuw jaarprogramma
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
di. 21/9

di. 21/9

om 20 uur - Bondslokaal - gratis /
E2
Info ‘Wat na de gloeilamp?’
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
- Palaestra / Deinze - E 5
Senior Sportief (inschrijven
voor 7/9) | zie pag. 22
Sportdienst: 09 280 98 40

zo. 26/9

vanaf 13.30 uur - VBS - E 2,5
Familiefietstocht | zie pag. 30
VBS DP: 09 282 80 40

zo. 26/9

om 14 uur
Sociaal Gent; wandeling door
Gent met gids M. D’hondt
Curieus DP-Z: 09 282 75 15

zo. 26/9

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

ma. 27/9 om 20 uur - Leefschool De Boomhut, Breughellaan 18a - gratis
Infoavond “Wat is een leefschool?” | zie pag. 30
Leefschool De Boomhut
Katie Bekaert: 0498 90 00 18
di. 28/9

Oktober
vr. 1/10

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Nokere/Kruishoutem (2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 2/10

om 9.30 uur – Meersstraat a/h
Puttendreefje / Merelbeke - gratis
Beheerwerkdag
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78

za. 2/10

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling ‘museum scheldeveld’ voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

za. 2/10

om 20 uur - kerk De Pinte - E 10
(VVK)
Festival van Vlaanderen
| zie pag. 12
GRC, Programma vzw, Gezinsbond, Gemeente De Pinte:
09 280 98 40

zo. 3/10

vanaf 13 uur - Atletiekpiste
(Moerkensheide)
Pintathlon | zie pag. 26
Atletiek De Pinte: 09 280 98 40

zo. 3/10

om 14.30 uur - kerk Sint-Antelinks / Herzele - gratis
Herfstwandeling in het Duivenbos
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers 0494 395 297

wo. 22/9 vanaf 14.30 uur - Atletiekpiste
(Moerkensheide)
Scholenloop | zie pag. 26
Atletiek De Pinte / Sportdienst: 09
280 98 40
do. 23/9

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 / E 7,60
Bloemschikken: herfstthema
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

vr. 24/9

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

za. 25/9

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 3 Vissen enkel met
levend aas
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

om 13.30 uur - Kerkplein - E 2
(leden) / E 4
55+: bezoek aan Illuseum
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
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ma. 4/10 van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42
di. 5/10

di. 5/10

(12 en 19/10) om 20 uur - OCP
‘Mijn kind, schoon kind’
| zie pag. 29
Opvoedingspunt: 09 280 93 07
om 20.45 uur - kantine JVDP,
Sportwegel - gratis
Voordracht ‘gezond joggen’
| zie pag. 24
Joggingclub De Pinte
Geert Deconinck: 09 282 48 24

wo. 6/10 (en 13/10) om 19 uur - zaal Miro
- prijs afh. v. gekozen materiaal
Hobbyles: halsketting maken
o.l.v. mevr. M. Van Wassenhove
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
vr. 8/10

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

vr. 8/10

(tot 11/10) om 8 uur – Carrefour
Zwijnaarde, carpooling
Schiermonnikenoog
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck 0473 894 209,
voor verdere inlichtingen

za. 9/10

4

om 14.30 uur - Vrije Basisschool
De Pinte - E 5
Feest Nationale Ziekendag
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

zo. 10/10 om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
zo. 10/10 van 10 tot 13 uur - spiegelzaal
OCP
Voorstelling boeken en programma
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
zo. 10/10 om 11 uur - kerk De Pinte
Eucharistieviering Ziekenzorg
(vervoer van zieken)
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
zo. 10/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte-Windeke (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 12/10 Textielinzameling | zie pag. 8
di. 12/10 van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De Pinte
Chris Afschrift: 09 282 73 42
di. 12/10 om 20 uur - ’t Klooster - gratis
(leden) / E 3
Voordracht ‘Hoe rugklachten
voorkomen. Bewegen zonder
pijn’ door Dhr. E. Decabooter
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
di. 12/10 om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Vrouwen
en biodiversiteit door prof. An
Cliquet
Curieus DP-Z: 09 282 60 98
di. 12/10 (e.a.) - OCP
Plunderaars, veroveraars of
beschavers - de Romeinen
in de lage landen door prof.
Hugo Thoen, Ugent | zie pag. 15
Davidsfonds - Universiteit Vrije
Tijd
Marc Lagaert: 09 282 52 77
vr. 15/10 van 9.30 tot 11.30 uur - Twee
Dreven 30 - E 72 (reeks)
Zingen, een totaalgebeuren
| zie pag.15
La Verna
www.cantavita.be
vr. 15/10 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (± 25 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
vr. 15/10 om 19.30 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-Machelen (2de
reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vr. 15/10 om 19.30 uur - bib Sint-DenijsWestrem
Opening groepstentoonstelling | zie pag. 17
Kunstkring Centaura:09 282 68 67
za. 16/10 om 7 uur - Carrefour Zwijnaarde,
carpooling - gratis
Twitchtocht
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck 0473 89 42 09
za. 16/10 vanaf 19 uur - refter gemeentelijke basisschool - E 15 / E 5 (- 12
j.) / gratis (- 6 j.)
Ribbetjesfestijn (aperitief, ribbekes à volonté of koude visschotel,
met groenten en frietjes)
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

za. 16/10 om 19.30 uur - scoutsdomein
Moerkensheide - gratis
Nacht van de Duisternis
| zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
za. 16/10 om 19.30 uur - café ’t Gildenhuis
- iedereen welkom
Jaarlijks souper
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be
za. 16/10 (tot 24/10) - Kerkplein 2
Bibliotheekweek | zie pag. 18
Bibliotheek: 09 282 25 32
zo. 17/10 vanaf 10 uur - Brussel - E 2 / E 5
(ge)Zin in Zoniën | zie pag.16
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
zo. 17/10 om 14.30 uur - parking Sint-Antelinks - E 1 (leden) / E 1,50 /
gratis (- 12 j.)
Natuurwandeling in het Herzeelse Duivenbos met natuurgids (laarzen meerbrengen bij
regenweer) | zie pag. 17
Pasar DP - Z
Vief Bulthé: 09 282 77 70
wo. 20/10 om 20 uur - De Veldblomme /
Zevergem - E 1 (leden) / E 3
Demoles bloemschikken ‘Een
bloemetje voor wie we gedenken’ door Annie Eerdekens
VELT SHELDEVALLEI
Yvette Rosseel: 09 282 88 02
vr. 22/10 om 19.30 uur - Racing Gavere E 1 (leden) / E 3
Voordracht: Vergeten Groenten door Herman Dewaele
Velt SCHELDEVALLEI
Geert De Clercq: 09 384 33 48
vr. 22/10 om 20 uur - kerk Zevergem
Tine Ruyssaert - mijn zoon
Damiaan
Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
za. 23/10 van 8 tot 12 uur - gemeentehuis
Kijkvoormiddag gevonden
fietsen | zie pag. 35
Wijkpolitie De Pinte: 09 280 80 40
za. 23/10 van 10 tot 17 uur - Gent en Deinze
Dag van de kringwinkel
www.atlejee.info
www.uwkringding.be
za. 23/10 om 10.30 uur - bib Nazareth
Ontmoeting met Brigitte Minne | zie pag. 18
Zovla, Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32

za. 23/10 om 14 uur - Bondslokaal - gratis
Infonamiddag voor
(kandidaat)kinderoppassers
Gezinsbond DP
Hilde Milh–Baekelandt:
09 282 85 78

di. 26/10 om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: lezing Kleine ongevallen
in en om de woning
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

za. 23/10 Mazoutactie
Curieus DP-Z: 09 282 75 15

di. 26/10 om 20 uur - Spiegelzaal OCP
Lezing Van Belgisch Congo
naar Congo, 50 jaar later door
Peter Verlinden
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77

zo. 24/10 om 8 uur - Baaigemkouter, Baaigem - gratis
Trektellen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
zo. 24/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte-Cercle Melle (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

wo. 27/10 in de NM - refter VBS Zevergem
(‘Guy Daniels verteltent’)
Kinderprogramma i.s.m. Gezinsbond
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77

vr. 29/10 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (± 35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
vr. 29/10 om 20 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte-Nazareth/Eke B
(2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 30/10

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
Opening groepstentoonstelling | zie pag. 17
Kunstkring Centaura:
09 282 68 67

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

ruimtelijke ordening &
werken
Resultaat opmeting verkeersplateaus De Pinte
Naar aanleiding van een melding over de hoogte van de verkeersplateaus in de Baron de Gieylaan
werden de verkeersplateaus in De Pinte onderzocht door een ingenieursbureau. Uit hun opmetingen is gebleken dat, op twee uitzonderingen na, alle hellingen van de drempels in de Baron de
Gieylaan voldoen aan de bepalingen van het KB van 9 oktober 1998.
De twee uitzonderingen waarvan sprake voldoen wel aan de bepalingen die van toepassing zijn
voor het ‘gewone’ verkeer, maar niet aan de bepalingen voor autobussen. Omdat De Lijn van oordeel is dat het niet noodzakelijk is dat er aanpassingen gebeuren aan deze hellingen werd door
het college van burgemeester en schepenen op 5 juli 2010 beslist geen initiatieven te nemen om
eventuele aanpassingswerken uit te voeren.
De opmetingen gebeurden voor de verkeersplateaus in Baron de Gieylaan ter hoogte van Koning
Albertlaan, het gemeenthuis (frituur en Delhaize), Koning Leopoldlaan, Vredestraat, Begonialaan,
Gloxinialaan, in Begonialaan, Borluutlaan en Gloxinialaan.
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leven & wonen
Vrijwilligers voor stembureaus gezocht
In het kader van toekomstige verkiezingen is de gemeente De Pinte op zoek naar vrijwillig(st)ers
om:
• de taak van voorzitter of bijzitter van een stembureau op zich te nemen (De Pinte)
• de taak van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau (telbureau) op zich te nemen
(Nazareth)
De voorzitter leidt samen met een door hem/haar gekozen secretaris en vier bijzitters een stembureau of stemopnemingsbureau.

De stembureaus ingericht voor ons bestuur bevinden zich:
in de Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte
in de Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem
De gemeente zoekt vrijwilligers, omdat zij altijd geconfronteerd wordt met problemen wanneer
voorzitters of bijzitters op basis van hun gegevens in het rijksregister onvrijwillig en dikwijls laattijdig
aangeduid moeten worden.
Geïnteresseerden kunnen hun contactgegevens doorgeven via e-mail: secretaris@depinte.be.

Gemeente De Pinte lanceert elektronisch loket
Vraag uw documenten aan via www.depinte.be

Via de website van de gemeente www.depinte.be kon u al heel wat nuttige informatie, documenten en formulieren vinden, maar voortaan (vanaf 1 september 2010) kunt u 24 uur op 24 en 7
dagen op 7 een beroep doen op de diensten van een automatisch loket. Een heel aantal documenten van de dienst Burgerzaken kunt u voortaan aanvragen via uw elektronische identiteitskaart of
een token.
Welke documenten kunt u via het e-loket aanvragen?
• Uittreksel akte geboorte (voor een persoon geboren in De Pinte)
• Uittreksel akte huwelijk (voor een huwelijk voltrokken in De Pinte)
• Uittreksel akte overlijden (voor een overlijden in De Pinte)
• Getuigschrift van woonst
• Bewijs van leven
• Samenstelling gezin
• Bewijs van nationaliteit
• Uittreksel strafregister Model 1 en Model 2 (job waarin met kinderen gewerkt wordt)
•…
U kunt onze website raadplegen voor de volledige lijst met aan te vragen documenten.
Aanmelden via uw e-ID of token
U kunt de elektronische identiteitskaart gebruiken als identificatiemiddel als u over een kaartlezer
beschikt, of u kunt gebruik maken van een token.
Wanneer u niet over een elektronische identiteitskaart en een geïnstalleerde kaartlezer beschikt,
kunt u zich gratis laten registreren op de federale overheidssite www.belgium.be.
Het registratieproces bestaat uit twee delen.
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1. Gebruikersregistratie, waarin u zich moet identificeren door middel van uw rijksregisternummer,
uw SIS-kaartnummer en uw identiteitskaartnummer.
2. Aanvraag van een token, waarin u uw mailadres moet opgeven. U zult een e-mail ontvangen
van de federale overheid waarin u uw mailadres dient te bevestigen door op een link te klikken.
Uw token zal naar uw officieel adres verstuurd worden.
Hebt u problemen bij de registratie? Stuur een mailtje met je contactgegevens naar
helpdesk@belgium.be of bel de helpdesk van de federale overheid op het nummer 02 201 60 60.
De gevraagde documenten kunnen na verwerking opgehaald of opgestuurd worden. U wordt
hiervan op de hoogte gebracht. Binnenkort zult u er ook voor kunnen kiezen om elektronische
documenten te ontvangen.
Hebt u vragen over het e-loket?
Neem contact op met de dienst Burgerzaken, Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 60,
e-mail: burgerzaken@depinte.be.

www.depinte.be

Nieuwe Europese rijbewijzen
Sinds 1 juli 2010 worden de Belgische rijbewijzen stelselmatig vervangen door een Europees model. Ons land start met de eerste invoeringen in een aantal pilootgemeenten.
Bankkaartmodel
Het model geldt voorlopig alleen in de pilootgemeenten die door de minister van Verkeer aangeduid zijn. De andere gemeenten blijven de oude Belgische rijbewijzen afleveren.
Op de voorzijde staan onder meer de vermelding ‘rijbewijs’ en ‘België’ in de drie landstalen, de identiteitsgegevens van de houder, de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de vermelding
‘Model van de Europese gemeenschappen’ en ‘rijbewijs’ in de overige talen van de Gemeenschap
en de referentiekleuren (blauw en geel). De achterzijde vermeldt de voertuigcategorieën die de
houder mag besturen, de datum van de eerste afgifte per categorie, de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie en eventueel aanvullende of beperkende gegevens in code
naast elke categorie.

Daarnaast omvat de bijlage ook de principes voor de fysieke beveiliging van de rijbewijzen. Het
materiaal dat voor de rijbewijzen wordt gebruikt, is door een aantal technieken beveiligd tegen
vervalsing: de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood, in de zone voor de foto moeten het
patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minsten aan de zijkant van de foto samenvallen, er staat een digitaal watermerk op de ondergrond, enzovoort.
Geldigheidsduur
De kaart heeft een administratieve geldigheidsduur van tien jaar. Deze termijn kan verlengd worden. Duplicaten van het kaartmodel zijn opnieuw tien jaar geldig.
Retributie
Het nieuwe rijbewijs kost 20 euro. Ook wie al een rijbewijs heeft en een nieuw rijbewijs wil voor
een of meer andere categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het
oorspronkelijke document werd afgegeven, betaalt dit bedrag. De afgifte van een duplicaat of de
omwisseling van een Belgisch rijbewijs naar het Europese model heeft eveneens een kostprijs van
20 euro. Wie het kaartmodel via de spoedprocedure op de eerste werkdag volgend op de dag van
de afgifte van de aanvraag wil bekomen, betaalt 100 euro.
Bron: KB tot wijziging van het KB van 1998-03-23 betreffende het rijbewijs, BS 2010-07-01.
www.wegcode.be

Oxfam-Wereldwinkel De Pinte-Zevergem verhuist
In de loop van de maand september zal de Wereldwinkel verhuizen naar Polderbos 2, het gebouw
waar ook het jeugdhuis Impuls en Kind & Gezin gevestigd zijn. Deze ruimte werd ter beschikking
gesteld door de gemeente, nu de parochiezaal binnenkort zal afgebroken worden.
De exacte verhuisdatum zal later aangekondigd worden, onder andere via de gemeentelijke website. Tot dan blijft de winkel open in de oude locatie, Baron de Gieylaan 27B.
Opendeur
Op zaterdag 9 oktober zetten alle wereldwinkels tussen 10 en 17 uur de deuren wijd open voor
hun jaarlijkse opendeurdag. Deze dag staat in het teken van de campagne voor eerlijke chocolade
(“kindslavernij lust ik niet”).
De wereldwinkels verzamelden intussen meer dan 45 000 handtekeningen en dwongen zo een
hoorzitting af in het Vlaams Parlement. Bedoeling is net zoals in Nederland tot een akkoord te
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komen tussen overheid, vakbonden, supermarkten en enkele grote spelers van de chocolade-industrie om tot een duurzame cacaoproductie te komen. Door de cacaoboeren in Afrika een eerlijke
prijs te betalen zullen ze hopelijk geen goedkope kindslaven meer inzetten.
Deze nationale Wereldwinkeldag is een ideale gelegenheid om de nieuwe locatie te komen
(her)ontdekken. Er worden proevertjes van (h)eerlijke producten voorzien. Iedere klant ontvangt
die dag ook een kleine attentie en krijgt een krasbiljet waarmee mooie prijzen kunnen gewonnen
worden.

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op woensdag 15 september.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, 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. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot
16.30 uur. Meer info op www.ateljee.info.
• Grof huisvuil
De huis-aan-huisinzameling van grof huisvuil vindt plaats op vrijdag 17 september.
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Plaats de materialen op de stoep (vóór 6.30 uur ’s morgens), de brandbare materialen gescheiden
van de metalen. Houd er wel rekening mee dat de grootte van de voorwerpen beperkt is (maximum
twee meter) 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.
• Textielinzameling
Op dinsdag 12 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 vindt plaats op vrijdag 17 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 18 september van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2010 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone
afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
www.depinte.be

PMDetectives van 18 oktober tot 15 november op stap!
Goede sorteerders worden beloond.

Van 18 oktober tot en met 15 november worden PMDetectives op pad gestuurd, op zoek naar
correct gesorteerde PMD-zakken. Voor een keer moet u de zak niet anoniem buiten plaatsen. Wie
een goed gesorteerde zak buitenzet, kan dit aangeven door er een speciale loep aan te bevestigen.
Indien die PMD-zak door onze PMDetectives wordt opgespeurd, én als blijkt dat de inhoud correct
is aangeboden, dan komt de ‘eigenaar’ van de PMD-zak in aanmerking voor een mooie prijs.
Wat is de prijzenpot? De hoofdprijs is een fiets, gemaakt uit gerecycleerd aluminium, daarnaast
worden er ook barbecue-toestellen verloot (gemaakt uit gerecycleerde drankblikjes) en fleecesjaals
(gemaakt uit gerecycleerde PET-flessen).
Hoe meedoen? Meer informatie vindt u in het IVMMagazine dat u eind september in uw brievenbus vindt. Zie ook www.fostplus.be en www.ivmmilieubeheer.be.

Voortaan enkel nog betalen via overschrijving voor containerpark
De gemeenteraad besliste op 1 februari om de betaalmogelijkheden aan het containerpark te wijzigen. Sinds 1 juli 2010 kan
er niet meer met munten betaald worden.
Er is geen mogelijkheid meer om cash te betalen.
Alle gebruikers van het containerpark moeten dus tijdig overschrijven op rekeningnummer 096-0178707-54
of voor een Europese overschrijving:
IBAN BE42 0960 1787 0754
BIC GKCC BE BB
• particulieren: over te schrijven bedrag zelf te kiezen
- mededeling (bij gebruik identiteitskaart): ‘vergoeding containerpark’ + rijksregisternummer
- mededeling (bij gebruik toegangskaart*): ‘vergoeding containerpark’ + nummer toegangskaart
* voor wie geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft of zijn domicilie (nog) niet in De
Pinte heeft; kan aangevraagd worden bij de duurzaamheidsambtenaar
• handelaars: betalen een vast bedrag van twintig euro per beurt
mededeling: ‘vergoeding containerpark’ + nummer toegangskaart

Winnaars ‘Grote kringloopwedstrijd‘
Tijdens de demonstratie composteren op zaterdag 12 juni
werden er twee compostvaten en een compostbak verloot
onder de deelnemers van de ‘Grote kringloopwedstrijd’ van
VLACO vzw. De winnaars zijn:
• mevrouw Nora Delvoye (compostvat)
• mevrouw Annie Van De Cauter (compostvat)
• mevrouw Marie-Jeanne Dogimont (compostbak)
Alle wedstrijdformulieren werden aan VLACO vzw bezorgd.
De deelnemers maakten ook nog kans op het winnen van een
compostvat met tuingereedschap.
Proficiat en bedankt voor uw deelname!

Gemeentelijke kattenactie
De kattenactie vindt plaats om de twee maanden, de volgende gaan door in oktober en december
2010.
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Duurzaam (ver)bouwen betekent winst voor jezelf en het milieu
Gratis infoavonden in oktober en november

In oktober en november organiseert de provincie Oost-Vlaanderen samen met acht centrumsteden
30 gratis infoavonden over duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt tijdens deze avonden heel
wat praktische informatie waarmee je zelf aan de slag kan. Ook de kostprijs van bepaalde maatregelen, de mogelijke subsidies en de besparing die deze maatregelen kunnen opleveren, komen
aan bod.
Info-avonden in onze regio:
Gent
Auditorium De Schelde, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
Warmtepompen voor woningverwarming – donderdag 7 oktober
Energiezuinig Ventileren – donderdag 14 oktober
Isoleren van daken – donderdag 21 oktober
Deinze
Brielpaviljoen, Lucien Matthijslaan, 9800 Deinze
Duurzaam bouwen en wonen – donderdag 14 oktober
Duurzaam omspringen met water – dinsdag 9 november
Energiezuinig renoveren – donderdag 18 november
Eeklo
Stedelijk administratief en technisch centrum – zaal 0.1
Industrielaan 2, 9900 Eeklo
Duurzaam bouwen en wonen – donderdag 7 oktober
Energiezuinig renoveren – donderdag 28 oktober
Duurzaam omspringen met water – donderdag 18 november

Elke infoavond start om 20 uur. Inschrijven is nodig en kan via de website www.oost-vlaanderen.
be/dubo of via het gratis nummer van de provinciale infolijn 0800 94 808.
Meer informatie vind je op www.oost-vlaanderen.be/dubo.

Nacht van de Duisternis - Week van het Bos
Proef de donkerste nacht van het jaar!
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Een sprookjeswereld komt tot leven ...
Al dan niet onder invloed van het licht ...
Muziek valt uit de bomen ...
Astronomen geven je een heldere kijk op de hemel ...
Bij een drankje wordt alles duidelijker ...
Een avond vol spanning en avontuur ligt voor je.
Wanneer?
Waar?		
Inschrijven?
		
		
		

zaterdag 16 oktober om 19.30 uur
scoutsdomein Moerkensheide, afspraak in het bos
ten laatste op 29 september 2010
Mariska Samyn
mariska.samyn@depinte.be
09 280 80 98

FSC: uit het goede hout gesneden
Dat bossen een levensnoodzakelijk goed zijn, staat als een stevige houten paal boven water. Toch
worden ze wereldwijd nog altijd bedreigd. Jaarlijks gaan 14,6 miljoen ha (30 ha per minuut) natuurlijke bossen verloren, wat overeenkomt met bijna vijf maal de oppervlakte van België! Bovendien
wordt jaarlijks ook 1,5 miljoen ha omgezet in bosplantages.
www.depinte.be

Meer dan zomaar een label
FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld en een certificeringssysteem opgezet om
dat te beoordelen.
Monitoring en evaluatie gebeuren heel frequent. Om de geloofwaardigheid van het FSC-label
te verzekeren worden er heel strenge controles uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke
certificeringsorganismen. Via de zogenaamde ’Chain of Custody’ (CoC) worden bovendien alle
schakels (zagerij, handelaar, houtverwerker ...) van de hele verwerkingsketen gecontroleerd.
Doe mee met FSC
Het spreekt vanzelf dat u als verbruiker van hout, beroepshalve of privé, een belangrijke rol speelt.
U bent zelfs één van de hoofdrolspelers, want uiteindelijk bent u het die kiest voor gelabeld hout uit
duurzaam beheerde bossen. Hoe meer consumenten FSC-gelabeld hout wensen, hoe meer bossen
uiteindelijk gecertificeerd en duurzaam beheerd zullen worden, en hoe meer gelabeld hout er op
de markt zal komen.
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
U herkent FSC-gelabeld hout aan dit logo. Het toont aan dat dit product uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is. Let ook op de aanwezigheid van een Chain of Custody-nummer.
Ook uw gemeente gebruikt al geruime tijd FSC-hout. In al haar bestekken voor bouw- en renovatiewerken wordt systematisch FSC-gelabeld hout gevraagd en waar mogelijk ook daadwerkelijk
toegepast. Ook de zitbanken die in de gemeente worden geplaatst zijn uit FSC-hout.

Help mee en verbeter je streek!
Actie op het platteland

Oproep voor kortetermijnprojecten voor en door lokale
verenigingen, scholen, ondernemers en besturen
Plattelandsproject Schelde-Leie
Het Schelde-Leie project ging in maart 2009 van start 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.
Kortetermijnprojecten
In 2009 werden voor het eerst middelen vrijgemaakt vanuit het kabinet van Plattelandsbeleid. Ook in
2010 kunnen er opnieuw projecten worden ingediend. Het beschikbare budget voor 2010 bedraagt
80 000 euro, voor het indienen van projectvoorstellen die op korte termijn te realiseren zijn.
De periode waarin je project(en) kunt indienen (dat tot de helft kan gefinancierd worden en dit met
een maximum van 5 000 euro cofinanciering) loopt tot 1 oktober 2010. De uitvoering van het
project moet gebeuren in 2011.
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. Je kunt ook vragen om de documenten op te sturen.
Je kunt ook langskomen voor meer informatie of voor het invullen van het aanvraagformulier tijdens één van de volgende infomomenten:
• CC De Mastbloem in Kruishoutem (Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem) op donderdag
8 september tussen 18.30 en 21.00 uur (grote vergaderzaal)
• Gemeentehuis De Pinte (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte) op dinsdag 14 september tussen
18.30 en 21.00 uur (raadzaal)
Om praktische redenen, indien mogelijk, graag een seintje vooraf.
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
Els Seghers, tel. 09 244 85 03, Els.seghers@vlm.be
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cultuur & vrije tijd
Kunstenaar(s) van de maand aan het woord
September – Ivo Houbrix
Ivo Houbrix, geboren in 1960 is al sinds 2005 aangesloten bij Art @
De Pinte. Hij volgt er, zonder specifieke vooropleiding de wekelijkse
workshop in groep. Hij volgde eveneens enkele cursussen keramiek.
De technieken die Ivo gebruikt zijn voornamelijk acryl op doek, maar
hij werkt ook graag driedimensionaal.
Jaarlijks stelt hij tentoon met één of meerdere groepstentoonstellingen van Art @ De Pinte en hij neemt sinds 2009 deel aan de
Artotheek.
Ivo Houbrix: “Ik schilder omdat … ik expressie wil geven aan impressies”.
Oktober – Luc Oppeel
Na een opleiding keramiek aan de Academie voor Beeldende Kunst
in Gent keerde Luc Oppeel terug naar zijn ‘oude liefde’: het maken
van sculpturen. Het was Wouter Pype die hem in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Oudenaarde aangezet heeft altijd
een stap verder te gaan in het beeldhouwen.
Luc werkt zowel in klei, gips, steen, hout en in vergankelijk materiaal. Zijn sculpturen ontstaan meestal uit tekeningen, bijvoorbeeld
van een schets naar levend model.
Na de opbouwfase van het beeld verlaat Luc Oppeel de realiteit van
het basisontwerp en neemt het spel, de relatie tussen lijnen en vlakken de bovenhand. Hij probeert soms heel ver te gaan in dit spel.
Het is aan de toeschouwer om een vorm, een figuur te ontdekken,
de verbeelding de vrije loop te laten. Op die manier hoopt hij dat er
een dialoog ontstaat tussen beeld en kijker. Soms is een glimlach,
een wenkbrauwfrons, een zucht, enzovoort een eerste teken dat de
dialoog tot stand is gekomen. En dan rest enkel nog het vervolg …

Verenigingengids: wil je de bijwerkingen ontvangen?
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De cultuurdienst van de gemeente maakte in de zomermaanden
werk van de Verenigingengids, een initiatief uit het cultuuurbeleidsplan.
Deze gids, waarin heel wat verenigingen van De Pinte staan opgesomd met correcte contactgegevens en meer info over hun werking,
is een heel handig mapje.
Wenst u de verenigingengids te ontvangen? Of, indien u al een
Verenigingengids hebt, kunt u de bijwerkingen aanvragen. Stuur
uw naam, vereniging (indien van toepassing), e-mailadres en adres
met vermelding ‘exemplaar Verenigingengids’ of ‘bijwerkingen Verenigingengids’ naar OCP, t.a.v.
cultuurbeleidscoördinator, Polderbos 20, 9840 De Pinte, fax: 09 280 98 49 of e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.

Jubileumconcert: 25 jaar Festival van Vlaanderen!
Op zaterdag 2 oktober is iedereen welkom in de Sint-Nicolaas
van Tolentijnkerk voor de 25e editie van het Festival van Vlaanderen in De Pinte. ‘De Capilla Flamenca’ en organist Willem
Ceuleers brengen ‘In minne syn’ van Alexander Agricola (14461506), waarin het thema Liefde de rode draad vormt. ‘Ons’
www.depinte.be

Lovaertorgel, dat in 2003 werd gerestaureerd,
krijgt een belangrijke rol in dit gebeuren.
Organisatie: Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (Werkgroep De Pinte-Zevergem van het
Festival van Vlaanderen), de Programma vzw en
het gemeentebestuur van De Pinte.
Na het concert wordt aan alle deelnemers een
receptie aangeboden door de gemeente in de
raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte.
Zaterdag 2 oktober 2010 om 20 uur in de Sint-Nicolaas van Tolentijnkerk
Tickets: 12,5 euro, 10 euro (VVK), 8 euro (studenten, - 26 jaar, 60-plussers).
Info en reserveringen: cultuurdienst (OCP), Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 40,
culturele.dienst@depinte.be, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Kaarten in voorverkoop eveneens te krijgen bij de Gezinsbond (tel. 09 282 58 37) en bij de bestuursleden
van het Davidsfonds.

Help mee en verbeter uw streek!
Actie op het platteland
| zie pag. 11

Vocaal Ensemble Seicento aan de start van zijn 25ste seizoen
2011 wordt een jubileumjaar voor Seicento, want dan viert het zijn 25-jarig bestaan. Opgericht
in 1986 door de toenmalige dirigent Patrick Moeyaert, wist het zich te specialiseren in koormuziek
van renaissance en barok. Sinds 2008 wordt het koor geleid door Christophe Goedvriend.
Seicento staat momenteel voor een aantal uitdagingen, namelijk een kerstconcert op 18 december 2010, opluistering van een mis in de basiliek van Koekelberg op 6 februari 2011 en deelname
aan het provinciaal zangtornooi eveneens in februari.
Misschien heb je verborgen zangtalent en wil je ook aansluiten bij Seicento? We zien of horen je
graag op de jaarlijkse braderie op zondag 12 september, waar Seicento een stand zal hebben en
meer inlichtingen kan verschaffen.
Seicento repeteert wekelijks op zondagavond in het gemeentehuis van 19.30 tot 21.30 uur.
Inlichtingen:
Dirk en Myriam De Meyer - Van de Velde, tel. 09 380 11 89, e-mail: dirk.de.meyer2@telenet.be
Magda Van Steenberghe, tel. 09 282 83 30, e-mail: magda.vansteenberghe@telenet.be
Zie ook de website van Seicento: www.seicento.be

Feest van de driekwart-eeuwelingen van De Pinte - Zevergem
Voor alle vrienden geboren in 1935 wordt er op zaterdag 4 september 2010 een uniek feest
georganiseerd.
We brengen een begeleid bezoek aan Het kasteel van Ooidonk en aan de gekende graanstokerij
Filliers in Bracht-Maria-Leerne.
In het gemeentehuis vindt er een officiële ontvangst plaats met muzikale omlijsting en het tekenen
van ‘het gulden boek’.
Ten slotte is een lekker avondmaal voorzien in Domein Begonia.
Geïnteresseerden kunnen nog altijd terecht bij de leden van de werkgroep:
Christian Meiresonne, tel. 09 282 40 92
Joseph Bienvenu, tel. 09 282 45 06
André Vander Linden, tel. 09 385 47 23
Maurice Dhaenens, tel. 09 282 32 59
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De Pintse Dorpsfeesten - KERMIS
• Vrijdag 10 september 2010
Vanaf 21 uur: KROEGENTOCHT - een organisatie van ‘De Pinte leeft’
• Zaterdag 11 september 2010
‘s Avonds : 		
			
		

Kermisfuif in ’t Zwart Schaap
Bora Bora Kermis Party met Dj Keesy
Bar-On-Party

• Zondag 12 september 2010

Pintefeest

Van 14 tot 20 uur in het centrum van De Pinte (Baron de Gieylaan, Pintestraat en Groenstraat)
14.00 uur: Officiële opening aan het gemeentehuis, zijde Baron de Gieylaan
aansluitend: Prijsuitreiking Bebloemingswedstrijd in de inkomhal
Gemeenteplein (voor het gemeentehuis)
Doorlopend: Politie met motor, verkeerspark, brandweerwagen
Vrije basisschool: sportanimatie georganiseerd door Sportdienst De Pinte
Podiums: van 14 tot 20 uur (op het parcours)
• ’t Zwart Schaap:
afwisselende muzikale optredens
• Brasserie ‘t Klooster: afwisselende muzikale optredens
• Café Ter Pinte:
de gekende Gentse groep ‘Nie Neute’
• Café Bar-On:
de groep Rock au Vin
• Café Bora Bora:
vanaf 10 uur: Kicker tornooi
vanaf 17 uur: Gino Dee en dj Franky
Druppelkot met Ignace Crombé				
• Kasteel Viteux:
afwisselende optredens van Jamason and Power: populaire Ierse
meezingsongs, ’The Irish Mood’, Dance Reaction (Rita Termote)
en dansgroep Rueda
Vanaf 22 uur in het Koetshuis: afsluiter met dj Dirk Stoops
• Café ’t Gildenhuis: afwisselende muzikale optredens
• Gemeenteplein:
optreden Harmonieorkest De Pinte (om 17.30 uur)
			
Rommel- & brocantemarkt: Groenstraat van 10 tot 18 uur
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Kinderrommelmarkt en animatie: Pintestraat van 14 tot 18 uur
• Springkasteel
• Springballenrace, speelkoffers met medewerking van Speelpleinwerking Amigos
• Luto’s Bungo Fun: jumptrampoline
• Ballonclown Stef en schminkstand
Doorlopende straatanimatie:
• Muzikale clowns ’De Alfredo’s’
• Levende standbeelden
• De zingende Orgelman
• The Moonlovers
• Swingalicious trio
• 3 Cool Cats
• The Gentle Jazzmen
• Diverse attracties en demo’s aan tal van deelnemende handelszaken
(Houtbewerkingmachines Stefaan Maene …)
De parking van Domein Begonia wordt voor iedereen
opengesteld op zondag 12 september.
Organisatie:
Gemeente De Pinte, werkgroep ‘depdorpsfeesten’, middenstanders en horeca-uitbaters
www.pintefeest.be
www.depinte.be

Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte
Wanneer: kermisdinsdag 14 september 2010 om 14 uur
Paardenkoersen op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande.
De toegang bedraagt slechts 2 euro.
Zoals vorig jaar wil het Paardenkoerscomité zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om van
deze namiddag iets te maken waar ze met plezier aan terugdenken.
Het Paardenkoerscomité kijkt uit naar uw aanwezigheid.

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. De lessen notenleer worden gesplitst
in –18 jaar en +18 jaar. De kinderen krijgen één maal per week twee uren notenleer. Bij voldoende
interesse (minstens acht inschrijvingen) wordt een klas notenleer voor volwassenen ingericht.
Aan de MSDP kunnen volgende instrumenten aangeleerd worden: dwarsfluit, hobo, hoorn,
klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone en trompet.
De inschrijvingen vinden plaats op woensdag 8 september van 17 tot 20 uur in de
Gemeentelijke Basisschool De Pinte (Polderbos 1).
Hebt u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met het MSDP-secretariaat via
denys.koen@pandora.be of tel. 09 385 74 43 – Saskia Weymeis.

Zingen, een totaalgebeuren
Versie ‘Graag wat trager’

Zingen
een weg naar vertragen …
een weg naar diepe rust en genieten …
een weg naar energie …
Voor details over de inhoud van de reeks kan je terecht op www.cantavita.be,
katelijnvanhoutte@cantavita.be, tel. 055 31 37 85 of 0476 383 051.
Organisatie: La Verna vzw
Wanneer:
Vrijdagochtend 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 en 17 december 2010
		
van 9.30 tot 11.30 uur
Waar: 	
‘Rode rozen’, Twee dreven 30, 9840 De Pinte. De ingang is langs de tuindeur.
Inschrijven:
Vermeld bij je inschrijving en op je overschrijving de titel van deze lessen.
Bijdrage:
72 euro voor de volledige reeks
Meebrengen: Losse kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje, matje

Plunderaars, veroveraars of ‘beschavers’?
Romeinen in de Lage Landen

Een lezingenreeks door prof. Hugo Thoen
Organisatie: Davidsfonds De Pinte-Zevergem
Er bestaan heel wat mythes over de verovering van onze gewesten en de romanisering. Hugo
Thoen brengt een exclusief overzicht van de Romeinse samenleving bij ons en vertelt over Tongeren, Velzeke en Oudenburg, over de Romeinse economie, het leger, het dagelijkse leven.
Prof. Hugo Thoen, doctor in de archeologie, is erehoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij
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vooral Provinciale Romeinse archeologie doceerde. Hij leidde tal van opgravingen in binnen- en
buitenland en publiceerde in nationale en internationale reeksen.
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data: dinsdagnamiddag 12, 19 en 26 oktober en 2 en 9 november van 14 tot 16.15 uur
Inbegrepen: bezoek aan de archeologische collectie van de Universiteit Gent op dinsdag 9 november.
Prijs: E 52, DF-leden: E 46.
Inschrijven door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 735-0229964-62 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met vermelding van het codenummer PI-10C-LL.
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00.
U kunt hier ook terecht voor de cursusgids. Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be

Jaarlijkse dropping op 12 november 2010
Om 19.30 uur vertrekt er op het Europaplein een speciaal aangepast vervoermiddel naar een onbekende bestemming ... De dropping gebeurt in groepen van zes tot vijftien personen. Je kunt
individueel inschrijven of eventueel in groep met vrienden, buren of kennissen (deelnemerslijst
indienen bij inschrijving). De afstand bedraagt 8 of 10 km (in vogelvlucht) volgens jouw keuze.
Prijs: E 11 (leden Gezinsbond) / E 13
Inbegrepen: een adembenemende busreis naar een onbekende bestemming, een uitgebreide recuperatiemaaltijd na de dropping, verzekering en vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen
Inschrijven vóór 1 november 2010 door te betalen via overschrijving van het vereiste bedrag op rekeningnummer 737-0125478-03 met vermelding van ‘dropping’ en het aantal personen (leden en
niet-leden). Let op: na 1 november 2010 kunnen er om organisatorische redenen geen annulaties
meer aanvaard worden; uiteraard kan je zelf voor vervanging zorgen en ons hierover inlichten.
Organisatie: Gezinsbond De Pinte, Frans Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@skynet.be

geZin in Zoniën

Zondag 17 oktober 2010 van 10 tot 17 uur
Om de Week van het Bos feestelijk af te sluiten slaan de Gezinsbond, de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen, het Agentschap Natuur en Bos en tal van lokale partners de handen in elkaar. Samen
trakteren we je op een dagje bos.
Niet zomaar een dagje en niet zomaar een bos. Het wordt een unieke bosbelevenis voor het hele
gezin met aandacht voor bos en natuur, voor cultuur en avontuur, voor sport en spel, voor beeld en
klank, voor geuren en kleuren, voor mooi en nog mooier … Voor dit alles trekt één van de meest
merkwaardige bossen van Vlaanderen haar mooiste herfstkleed aan: welkom in het Zoniënwoud!
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Het uitgebreide programma biedt onder andere volgende mogelijkheden:
• Woudse wandelingen voor groot en klein vanaf één van de toegangspoorten.
• Spektakel in de hoge bomen met echte boomklimmers of fantastische circusacts.
• Plantastisch met de interactieve tentoonstelling van Technopolis in een wetenschapsshow.
• Kunstige Klanken en kleuren in het Afrikamuseum.
• Terug in de tijd van de middeleeuwen in de voormalige priorij van Groenendaal.
Prijs in voorverkoop tot 1/10
leden Gezinsbond		
niet-leden			
6 - 11 jaar			
0 - 5 jaar			

ZONDER busticket
E 2 			
E 5 			
E 1 			
gratis			

MET busticket
E 10
E 13
E5
E4

Voor wie met de auto komt is er gratis parking voorzien aan één van de toegangspoorten (Jezus-Eik, Groenendaal, Tervuren, Rood Klooster). Vanaf deze parking kan je te voet of met een
shuttledienst. De Gezinsbond reserveerde ook een aantal bustickets.
Inlichtingen en inschrijvingen via:
Frans Naessens, Florastraat 3, 9840 De Pinte, tel. 09 282 58 37.
www.depinte.be

De vakantie is voorbij!
Art @ De Pinte vzw, volwassenenatelier, start met een nieuw lessenpakket op woensdag 8 september van 19 tot 22 uur in de kelder van het Kasteel Scheldevelde, onder leiding van Igor Preys.
Programma september - oktober: Introductie waarnemingstekenen, basis perspectief, compositie,
licht en schaduw. Verzamelen van documentatie van befaamde kunstenaars’.
Ook op woensdag 8 september van 15 tot 18 uur hervat Ann Van Durme het kinderatelier in de
Veldblomme in Zevergem, met als thema ‘Zuid-Amerikaanse kunst door Pintse kunstenaartjes’.
Beide ateliers nemen deel aan de braderie tijdens de Dorpsfeesten op zondag 12 september. Wij
zullen u graag verwelkomen!
Ivo Houbrix, lid van Art @ De Pinte, is Kunstenaar van de Maand in september. Zijn werken zijn te
bewonderen aan de administratieve ingang van het gemeentehuis.
Hebt u interesse? Aarzel niet om ons te contacteren, de plaatsen zijn echter beperkt.
Info Volwassenen Art @ De Pinte vzw
Irene De Meurechy, voorzitter, tel. 09 282 40 25, e-mail: irene.demeurechy@skynet.be
Karina Alisch, secretaris, e-mail: karina.alisch@skynet.be
Info Kinderatelier
Ann Van Durme, tel. 0478 79 04 90, e-mail: oase666@hotmail.com

Groepstentoonstellingen Kunstkring Centaura
Groepstentoonstelling in de bibliotheek van Sint-Denijs-Westrem
Van 15 tot en met 24 oktober 2010
Ter gelegenheid van de Borluutkermis
Opening op vrijdag 15 oktober 2010 om 19.30 uur
Open op:

maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur
zondag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur

Groepstentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte
Tijdens het herfstverlof
Opening op zaterdag 30 oktober om 20 uur
Verder open op 31 oktober, 1, 6 en 7 november
telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Op 7 november om 11 uur aperitiefconcert met Norbert Detaeye. Gratis inkom.
Kunstkring Centaura
Merelstraat 31, 9840 De Pinte
tel. 09 282 68 67
germain.schiettecatte@pandora.be

Natuurwandeling in het Herzeelse Duivenbos
Samen met een natuurgids verkennen we op zondag 17 oktober 2010 het Duivenbos. Dit oude
bronbos wordt beheerd door Natuurpunt en grenst aan een stiltegebied. Je ontdekt er zeldzame
moerasplanten, een ongeschonden landschap en schitterende panorama’s over de Dendervallei. Zie
Agenda voor meer info (pagina 4).
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bibliotheek
Uitleenzakken
Een herkenbare situatie, je staat met je handen vol leesvoer
aan de balie (die laatste nieuwe Aspe kon er nog net bij) en
net dan blijk je een zak vergeten te zijn … Vanaf nu is dit geen
probleem meer, je kunt gratis een rugzak lenen waarin je alles mooi kunt opbergen. Deze rugzak kan je ook drie weken
houden; breng hem wel tijdig terug anders wordt er boete
aangerekend …
Extra tip: wil je je boeken droog houden bij een onverwachte
regenbui, dan kan je nog altijd een boekenparaplu uitlenen.
Dit is een initiatief van de Interlokale Vereniging ZOVLA (bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm) en de provincie
Oost-Vlaanderen.

Bibliotheekweek: De bib, vol onverwachte ontmoetingen
16 - 24 oktober

De bib is de plaats waar het gebeurt, waar alle personages tot
leven komen.
Kom tijdens de bibliotheekweek naar de bib en laat je verrassen door onverwachte ontmoetingen, maak kennis met
verwachte en onverwachte werken, personages, verhalen …
Benieuwd of je alle personages herkent die op de Bibliotheekweek-affiche aanwezig zijn …
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Verwendag
De Bibliotheekweek start feestelijk met een verwendag op
zaterdag 16 oktober waarbij iedere bezoeker verwend wordt
met een drankje en een koekje.
We delen ook ‘blad-oren’ uit, de grote vijand van het ezelsoor. In plaats van hoekjes van pagina’s om te plooien, schuif je
er een blad-oor over.
Facebook-campagne
Doe ook mee aan de wedstrijd op Facebook.
Word fan van de bibliotheekweek en post je favoriete zin uit een boek, dvd, muziekstuk … en wie
weet, win jij wel één van de vijf design-boekenrekken van Kartell!

“Bib, bib, hoera!”: een project voor kinderen uit het 1ste leerjaar
Kinderen die in september starten in het eerste leerjaar ontvangen van de bib een leuk geschenk:
het boekje “Bib, bib, hoera!” van Brigitte Minne en Ann De Bode. Dit boekje werd speciaal voor
ZOVLA gemaakt.
Om dit initiatief aan te kondigen en een regionale uitstraling te geven, organiseert ZOVLA in de
bibliotheek van Nazareth op zaterdag 23 oktober om 10.30 uur een persoonlijke ontmoeting
met Brigitte Minne. Elk kind krijgt hierbij de kans om het boekje te laten signeren.
Op woensdag 8 december volgt dan nog een knutsel- en vertelnamiddag rond dit boekje in
www.depinte.be

de bib van De Pinte.
Voor het boekje en de workshop ontvangen de kinderen nog een persoonlijke uitnodiging.
Dit is een initiatief van de Interlokale Vereniging ZOVLA en de provincie Oost-Vlaanderen.

Sluitingsdagen en openingsuren
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur

De bib is gesloten op:
maandag 1 november (Allerheiligen)
dinsdag 2 november (Allerzielen)
donderdag 11 november (Wapenstilstand)
maandag 15 november (Koningsdag)

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In deze editie vind je een (foto)verslag van de sportkampen in juli, een aankondiging van de nieuwe
lessenreeks van de Sportacademie en de start van een derde reeks tai chi. Daarnaast ook ons sportkamp in de herfstvakantie, onze activiteit op het Pintefeest en de activiteiten voor 55-plussers.
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
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Zomersportkampen 2010: kort verslag
Tijdens de maanden juli en augustus organiseerde de sportdienst opnieuw drie kampen voor
kleuters en lagereschoolkinderen. De eerste week beleefden de kleuters gekke avonturen op de
boerderij van boer Wim. Ze hebben er geknutseld gespeeld, geturnd, gedanst en vooral veel
plezier gemaakt. De kinderen van de lagere school hebben tijdens hun kamp ‘Binnenste buiten’
kennisgemaakt met tal van omnisporten. Vooral het ‘buiten spelen’ stond centraal tijdens dit kamp.
Ook hun uitstap naar de Gavers zijn de kinderen alvast nog niet vergeten.
De tweede week hebben we met de kleuters een ruimtereis gemaakt. Als echte astronauten vlogen we met onze raket naar de ruimte en wat we daar allemaal meemaakten was zeker en vast de
moeite waard.
Het kamp voor de lagere school ‘Boys and girls’ werd georganiseerd in samenwerking met
V-Formation. Voor één keer mochten de jongens echte kerels zijn en de meisjes echte meiden.
In augustus werd er bij de kleuters heel wat afgedanst en bewogen op de vrolijke melodietjes. De
muziekkriebels waren duidelijk te voelen. Onze jongens en meisjes van de lagere school sprongen
van de ene knotsgekke attractie op de andere. Hun kamp noemde niet voor niets Jump for joy.

Foto’s zomersportkamp 2010

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
zesde 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.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan telefonisch op dinsdag 15 september. Voor de Balschool en de Sportspelschool is er geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan bij
de sportdienst, tel. 09 280 98 40.

De Kriebeltuin

￼
Met een programma dat volledig op de motorische, psychomotorische en sociale ontwikkeling
van hen afgestemd is, worden de kleuters 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.
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Kleuters 1e tot en met 3e kleuterklas
Oktober - december 2010, zaterdagnamiddag, 15 - 16 uur en 16 - 17 uur

De Bewegingsschool
Tijdens de Bewegingsschool worden uitdagende bewegingsactiviteiten en bewegingsparcours
aangeboden die ervoor zorgen dat de kinderen op een leuke en ontspannende manier bewegingsproblemen leren oplossen en hun motoriek verbeteren.
Leerlingen van het 1e en 2e leerjaar
Oktober - december 2010, zaterdagnamiddag, 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-handcoördinatie, zonder daarbij
www.depinte.be

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
September - december 2010, woensdagnamiddag, 14 - 15 uur

De Sportspelschool
De jongens en meisjes krijgen activiteiten aangeboden uit verschillende sporttakken. Door individuele oefeningen of door kleine wedstrijden leren ze de knepen van de sport kennen.
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
September - december 2010, woensdagnamiddag, 15 - 16 uur

Sportkamp herfstvakantie
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst altijd een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school. Het kamp tijdens de herfstvakantie zal plaatsvinden van woensdag
3 tot en met vrijdag 5 november 2010.
Sportkamp voor de kleuters
Telkens van 13 tot 16 uur. Opvang mogelijk tot 18 uur.
Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur.
Inschrijven voor dit kamp kan op dinsdag 14 september 2010 vanaf 9 uur of 14 uur.

Tai chi
In september start de Sportdienst met een derde lessenreeks tai chi. Alle geïnteresseerden kunnen
zich inschrijven voor deze reeks. Het is niet noodzakelijk om de voorbije reeksen gevolgd te hebben.
De lessen zullen plaatsvinden op vrijdagvoormiddag van 9 tot 10 uur in het Ontmoetingscentrum
Polderbos. Start van de lessenreeks op vrijdag 17 september. Inschrijven kan bij de Sportdienst, tel.
09 280 98 40.
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Foto’s van de afsluitende les tai chi in het park Viteux

Activiteiten voor 55-plussers
• Seniorenturnen
Donderdagavond van 17 tot 18 uur
Sport en beweging zijn, ook voor volwassenen (55-plussers), tijdsbestedingen die niet alleen goed zijn voor de gezondheid, maar ook voor het
geestelijke welbevinden. Door onder andere de coördinatie te trainen worden de hersenen tot activiteit aangezet. Wat je in dagelijkse activiteiten
natuurlijk alleen maar ten goede komt.
Het is nooit te laat om extra te bewegen. Je zult zien, je voelt je fitter en een
goede conditie zorgt ervoor dat je volop van je vrije tijd kunt genieten.

Vanuit de sportdienst vinden we het noodzakelijk een gevarieerd sportprogramma aan te bieden
en dit voor elke leeftijd. Dus ook de actieve senior (55-plussers). Zowel de beginnende als de al
geoefende sporter krijgt tijdens onze activiteiten voldoende stimuli om lichaam en geest in balans
te brengen en/of te verbeteren.
• Curve bowl
Dinsdagmiddag 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 twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien punten
te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen.
Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
• Senior sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze
(dinsdag 21 september 2010)
Je bent 55-plus en je wilt 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 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. Wie dat
wenst, kan tijdens de middagpauze de benen ook nog even strekken op de dansvloer. Kortom, een
gezonde, gezellige dag en zeker de moeite waard om eens uit te proberen.
Inschrijven vóór 7 september bij de sportdienst.
Kostprijs sportdag: 5 euro
Kostprijs middagmaal: 8,50 euro

Sportieve activiteiten voor kinderen tijdens Pintefeest
Op zondag 12 september organiseert onze gemeente opnieuw het Pintefeest. Het centrum van De
Pinte wordt omgetoverd in een braderie met allerhande kraampjes, straattheater, muziek en tal van
randanimatie.
Ook de sportdienst zal een activiteit aanbieden op de speelplaats van de Vrije Basisschool. De
kinderen zullen er kunnen sporten en spelen in onze superleuke attracties. Voor de ouders is er
een infostand met een overzicht van alle activiteiten. Er zal ook informatie van de Pintse sportclubs
te vinden zijn.
Iedereen welkom van 14 tot 18 uur.
￼
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Badminton in De Pinte: BC Polderbos vzw
BC Polderbos wil u nu ook al warm maken voor hun jaarlijks recreantentornooi dat plaatsvindt op
zondag 21 november 2010 in de Sporthal, Polderbos 20 (OCP) in De Pinte.
Wedstrijden:
Van 09.00 - 12.30 uur: dames dubbel, heren dubbel
Van 13.30 - 18.00 uur: gemengd dubbel
De deelname bedraagt 5 euro per speler per discipline en voor iedereen zijn er prachtige prijzen te
winnen!
Wilt u zich inschrijven voor het tornooi op zondag 21 november 2010?
Gelieve vóór 1 november in te schrijven via onze site of door te mailen naar
tornooien@bcpolderbos.be.
Meer informatie? surf naar www.bcpolderbos.be. Ook voor info over badmini-ton.
www.depinte.be

J.K.A. Shotokan karate club - Tasseikan vzw
U zoekt een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar
een martiale club om zichzelf te leren verdedigen? U zoekt naar de ideale manier
om zich te ontspannen? U zoekt een sport om met het hele gezin te beoefenen?
... Of u zoekt gewoon een mogelijkheid om zich actief te ontspannen?
Voor elk van bovenstaande kunt u terecht bij onze club. Jong en oud krijgen er
de mogelijkheid om karate te beoefenen volgens zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en dit onder begeleiding van ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.
Trainingsuren:
Jongeren (vanaf negen jaar)
Donderdag: 18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur
Volwassenen
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur
Waar? Alle trainingen gaan door in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.
Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.tasseikan.be of op het nummer
0476 98 64 66.
U bent van harte welkom op één van onze trainingen. Onze sport wordt beoefend door jong en
oud en dit zowel recreatief als competitief, volgens eigen keuze.

Nieuw seizoen DanceReaction De Pinte en DansWedstrijd
• Start nieuw seizoen
Wanneer?
Vanaf maandag 6 september 2010 tot eind mei 2011
Voor wie?
2e en 3e kleuterklas (geboortejaar 2005-2006): Knuffeldance
		
Lagere School: New Style, ZUMBA® Tweens, Musical Dance, Let’s Dance, Dance
		
Team* en HipHop StreetJazz
		
Middelbaar: New Style, New Style Gevorderden*, ZUMBA®, Hedendaags Musical,
		
DanceTeam* en HipHop StreetJazz
		
Volwassenen: ZUMBA®
*Aan deze activiteiten kan je enkel deelnemen mits het slagen bij twee auditiedagen.
Opgelet:
		
		

Om de kwaliteit van de activiteiten te garanderen is vooraf inschrijven altijd
verplicht! Als een activiteit volzet is, kan je er jammer genoeg niet meer bij …
We kunnen je naam wel op de wachtlijst noteren.

Info: 		
		

Meer info en het uurrooster kan je opvragen via de website
www.DanceReaction.be bij ‘INFO AANVRAAG’.

• Can you move like Michael – DansWedstrijd
Wat?		
DansWedstrijd voor inwoners van De Pinte en Zevergem!
Wanneer?
Tijdens de Speelstraat op 5 september, in de namiddag
Doel?		
Je outfit lijkt op die van Michael Jackson en je swingt als
		
Michael Jackson.
Gedurende maximum 2,5 minuten laat je aan de jury en de toeschouwers
jouw Michael Jackson danstalent zien in een Michael Jackson-choreografie
en op de originele Michael Jackson muziek.
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Aanmelden? Aanmelden kan tot vrijdag 3 september via
		
info@DanceReaction.be.
Dan ontvang je het wedstrijdreglement. Het aantal deelnemers is beperkt!
Locatie voor beide activiteiten: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Verantwoordelijke: Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur), tel. 0475 94 42 91
Zie ook www.DanceReaction.be.

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 21u tot 22u welkom in de
sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool (Polderbos). De conditiegym gaat van start op woensdag 8 september 2010.
Voor meer informatie, contacteer Luc Jacxsen:
tkodepinte.secr@gmail.com, tel. 09 281 17 03.

Info-avond gezond joggen
Joggen is gezond, maar joggers hebben soms last van blessures ...
Vaak zijn deze blessures het gevolg van een slechte loophouding. Op
dinsdag 5 oktober 2010 komt Dr. Jan Bonte (Kliniek Maria Middelares)
een voordracht geven bij Joggingclub De Pinte over de juiste manier van
lopen, zodat je zelfs op een harde ondergrond je knieën en gewrichten
kunt sparen.
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Deze voordracht vindt plaats in de kantine van voetbalclub JV De Pinte op
dinsdag 5 oktober 2010 om 20.45 uur. De inkom is gratis. Iedereen is welkom.
Daarnaast blijven joggers welkom elke dinsdagavond om 19.30 uur aan de Sportwegel voor een
gezamenlijke opwarming en een jogging op verschillend tempo op een parcours van 5 à 10 km.
De eerste dinsdag van september, oktober, november en december is er tevens om 19.15 uur een
onthaalmoment voor nieuwe leden.
Meer info:
JCDP - Joggingclub De Pinte
Geert Deconinck, tel. 09 282 48 24, e-mail: jcdepinte@gmail.com

Grasvolleybaltornooi
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij, de volleybalvrienden van De Pinte, ons Grasvolleybaltornooi op zondag 19 september.
Het verloop van het tornooi hebben we dit jaar nog beter proberen af te stemmen op de wensen
van onze deelnemers.
www.depinte.be

Het tornooi richt zich zowel naar recreatieve ploegen als naar gelegenheidsploegen.
Maak een ploegje met je straat, familie, club of vrienden en beleef samen een sportieve namiddag!

De belangrijkste gegevens vindt u hieronder:
Wanneer:
zondag 19 september 2010, start om 09.30 uur
Waar: 		
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), De Pinte
Wie: 		
vanaf 16 jaar
Betaling:
10 euro storten op 737-0065728-05 met vermelding
‘grasvolley: naam van je ploeg’
Er wordt vier tegen vier gespeeld. Er moeten minstens twee dames op het veld staan, een ploegje
bestaat maximum uit zes spelers. In de voormiddag spelen we voorrondes, in de namiddag
wordt er gespeeld voor de plaatsen.
Inschrijven kan via de website: www.vvdp.be.
Voor de allerjongsten is er een zandkastelenwedstrijd voorzien met een toffe prijs voor de winnaar.
Wie komt, kan genieten van een groot terras en eet- en drankgelegenheid. Ideaal om de zondag op een rustige maar sportieve manier door te brengen voor volleyballers en supporters!

• Alles wat men meemaakt in het leven heeft zijn weerslag op lichaam en geest. Bij yoga leer je
voelen waar de spanning zit en los te laten. Lichaamsoefeningen en -houdingen helpen om een
bepaald gebied in het lichaam weer zachter en soepeler te maken.
• De ademhaling in stilte is het sleutelgegeven om rustig te worden.
De lessen vinden plaats:
• elke dinsdagavond, zaal De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem (De Pinte)
van 18.30 tot 19.40 uur
en
van 19.50 tot 21.00 uur
• elke woensdagmorgen, OCP, Polderbos 20, De Pinte
van 09.00 tot 10.15 uur
Geen les tijdens de schoolvakanties.
Inlichtingen:
		
		

Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61
http://www.in-evenwicht.be
marleen@in-evenwicht.be

Open dansdag Celtic Spirit Dancers
Op vrijdag 17 september 2010 houdt de dansgroep Celtic Spirit Dancers een
open dansdag waarbij elke liefhebber van Keltische dansen hartelijk welkom
is.
Op die dansdag worden demonstraties gegeven van Ierse en Schotse dansen.
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Gegadigden die deze dansen zelf eens willen uitproberen, kunnen vrijblijvend deelnemen
aan een workshop, waar zij de eerste basispassen kunnen aanleren.
Inkom en deelname aan de workshop zijn gratis.
Plaats van het gebeuren:
Start: 			
Verdere informatie:
			

Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
19.30 uur
celticspiritdancers@gmail.com of bij het secretariaat:
Memlinglaan 14, De Pinte, tel. 0496 13 16 09

Voetbaltopper De Pinte - Zevergem op de kermis
Na een onderbreking van vele jaren spelen de eerste elftallen van De Pinte en Zevergem in de komende competitie terug in dezelfde reeks (3de provinciale B).
De kalendermakers bij de Oost-Vlaamse voetbalbond zorgden ervoor dat de affiche van de Pintse
septemberkermis werd verrijkt met een onvervalste derby tussen JV De Pinte en VC Zevergem.
Ambiance verzekerd!
Na overleg tussen de beide clubs zal de wedstrijd plaatsvinden op zaterdag 11 september om
19.30 uur op het A-terrein van Jong & Vlug aan de Sportwegel.
Meer info over deze match vindt u ook op www.jvdepinte.be.

Scholenloop, Pintathlon en start nieuw seizoen Atletiek De Pinte
• Scholenloop 2010
Op woensdag 22 september 2010 wordt voor de dertigste maal op Moerkensheide de recreatieve scholenloop georganiseerd. Iedereen van de lagere scholen van De Pinte (eerste tot zesde
leerjaar) kan deelnemen. Inschrijven kan enkel via de school (iedereen ontvangt hiervoor een inschrijvingsstrook via de school). Deelnemen is gratis en er is voor iedereen een naturaprijs voorzien.
Voor de eerste drie per reeks zijn er medailles voorzien. De scholenloop is een organisatie van de
Sportdienst in samenwerking met Atletiek De Pinte, met steun van SVS en BLOSO.
Wanneer? Woensdag 22 september, eerste start: meisjes eerste leerjaar om 14.30 uur (laatste
start: jongens zesde leerjaar ongeveer om 16.30 uur)
Waar? Atletiekpiste De Pinte (Moerkensheide)
Meer info? Sportdienst De Pinte, OCP, tel. 09 280 98 40, sportdienst@depinte.be
Atletiek De Pinte, www.atletiekdepinte.be, tel. 09 281 13 10, info@atletiekdepinte.be
• Pintathlon 2010
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Zondag 3 oktober 2010 organiseert Atletiek De Pinte voor de derde maal een atletiekmeeting op
eigen terreinen. Deze meeting is enkel voor de atleten van onze eigen club en voor alle kinderen
van De Pinte die de intentie hebben om zich aan te sluiten.
Tijdens deze recreatieve atletiekwedstrijd worden de verschillende disciplines beoefend. Kinderen
die nog niet aangesloten zijn krijgen vooraf uitleg zodat ook zij alle proeven van de meerkamp kunnen uitvoeren. Iedereen heeft altijd prijs! Er zijn ook medailles voorzien voor de eerste drie.
Wanneer? Zondag 3 oktober 2010 van 13.00 tot 17.30 uur (eerste start om 13.30 uur)
Waar? Atletiekpiste De Pinte (Moerkensheide) / Gratis toegang
Inschrijving? Via www.atletiekdepinte.be of via e-mail secretariaat@atletiekdepinte.be
• Atletiek De Pinte, seizoen 2010-2011
Al jaren streeft Atletiek De Pinte er naar om voor alle sportbeoefenaars dé ontmoetingsplek te zijn. We mikken daarbij doelbewust op zowel recreanten als op
competitief ingestelde atleten. Een formule die blijkbaar wordt geapprecieerd.
De club richt zich in eerste instantie op jongeren, die zich vanaf zes jaar kunnen
inschrijven, maar we willen ook de ‘bovenbouw’ garanderen en startten sinds
vorig jaar ook een afdeling cadetten (jongeren vanaf dertien jaar) op.
www.depinte.be

In mei organiseerde de Sportdienst van De Pinte een Start2Run sessie samen met Atletiek De Pinte.
Een lovenswaardig initiatief waar heel wat inwoners aan deelnamen. Het tastbare gevolg van dit
succes is de afdeling ‘Recreant Loper’ - ‘De Moerkensheide Lopers’ - die Atletiek De Pinte hiervoor
specifiek heeft opgestart.
Wie actief wil deelnemen aan de activiteiten kan hiervoor op volgende data bij ons terecht:
Maandag
Donderdag
Donderdag
pers’)

18.15 - 19.30 uur
18.15 - 19.30 uur
18.30 - 19.15 uur

Training voor atleten > 8 jaar
Training voor alle atleten
Recreatief lopen voor volwassenen (‘Moerkensheide Lo-

Er is een inschrijvingsmoment voorzien op donderdag 23 september en 30 september voor en na
de training aan de piste van Moerkensheide.
Meer info vindt U op de website www.atletiekdepinte.be of via e-mail info@atletiekdepinte.be.

jeugd
Kinderopvang in De Pinte
Brochure kinderopvang
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2010 - 2011’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang (door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buitenschoolse
kinderopvang (De Speelark, opvang door scholen …) en de mogelijkheden op vlak van occasionele
opvang (Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke kinderen).
Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven ... U vindt de brochure ook in de e-Bibliotheek op www.depinte.be - ‘Publicaties’ (zoeken
op ‘kinderopvang’), of u kunt een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen of bij de
communicatieambtenaar) of in het OCP.
Nieuwe kinderopvang tegen 2011 in De Pinte
Er werd een ontwerper aangesteld voor de bouw van een nieuwe locatie voor kinderopvang in De
Pinte. Deze nieuwbouw zal een plaats krijgen naast de serviceflats in de Bommelstraat. Het is de
bedoeling dat er in dit gebouw 100 kinderen terechtkunnen voor buitenschoolse kinderopvang.
Het gebouw zal ook gebruikt kunnen worden door Speelpleinwerking Amigos tijdens schoolvakanties.
Voorlopig kunt u nog terecht in De Speelark (in Polderbos, naast de gemeentelijke basisschool) voor
buitenschoolse kinderopvang.

De Speelstraat (8ste editie)!

Organisatie: gemeentelijke Jeugdraad en Jeugddienst
			
Op zondag 5 september 2010 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.
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De kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan allerlei activiteiten: avonturenweide, verkeersparcours, quads, ritje op de moto, springkastelen, can you move like Michael …
Daarnaast zijn er ook nog een aantal optredens van lokale groepen voorzien.		
Datum:		
Uur:		
		
		
Voor wie:
Kostprijs:
Bij regen:

zondag 5 september 2010
van 13 tot 18 uur
De meeste activiteiten sluiten om 17.45 uur!
Om 13.30 uur vertrekt er een fietscolonne uit Zevergem.
Voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar.
Activiteiten gratis!
Dan gaat de Speelstraat binnen door en blijft iedereen welkom!

Van harte welkom op de achtste editie van de Speelstraat!
Op het programma
 . Streethockey
1
2. Fietsplezier voor de allerkleinsten
3. Terras
4. Bar met frisdrank, ijsjes en snoep
5. Podium: met optredens van ...
13.30 u.: dansinitiatie Celtic Spirit Dancers
14.15 u.: Youth Band
15.15 u.: knotsgekke clown
16.15 u.: dansinitiatie Celtic Spirit Dancers
16.45 u.: dansen met kids (Dance-Reaction)
17.00 u.: Can you move like Michael
6. Bewaakte speelweide voor kleuters
7. Springkasteel voor kleuters
8. Speeldorp met survivalparcours
9. Bananenboom
10. Airtrack
11. EHBO-post: voor ongelukjes of verloren gelopen kinderen
12. Quads
13. Sweeper
14. Ritje met de moto
15. Ballonscheren
16. Schminkstand
17. Kleurwedstrijd voor artiesten
18. Verkeerspark met fietsen
19. Ballonwedstrijd
20. Bungee-elasta-run
21. Een strand vol bloemen en ballen
Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen, tal van verenigingen en lokale handelaars.
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Speelplein Amigos - Zomer 2010
Deze zomer konden er opnieuw heel wat kinderen een fantastische tijd doorbrengen op het speelplein Amigos. Dit jaar was er speelpleinwerking van 19 juli tot en met 20 augustus 2010.
De dag begon altijd met een toneeltje, waarin het weekthema verwerkt was.
Zoals iedere zomer kwamen er verschillende thema’s aan bod, onder andere stripverhalen, ZuidAmerika, levenscyclus, mysterie … De activiteiten werden ook ingekleed en stonden altijd in
verband met het weekthema.
De enthousiaste monitorenploeg organiseerde opnieuw heel wat leuke, creatieve en spannende
activiteiten zoals een kookactiviteit, knutselen, sporten …
Verloren voorwerpen
Na de werking van Speelplein Amigos tijdens de zomervakantie zijn er nog enkele voorwerpen
gevonden. Mist uw kind nog een jas, trui, rugzak of hoedje? Neem dan contract op met de jeugddienst, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be. Je kunt de verloren voorwerpen ook
komen bekijken in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.
www.depinte.be

Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de werking tijdens de voorbije zomervakantie.

Opvoedingspunt - De Pinte

Voor al je kleine en grote vragen over opvoeding
Opvoedingspunt is een samenwerkingsinitiatief van de gemeenten De Pinte, Deinze, Nazareth en
Nevele.
Voor wie?

In het Opvoedingspunt kan iedere ouder en opvoeder van kinderen en jongeren
terecht, gratis en anoniem.
Waarvoor?
Je kunt bij Opvoedingspunt terecht voor al je kleine en grote vragen rond opvoeding.
Je kunt het antwoord op je vraag zelf zoeken in de folders en tijdschriften in het
opvoedingspunt. Je kunt ook iemand aanspreken die jou info en advies kan geven.
Indien je dat wenst, gaan we samen op zoek naar een antwoord op jouw vraag.
Wanneer?
Woensdag van 9 tot 12 uur of volgens afspraak
Waar?		Sociaal Huis (zie ook pagina 33)
		Pintestraat 69
		9840 De Pinte
		tel. 09 280 93 07 (Opvoedingspunt)
		e-mail: depinte@opvoedingspunt.be
www.opvoedingspunt.be
Er is ook een opvoedingspunt in Deinze, Nazareth en Nevele.

Vormingen voor ouders met jonge kinderen
‘De invloed van voeding op gedrag en leerproblemen bij kinderen’
Uit onderzoek blijkt dat bij de meerderheid van de kinderen met leer- en gedragsstoornissen
voeding een belangrijke rol speelt. Sommige kinderen voelen zich niet goed in hun vel vanwege
tekorten in hun voeding. Anderen krijgen als reactie op bepaalde voedingsmiddelen leer- en concentratieproblemen of gaan zich hyperactief gedragen. Anderzijds is het ook mogelijk om via de
juiste voedingsaanpassingen deze aandoeningen te temperen.
De lezing gaat over het verband tussen voeding en gedrag, de nefaste invloed van suiker, goede en
slechte vetten, voedseladditieven, darmen en immuniteit, voedselovergevoeligheid en kwaliteitsvolle voeding.
Deze gratis vormingsavond vindt plaats op woensdag 15 september 2010 om 19.30 uur in het
OCP (Vergaderzaal 1), Polderbos 20, De Pinte. De vorming duurt 2,5 uren (pauze inbegrepen) en
wordt gegeven door voedingsconsulente Ruth Lauwaert.
Organisatie: Opvoedingspunt (zie artikel hiervoor) in samenwerking met vzw Zinloos Geweld
Inschrijven kan telefonisch via het nummer 09 280 93 07.
‘Mijn kind, schoon kind’
Over graag zien en toch niet ‘te veel’ verwennen
Onze verwenmaatschappij maakt het opvoeden voor ouders niet makkelijk. Toch hebben kinderen
en jongeren grenzen nodig voor hun gevoel van veiligheid, maar ook ruimte en vrijheid voor hun
zelfvertrouwen.
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Hoe gaan andere ouders hiermee om? Wat als er conflicten opduiken?
Ben ik een strenge of toegeeflijke ouder?
Natuurlijk mag je kinderen in de watten leggen, veel aandacht geven,
verrassen met iets plezierigs … Hoe kan verwennen dan ‘te veel’ zijn?
In de Oefenschool light kan je hierover van gedachten wisselen met
andere ouders.We benaderen het thema ‘verwennen’ vanuit verschillende invalshoeken.
Deze oefenschool voor ouders van jonge kinderen vanaf drie jaar omvat drie bijeenkomsten. Op 5, 12 en 19 oktober 2010, telkens van 20
tot 22 uur (pauze inbegrepen), komen we samen in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Deze vorming wordt georganiseerd door Opvoedingspunt (zie ook artikel hiervoor) in samenwerking met Gezinsbond en Vormingplus.
Inschrijven kan telefonisch via het nummer 09 280 93 07.
Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt!

Een studietoelage ook voor jou? Kijk het eens na!
De Vlaamse overheid wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om een diploma te halen. Een
schooltoelage is er niet alleen voor het secundair onderwijs (voltijds en deeltijds), maar ook voor
kleuters, leerlingen uit het lager onderwijs én hoger onderwijs. De belangrijkste voorwaarde
om in aanmerking te komen is de financiële: het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn.
Vraag een school- of studietoelage aan!
In de gemeentelijke infozuilen vind je de folder met beknopte informatie over de voorwaarden om
een school- of studietoelage te krijgen. Als je surft naar www.studietoelagen.be, krijg je ook uitleg
over hoe je het aanvraagformulier moet invullen. Op die website kun je je aanvraag ook snel en
eenvoudig online indienen.
Heb je nog vragen? Bel dan 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, of kom langs in
het gemeentehuis bij Nele Casteleyn, eerste bureau links na de trap. De allerlaatste datum om je
aanvraag in te dienen is 30 juni 2011.

Familiefietstocht Vrije Basisschool De Pinte op 26/9
Vrije Basisschool De Pinte organiseert een fietstocht voor groot en klein langs prachtige wegeltjes
midden in de natuur op zondag 26 september 2010.
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Vertrek:
Afstand:
Prijs: 		
Inbegrepen:
Info: 		

tussen 13.30 en 14 uur in de Vrije Basisschool, ingang Polderdreef
25 km
2,5 euro
drankje en versnapering
09 282 80 40 (Vrije Basisschool)

Infoavond: “Wat is een leefschool?”
Het Boomhutteam neemt u mee in de filosofie en de werking van een leefschool
tijdens de infoavond ‘Wat is een leefschool’. Al uw vragen worden beantwoord.
Iedereen welkom!
Maandag 27 september om 20 uur - Leefschool De Boomhut – Breughellaan 18a
- gratis
Het oudercomité verrast u bovendien tijdens de speelstraat op zondag 5 september.
Katie Bekaert 0498 90 00 18 - www.ikgagraagnaarschool.be
www.depinte.be

Volgens ons ben jij de ideale persoon voor
jeugdbeweging Chiro De Regenboog!
5/9
Chiro - Speelstraat
12/9
Chiro
19/9
Chiro
26/9
Chiro - Startdag
3/10
Geen Chiro (kermis)
10/10
Chiro

Wat: Chiro De Regenboog (dat zijn wij) brengt groot en klein
samen om te ravotten, kampen te bouwen in het bos, te knutselen, anderen beter te leren kennen, allerlei gekke spelletjes
te spelen en nog zoveel meer!
Op onze wekelijkse zondagnamiddag kan je je creatief en anders uitleven, maar dat is nog niet alles. In de leukste vakantie
van het jaar gaan wij met z’n allen op kamp! We trekken er in
juli met iedereen op uit om tien dagen – voor de kleinsten vijf
dagen – samen te leven, lachen, spelen, ravotten en vriendschapsbanden te smeden.
Waar: Blijpoel 5A, achter de kerk van Zevergem
Wanneer: Elke zondagnamiddag komen we om 14 uur samen aan het lokaal.
Voor wie: Speelclubs (zes tot tien jaar), Rakwi’s (11 en 12 jaar), Tito (13 en 14 jaar), Keti’s (15 en
16 jaar) en daarna zijn er nog de Aspi’s.
Het nieuwe werkjaar van Chiro De Regenboog start op zondag 26 september 2010! Op deze
dag krijg je de kans om met nieuwe en minder nieuwe leden een hele dag vol plezier te beleven.
We starten om 9 uur ’s morgens, zodat we een hele dag kunnen samen zijn, nieuwe vrienden leren
kennen en ravotten. Deze zondag is ook de start van een volledig nieuw Chirojaar vol frisse activiteiten en verse leiders die klaarstaan om met jou een spetterend jaar te beleven!
Hebben we je al een beetje nieuwsgierig gemaakt?
Bel dan gerust voor meer informatie, of kom gewoon eens langs op zondagnamiddag!
Tom Verhoeven: 0488 36 26 82 - Veerle Vanrysselberghe: 0494 07 68 75

senioren
Seniorenweek in De Pinte
			
Tijdens de derde week van november vindt in Vlaanderen de jaarlijkse seniorenweek plaats. De
Pinte wil deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
Het OCMW, de gemeentelijke Sportdienst en de Seniorenraad hebben de handen in elkaar geslagen om de seniorenbevolking dit jaar een afwisselend programma aan te bieden naar ieders smaak
en goeddunken, een volledige feestweek waardig.
Het uitgebreide programma zal later medegedeeld worden. Nu kunnen we al wel het volgende
verklappen.
• Op maandag 15 november 2010 is er een speciale kaarting verzorgd door OKRA De Pinte en
OKRA Zevergem
• Op dinsdag 16 november 2010 is het de beurt aan de Sportdienst om samen met BLOSO aandacht te schenken aan sportgebeuren voor senioren:
- in de voormiddag zaalsporten en turnen
- in de namiddag wandelen en fietsen
• Op woensdag 17 november 2010 voorziet de seniorenraad in het OCP een optreden van
Vanessa Chinitor en humorist Dirk Bauters, waarbij eerstgenoemde vooral gekend is als deelneemster aan het Eurovisiesongfestival.
	OPTREDEN ZEKER NIET TE MISSEN!
• Op donderdag 18 november 2010 zorgt het OCMW voor specifiek ontbijt en aangepaste toelichting door een ervaren diëtiste.
• De feestweek wordt afgesloten op vrijdagnamiddag 19 november 2010 met een gezellig samenzijn met orkest en koffietafel.
Wij hopen op een talrijke opkomst.
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Aan alle inwoners vanaf 55 jaar
Bent u liefhebber van het kaartspel, of wilt u het kaartspel opnieuw leren?
Dan bent u hier aan het goede adres!
Vanaf donderdag 2 september 2010 starten we opnieuw met de kaartnamiddagen die zullen
plaatsvinden elke eerste en derde donderdag van de maand van 14.00 tot 16.45 uur in het Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde, Kasteellaan 41, De Pinte (tel. 09 280 72 96).
Er is geen inschrijvingsgeld en er wordt een gratis koffie met een koek aangeboden.
Indien u geïnteresseerd bent of mensen kent die geïnteresseerd zijn, bezorg dan naam, adres en
telefoonnummer met de vermelding ‘inschrijving kaartnamiddagen 2010’ aan het onthaal van het
WZC Scheldevelde.

welzijn
Wachtlijsten
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- ma. 30 augustus: Dr. P. Van Renterghem
- di. 31 augustus: Dr. A. Van Poucke
- wo. 1 september: Dr. P. Moisse
- do. 2 september: Dr. P. Moisse
zaterdag 4 september: Dr. K. Vanderlinden
zondag 5 september: Dr. G. Dujardin
- ma. 6 september: Dr. D. Van Renterghem
- di. 7 september: Dr. P. Moisse
- wo. 8 september: Dr. M. De Smet
- do. 9 september: Dr. W. Standaert
zaterdag 11 september: Dr. F. Pieters
zondag 12 september: Dr. J. Dossche
- ma. 13 september: Dr. D. Van Renterghem
- di. 14 september: Dr. J. Dossche
- wo. 15 september: Dr. K. Vanderlinden
- do. 16 september: Dr. F. Pieters
zaterdag 18 september: Dr. D. Van Renterghem
zondag 19 september: Dr. D. Van Renterghem
- ma. 20 september: Dr. G. Dujardin
- di. 21 september: Dr. I. Lampens
- wo. 22 september: Dr. J. Ossieur
- do. 23 september: Dr. A. Van Hecke
zaterdag 25 september: Dr. J. Dossche
zondag 26 september: Dr. J. Dossche
- ma. 27 september: Dr. P. Van Renterghem
- di. 28 september: Dr. A. Van Poucke
- wo. 29 september: Dr. P. Moisse
- do. 30 september: Dr. P. Moisse

zaterdag 2 oktober: Dr. G. Dujardin
zondag 3 oktober: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 4 oktober: Dr. G. Vandecasteele
- di. 5 oktober: Dr. P. Moisse
- wo. 6 oktober: Dr. M. De Smet
- do. 7 oktober: Dr. W. Standaert
zaterdag 9 oktober: Dr. I. Lampens
zondag 10 oktober: Dr. I. Lampens
- ma. 11 oktober: Dr. D. Van Renterghem
- di. 12 oktober: Dr. J. Dossche
- wo. 13 oktober: Dr. K. Vanderlinden
- do. 14 oktober: Dr. A. Van Hecke
zaterdag 16 oktober: Dr. W. Standaert
zondag 17 oktober: Dr. J. Ossieur
- ma. 18 oktober: Dr. G. Dujardin
- di. 19 oktober: Dr. G. Dujardin
- wo. 20 oktober: Dr. J. Ossieur
- do. 21 oktober: Dr. F. Pieters
zaterdag 23 oktober: Dr. P. Van Renterghem
zondag 24 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 25 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- di. 26 oktober: Dr. A. Van Poucke
- wo. 27 oktober: Dr. P. Moisse
- do. 28 oktober: Dr. P. Moisse
zaterdag 30 oktober: Dr. P. Moisse
zondag 31 oktober: 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		
www.depinte.be

centraal oproepnummer		
09 280 08 80			
0903 39 969 (E 1,50 / 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)
• 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

Opening Sociaal Huis De Pinte
Het Sociaal Huis, gelegen in de Pintestraat nummer 69 (in het voormalige ‘t Pyntken), wordt officieel
geopend op vrijdag 10 september 2010.
Op zondag 12 september 2010 is het Sociaal Huis open voor het brede publiek met een
opendeurdag ter gelegenheid van de braderie. U bent er welkom van 14.00 tot 17.00 uur.
De medewerkers van het Sociaal Huis zullen
aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden.
Iedere inwoner van De Pinte - Zevergem
kan met een vraag rond welzijn, arbeid,
zorg, gezondheid en wonen terecht in het
Sociaal Huis.
Het Sociaal Huis vervult drie functies:
1. een loketfunctie
2. een informatiefunctie
3. een doorverwijsfunctie
De bedoeling van het Sociaal huis is om onmiddellijk hulp te bieden, te informeren, of door te
verwijzen naar de juiste instanties. Op die manier willen we er voor zorgen dat inwoners meteen
weten waar ze terecht kunnen.
Het Sociaal Huis gaat van start op maandag 13 september 2010 en is open van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur en in de namiddag volgens afspraak.
Het Sociaal Huis werkt samen met verschillende diensten:
1. PWA: maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag
2. Opvoedingspunt: woensdagvoormiddag
3. Dienst Schuldbemiddeling: volgens afspraak donderdagvoormiddag
4. Sociaal Verhuurkantoor: volgens afspraak dinsdagvoormiddag
5. Sociale Dienst OCMW: elke voormiddag
6. Contactpunt werkwinkel Leie-Schelde: elke voormiddag
7. Drugpunt: volgens afspraak
Door een samenwerking tussen deze diensten willen we de toegankelijkheid van het Sociaal Huis
bevorderen en beogen we een grotere bekendheid in De Pinte - Zevergem.
De opstart van het Sociaal Huis is een gemeenschappelijk project van het OCMW en de gemeente
De Pinte. De aanzet hiervoor werd gegeven in het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB).
Ook het oplaadpunt van Eandis zal in het Sociaal Huis beschikbaar zijn en de verwarmingstoelage
zal hier aangevraagd kunnen worden.
Het Sociaal Huis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een toilet voor rolstoelgebruikers
beschikbaar.
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Schone kleren in De Pinte
De gemeenteraad nam op 26 juni
2010 de beslissing om een ‘schone
kleren’-gemeente te worden.
De actie ‘Schone Kleren in de
Gemeente’ focust op de aankoop
of huur van ‘schone’ ’werkkleding voor het gemeentepersoneel. Het gaat
hierbij om werkkleding en uniformen voor diverse gemeentelijke diensten.
Daarbij wordt als eis gesteld dat bij de aankoop ook sociale criteria
gehanteerd worden in verband met de arbeidsomstandigheden waarin de
werkkleding gemaakt wordt.
Schone Kleren zijn kleren die geproduceerd worden met respect voor de
arbeidsrechten van de mensen die deze kleren maken.
Wij willen ook de inwoners betrekken bij dit beleid en daarom zit voortaan bij elk geboortepakket
een schattig baby T-shirtje met de opdruk ‘ik ben een superschone baby’.

De Pinte doet mee aan de ‘wacht mee’-campagne tegen armoede
191 staats- en regeringsleiders gaan tegen 2015 de wereld verbeteren.
Dat hebben ze in 2000 beloofd in de ’Millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling’. Ze gingen armoede en onrecht eens drastisch
aanpakken.
Half september houden de Verenigde Naties opnieuw een grote
conferentie in New York over deze Millenniumdoelstellingen om
te zien hoe het ermee gesteld is. De wereldleiders moeten een
stevig tandje bijsteken. Geen nieuwe beloften maken, maar stevige
engagementen. En dat moeten we met zijn allen duidelijk maken
tegen half september.
“De tijd loopt, waar wachten we nog op?” Met deze slogan lanceert
de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, verenigd in de coalitie 2015
DE TIJD LOOPT, de ’wacht mee’-campagne. De campagne roept
gemeentebesturen, verenigingen en individuen op om ’mee te
wachten’ op de realisatie van de Millenniumdoelstellingen. Op het event ‘De Wachtnacht’ wordt
deze vraag de wereld in gestuurd, gericht aan regeringsleiders en verantwoordelijke politieke
instanties.
Programma van ‘De Wachtnacht’ op 11 september 2010
15 u.
Debat over de Millenniumdoelstellingen in Kunstencentrum Vooruit
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Allen naar het Sint-Pietersplein! Geena Lisa en Nic Balthazar presenteren:   
16 u.
Propere Fanfare en Rambling Boys of Pleasure
18 - 20.30 u. Eric Melaerts & Friends met Stef Kamil Carlens, Sioen, Luc Devos, Coco Jr, Radio
Candip, Johan Verminnen, Tom Dice en Stromae
18.30 u.
‘Le moment suprême’, de opname van de videoboodschap. De videoclip gaat
naar de Belgische en Europese politici én naar New York.
21 u.
Youssou N’Dour & band
23 u.
Dj Sven Van Hees zet het feest verder.
24 u.
Studio Brussel maakt de nacht rond in de Vooruit met een live uitzending tot de
vroege ochtend.
Praktisch
Wanneer? 11 september vanaf 15 uur tot de kleine uurtjes van 12
september 2010. Opname videoboodschap van 18.30 tot 19.30 uur.
Er is een gezamenlijk vertrek met de fiets aan het gemeentehuis (zijde
Baron de Gieylaan) om 16 uur (stipt). Fietst u ook mee?
Waar? Sint-Pietersplein en Kunstencentrum Vooruit in Gent.
Meer info? www.wachtmee.be
www.depinte.be

politie
Kijkvoormiddag gevonden fietsen
Wekelijks vindt de politie fietsen terug waarvan ze de eigenaar niet kunnen achterhalen. Voor de
mensen die het voorbije jaar het slachtoffer werden van een fietsdiefstal is er op zaterdag 23
oktober een kijkvoormiddag in de vier gemeenten van Politiezone Schelde-Leie. Tussen 08.00 en
12.00 uur kunt u in iedere gemeente de gevonden fietsen bezichtigen aan het commissariaat van
de wijkpolitie.
Gelieve in het bezit te zijn van alle noodzakelijke gegevens (aankoopfactuur, proces-verbaal aangifte, foto …), zodat u kunt aantonen dat u de werkelijke eigenaar bent van de fiets.
Wijkcommissariaat DE PINTE: Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Wijkcommissariaat NAZARETH: Dorp 43, 9810 Nazareth
Wijkcommissariaat GAVERE: Brandweerstraat 5 ,9890 Gavere
Wijkcommissariaat SINT-MARTENS-LATEM: Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 10 mei 2010
• Goedkeuring offertes levering en plaatsing van foorkasten aan het OCP en het jeugdhuis.
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming wegenis- en rioleringswerken Veldstraat. Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van de provinciale subsidies voor de aanleg van het fietspad.
• Gunstig advies betreffende de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan vastgelegd door de
Vlaamse regering op 18 december 2009, onder voorwaarde dat er een woningdichtheid van 15
à 20 woningen per hectare als maximaal nagestreefd wordt. Hogere dichtheden, zoals gesteld in
het RSV, enkel vast te leggen via een RUP voor het werkgebied.
• De raad beslist de private percelen gelegen langs het tracé van de rioleringswerken in de Veldstraat aan te moedigen om over te gaan tot een volledige scheiding van vuilwater- en hemelwaterstromen op hun private terrein, met een gescheiden aansluiting op het rioleringsnet.
De gemeente voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze werken met een maximum van 1 000 euro per aan te sluiten woning. Deze subsidieregeling is geldig tot en met 30 juni
2012.
• Kennisname gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010.
• Goedkeuring overeenkomst tot bezetting van het openbaar domein van de gemeente De Pinte
- Polderbos 2, ruimte links onder Jeugdhuis Impuls - ten gunste van de Wereldwinkel. | p. 7
• Kennisname verantwoordingsnota (evaluatie) cultuur 2009 en actieplan 2010 horende bij het
geïntegreerde cultuurbeleidsplan.
• Gunstig advies bij rekening 2009 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
• Gunstig advies rekening 2009 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwhemelvaart.
• Goedkeuring gemeentelijke begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2009.
• Goedkeuring belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen.
• Goedkeuring aanpassing gemeentebelasting tweede verblijven.
• Invoering aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden.
• Overdracht aan de gemeente van het gebouw en de accommodatie van de boogschutters aan de
Sportwegel.
• Kennisname aanstelling leden van het beheersorgaan socioculturele infrastructuur (BeSoc).
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De Pintse Dorpsfeesten - Kermis

Pintefeest
Kermis met Pintefeest en braderie
van vrijdag 10 tot zondag 12 september 2010
• tal van optredens in/aan de cafés van De Pinte
• kroegentocht
• rommel- en brocantemarkt
• kinderrommelmarkt en -animatie
• straatanimatie

- het volledige programma | zie pag. 14

Tijdens het kermisweekend:

Opening Sociaal Huis en Opvoedingspunt
in ’t Pyntken (Pintestraat 69)
- nieuwe dienstverlening en vormingen | zie pag. 33 en 29.
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Aquarel: Nick Langeraert
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

