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Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking van de
identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Feestweekend op 1 en 2 september: openluchtfilm én speelstraat
Supercoole overgang van vakantie naar school | zie pag. 20-21

Officiële opening gemeentelijke loopomloop Scheldevelde
Op vrijdag 7 september 2012 | zie pag. 26

Plechtige opening ‘t Bommeltje, Huis van het Kind + opendeur
Op zaterdag 15 september 2012 | zie pag. 29

Enkele zaken uitgelicht
|05/09|
|09/09|
|19/09|
|21/09|
|23/09|
|05/10|
|06/10|

Lezing: ‘Later begint vandaag’, met Prof. Dr. Manu Keirse | zie pag. 33
Pintefeest 2012 | zie pag. 15 + achtercover
Vergelijking gas- en elektriciteitsleveranciers | zie pag. 12
Lezing Antarctica | zie pag. 19
De Pinte ‘Sing for the climate’ | zie pag. 10
Degustatie Oost-Vlaamse bieren | zie pag. 16
Festival van Vlaanderen - I Solisti del Vento | zie pag. 15

Sluitingsdagen
Gemeentehuis
geen

Bibliotheek
18 oktober 2012 (personeelsnamiddag van de gemeente)
Containerpark
12 september 2012

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

Infokrant
september-oktober 2012

agenda
Agenda september - oktober 2012

2012

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
maart-april
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten in deze UiTagenda (voor november
- december 2012)? Voer ze in vóór 24 september 2012 via www.UiTdatabank.be.

september
za. 1/9

ma. 3/9

Openstelling “museum
Scheldeveld” voor het publiek
Van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
9810 Nazareth - Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42
Marché aux bons vivants
Van 17 tot 22 uur - Centrum Eke
Veltafdeling Scheldevallei
christine.deboel@skynet.be,
09 385 60 03

Kennismaking damesturnen
Van 8.30 tot 9.30 uur - OCP | zie pag. 28
Deze les gratis - Jaarabonnement
€ 50
Turnvereniging Blijf Jong
Hilde Serras,
hilde.serras@gmail.com Nora Delvoye, 09 282 83 11

wo. 5/9

Kennismaking Hedendaags
Moderne Dans
Van 19 tot 20 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
ma. 4/9

Prijsuitreiking De_Pinte.mp4
(filmwedstrijd) | zie pag. 20
Van 20 tot 20.30 uur - OCP - Gratis
Gemeente De Pinte
Degenhart Desmet, 09 280 98 50,
www.depinte.be/filmwedstrijd.aspx

Kennismaking damesturnen
Van 8.30 tot 9.30 uur - OCP
Deze les gratis - Jaarabonnement
€ 50
Turnvereniging Blijf Jong
Hilde Serras,
hilde.serras@gmail.com Nora Delvoye, 09 282 83 11

Opfrissen
waarnemingstekenen/schilderen | zie pag. 18
Van 19 tot 22 uur - Kelder van het
Scheldeveldekasteel
Art@DePinte
irene.demeurechy@skynet.be karina.alisch@skynet.be,
0473 934 833
do. 6/9

Kennismaking Damesturnen en
Stretching | zie pag. 28
Respectievelijk van 8.30 tot 9.30
uur en van 9.30 tot 10.30 uur - OCP
Turnvereniging Blijf Jong
Hilde Serras,
hilde.serras@gmail.com Nora Delvoye, 09 282 83 11

vr. 7/9

Kennismaking Modern Dance
Van 17 tot 18 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be

Kennismaking HipHop
BreakDance met Ziko
Van 17 tot 18 uur en van 18 tot
19 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Yoga | zie pag. 27
Van 18.30 tot 19.40 uur en van
19.50 tot 21 uur (wekelijks) - zaal
Veldblomme
€ 5/les. Gratis proefles.
Marleen De Regge,
09 282 89 61,
marleen@in-evenwicht.be,
www.in-evenwicht.be

Openluchtfilm ‘Rien à déclarer’
@ OCP | zie pag. 20
met Dany Boon, Benoît Poelvoorde
Van 20.30 tot 23 uur - OCP - Gratis
Gemeente De Pinte
Degenhart Desmet, 09 280 98 50,
www.depinte.be
zo. 2/9

2

Tiende editie Speelstraat
| zie pag. 20-21
Van 13 tot 18 uur - OCP
- Gratis
Jeugdraad ism
jeugddienst en cultuurdienst
www.depinte.be/jeugd
Bezoek aan tentoonstelling
Prima Materia
Vanaf 14 uur - met eigen
vervoer naar Caermersklooster,
Vrouwenbroerstraat 6, 9000 Gent
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren,
09 282 75 15
Marché aux bons vivants
Van 14 tot 20 uur - Centrum Eke
Veltafdeling Scheldevallei
christine.deboel@skynet.be,
09 385 60 03

www.depinte.be

Kennismaking Hedendaags
Moderne Dans
Van 18 tot 19 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Jogging: officiële opening
loopomloop Scheldevelde
| zie pag. 26
Vanaf 19 uur - Kasteelpark
Scheldevelde - Gratis
Sportdienst De Pinte + JC De Pinte
sportdienst@depinte.be www.depinte.be

Kennismaking Technical Dance
Van 19 tot 20 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be

Feestelijke concertmis n.a.v. 20jarig bestaan | zie pag. 17
Vanaf 9.30 uur - Kerk Zevergem
- Gratis
Koor Suverlike

Kennismaking ZUMBA Fitness
Van 20 tot 21 uur - OCP - € 8 voor
een beurtenkaart, € 60 voor een
tienbeurtenkaart, vier maanden
geldig
www.DanceReaction.be
wo. 5/9

Yoga
Van 9 tot 10.15 uur (wekelijks) OCP
€ 5/les, gratis proefles
Marleen De Regge,
09 282 89 61,
marleen@in-evenwicht.be,
www.in-evenwicht.be
Lezing Dr. Prof. Manu Keirse:
‘Later begint vandaag’
| zie pag. 33
Vanaf 14.30 uur - OCP - € 3
Gezinsbond De Pinte i.s.m. Okra,
GOSA- De Pinte en GOSAGewest Gent
Armand Van Raemdonck,
09 282 78 88

Creatieve cursus rond
huisdieren voor 6- tot 12-jarigen
| zie pag. 31
Van 15 tot 18 uur - zaal
Veldblomme, Zevergem
(wekelijks)
art-i-choque
Ann Van Durme, annart@hotmail.be,
0478 79 04 90

Kennismaking ClipDance
Van 19 tot 20 uur en van 20 tot
21 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
za. 8/9

Kennismaking KnuffelDance
voor kleuters
Van 9 tot 9.45 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Kennismaking ClipDance
Van 10 tot 11 uur en van 11 tot
12 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Audities DanceTeam Clipdance - Powercrew
Van 13.30 tot 15 uur - OCP
www.DanceReaction.be

Geleide wandeling en proeverij
in Balegem (5 km)
Thema: Balegemse steen
Start: 14 uur aan jeneverstokerij
Van Damme, Issegem 2 in
Balegem - € 6 (leden), € 8
(niet-leden)
Velt Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be,
09 385 60 03

di. 11/9

do.
13/9

Kennismaking JazzDance
Van 15 tot 17 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Overzichtstentoonstelling
Art@DePinte 2011-2012
Van 16 tot 20 uur - Raadzaal
gemeentehuis - Gratis
Art@DePinte
irene.demeurechy@skynet.be karina.alisch@skynet.be,
0473 93 48 33
JV De Pinte - Nazareth/Eke
(1e elftal) | zie pag. 29
Vanaf 19.30 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
zo. 9/9

Audities Hedendaags Modern
Van 9.30 tot 11.20 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be
Pintefeest: braderie, animatie,
rommelmarkt (voor kinderen) …
| zie achtercover + pag. 15
Vanaf 10 uur - centrum De Pinte
- Gratis
Gemeente de Pinte, Werkgroep
“dedorpsfeesten”
Open Monumentendag, overal in
Vlaanderen | zie pag. 16
Van 10 tot 18 uur. Thema: Muziek,
woord en beeld
www.openmonumenten.be

vr. 14/9

Reuze gezinsbarbecue
Van 11.30 uur tot 14 uur - Domein
Begonia, Pintestraat 29
(idem zo. 9/9)

Voorstelling nieuw
jaarprogramma “Puur”
Vanaf 14 uur - Raadzaal - Gratis
Markant
Th. Van den Daelen, 09 282 85 29
- markantdepinte-sdw@hotmail.com

Overzichtstententoonstelling
Art@DePinte 2011-2012
Van 14 tot 19 uur - Raadzaal
gemeentehuis - Gratis
Art@DePinte
irene.demeurechy@skynet.be karina.alisch@skynet.be,
0473 934 833

za.
15/9

Opendeurdag Scouts en gidsen
| zie pag. 31
Vanaf 14 uur - Nieuwstraat 79,
De Pinte
Scouts & Gidsen de Pinte
Zevergem
Simon Suys 0474 24 40 45 Elisa Cuyt 0478 41 08 96
www.scoutsengidsendepinte.be grl@scoutsengidsendepinte.be

Fietsen (ongeveer 35 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
JV De Pinte - Oudenhove
(2e reserven B)
Vanaf 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Dauwtrip
Vanaf 6.31 uur - Samenkomst kerk
Zevergem
€ 5 - Inschrijven voor donderdag
8/8 via dauwtrip@zevergem.org
Parochie Zevergem

wo.
19/9

Vergelijken tussen gas en
elektriciteit | zie pag. 12
Tussen 15 en 20 uur Schepenzaal gemeentehuis - Gratis
FOD Economie en gemeente
De Pinte
http://economie.fgov.be

do.
20/9

Kookles: groenten in de kijker
Vanaf 19 uur - Zaal Boldershof (o.v.)
KVLV Zevergem
Kristien Morel, 09 245 03 09
Voordracht: “EHBO voor
dagelijks gebruik”, door
Jan Van Eetvelde, exurgentieverpleegkundige
Vanaf 20 uur - Brasserie
3
’t Klooster - Gratis (leden) € 5 (niet-leden)
Markant
Th. Van den Daelen, 09 282 85 29,
markantdepinte-sdw@hotmail.com

Nieuwe creatieve lessen
rond huisdieren voor 12- tot
16-jarigen
Van 10 tot 12 uur - Atelier Eke
(ook op 19 en 29/9)
art-i-choque
Ann Van Durme,
annart@hotmail.be, 0478 79 04 90
Overzichtstentoonstelling
Art@DePinte 2011-2012
Van 16 tot 19 uur - Raadzaal
gemeentehuis - Gratis
Art@DePinte
irene.demeurechy@skynet.be karina.alisch@skynet.be,
0473 934 833

Audities StreetJazz Mix
Van 11.30 tot 13 uur - OCP - Gratis
www.DanceReaction.be

ma.
10/9

Openstelling “museum
Scheldeveld” voor het publiek
Van 14 tot 18 uur - Drapstraat 16,
9810 Nazareth - Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42

Lang leve de appel!
Door Sofie Mogensen
Vanaf 19.30 uur - cafetaria CC de
Zwaan, Dorp 1, 9810 Nazareth
Prijs: kostendelend afhankelijk van
wat je zelf meebrengt: ongeveer
€ 4 (leden), niet-leden betalen
€ 2 extra
Velt Scheldevallei
Inschrijven noodzakelijk:
annemie.de.kocker@telenet.be,
09 384 66 97

Reuze gezinsbarbecue
Van 11.30 tot 15 uur en van 17.30
tot 20 uur - Domein Begonia,
Pintestraat 29
In voorverkoop tot 7/9: volwassenen € 14, lagereschoolkinderen
€ 7, kleuters gratis, € 1 extra
korting op gezinsspaarkaart voor
Bondsleden
Na 7/9: € 1 extra,
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens, 09 282 58 37

Overzichtstentoonstelling
Art@DePinte 2011-2012
Van 14 tot 18 uur - Raadzaal
gemeentehuis - Gratis
Art@DePinte
irene.demeurechy@skynet.be karina.alisch@skynet.be,
0473 93 48 33

Startvieringen
Kerken Zevergem (9.30 uur) en
De Pinte (10.30 uur) - Gratis
www.parochiedepintezevergem.be

Vrouwenpraatcafé: Privacy - is
dat een mensenrecht?
Door Caroline de Geest
Vanaf 20 uur - Begonia,
Pintestraat 29 - € 3
Curieus DP-Z
Eliane Plastria, 09 282 60 98

zo.
16/9

Op de Siertoer + Dag van de
landbouw
Van 10 tot 18 uur. Overal in
Vlaanderen. Thema: Werken in de
sierteelt
www.opdeversiertoer.be www.dagvandelandbouw.be
Grasvolleybaltornooi | zie pag. 26
Vanaf 9.30 uur - OCP - € 10
Volleybalvrienden De Pinte
www.vvdp.be

vr. 21/9

Fietsen (ongeveer 25 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
Lezing: Het verhaal van de
Belgen op de pool | zie pag. 19
Vanaf 20 uur - Raadzaal - Gratis
Davidsfonds en gemeentelijke
bibliotheek
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be
Teater 2000: Bianca en de Jager
| zie pag. 18
Vanaf 20 uur - OCP - € 5 (< 25
jaar), € 8 (≥ 25 jaar i.v.v. en op
afhaling), € 9 (≥ 25 jaar aan de
kassa)
Jong Geweld
Tanja Vanden Bossche,
tania.vanden.bossche@telenet.be

za.
22/9

Cantavita
Katelijn Vanhoutte, 0476 383 051
- katelijnvanhoutte@cantavita.be,
www.cantavita.be

Fototentoonstelling - Het verhaal
van de Belgen op de pool
Van 10 tot 12 uur en van 14 tot
17 uur - Raadzaal - Gratis
Davidsfonds en gemeentelijke
bibliotheek
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be

JV De Pinte - KVV Ardennen
(2e reserven B)
Vanaf 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Bezoek crematorium SintNiklaas | zie pag. 7
Vanaf 15.30 uur - Gratis
Inschrijven via info@westlede.be
of 09 355 51 78

Geleide avondwandeling in
verlicht Gent | zie pag. 18
Start om 21 uur - fontein SintBaafsplein, Gent - € 4 (leden) € 5 (niet-leden)
Pasar De Pinte
Inschrijven en betalen voor 15/9
bij Eric De Dapper, 09 282 60 12,
ericdedapper@skynet.be

Theater 2000: Bianca en de
Jager
(idem vr. 21/9)
zo.
23/9

Fototentoonstelling - Het verhaal
van de Belgen op de pool
(idem za. 22/9)
Gewestelijke wandeldag in
Heusden
Vanaf 13 uur - Basisschool De
Klaver, Meersstraat 15, 9070
Heusden - Gratis
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens, 09 282 58 37

za.
29/9

Bezoek Crematorium Lochristi
Vanaf 15.30 uur - Gratis
Inschrijven via info@westlede.be
of 09 355 51 78

zo.
30/9

Tweede overlegplatform
Moderator: Guido Galle
| zie pag. 17
+ Prijsuitreiking fotowedstrijd
Zevergem anno 2012
Van 10.30 tot 12 uur - zaal
Veldblomme - Gratis
Zchakel
Lucas De Vocht,
lucas.de.vocht@pandora.be

Sing for the Climate | zie pag. 10
Vanaf 15 uur - Plein voor
gemeentehuis - Gratis
Nic Balthazar, Klimaatcoalitie,
11.11.11 en dienst duurzaamheid
mariska.samyn@depinte.be
09 280 80 98

Familiefietstocht Vrije
Basisschool De Pinte (25 km)
Vertrek tussen 13.30 en 14 uur VBS, ingang Polderdreef - € 3
(drank en versnapering
inbegrepen)
Info? 09 282 80 40

JV De Pinte - Elene (1e elftal)
Vanaf 15 uur -  Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
di. 25/9 55+: moe zijn en toch niet
kunnen slapen
Vanaf 14 uur - Bondslokaal - € 2
(leden) / € 5 (niet-leden)
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck, 09 282 78 88

4

Ledenvergadering met als
thema: “Natuurlijk mooi”
Vanaf 19.30 uur - Zaal Boldershof
(o.v.) - KVLV Zevergem
Marianne Aerssens, 09 222 42 48

vr. 28/9 Fietsen (ongeveer 35 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
Zingen in volle aandacht Graag wat trager, met Katelijn
Vanhoutte | zie pag. 17
Van 9.30 tot 11.30 uur ‘Ademruimte’, Leeuwerikstraat 1,
9840 De Pinte € 98 voor zeven lessen

Festival Van Vlaanderen:
I Solisti del Vento | zie pag. 15
Vanaf 20 uur - OCP - € 12,5 / € 10
(VVK) / € 8 (studenten, -26 jaar,
60-plussers)
Gent Festival Van Vlaanderen,
Gezinsbond en cultuurdienst
09 280 98 40 culturele.dienst@depinte.be

zo.
7/10

Gegidst bezoek aan het
arboretum van Tervuren
Vanaf 8.45 uur - Kerk Merelbeke
Centrum (carpoolen) - € 3 (leden)
- € 5 (niet-leden)
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan de Schuymer,
0495 86 29 18
Vers geperst. Boekenstand en
voorstelling programma
2012-2013
Van 10 tot 13 uur - Raadzaal Gratis
Davidsfonds
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be
JV De Pinte - Zingem (1e elftal)
Vanaf 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Marialegende Beatrijs door Tine
Ruysschaert | zie pag. 18
Vanaf 15 uur - Kapel van
de Zusters van Liefde J.M.,
Molenaarstraat 24 te 9000 Gent € 10 (vvk) - € 12 (kassa)
vzw NONA
Jan Milh, 09 282 85 78,
nonamechild@telenet.be

di. 9/10

oktober
do.
4/10

Infosessie: inbraakpreventie
| zie pag. 38
Om 14.30 en om 19.30 uur - Raadzaal - Gratis - Politie Schelde-Leie
tine.knockaert@pzschelde-leie.be
do.
27/9

za.
6/10

vr. 5/10

za.
6/10

Vrouwenpraatcafé: mijn tantes
uit Gent - Film en bespreking
over de eerste Marokkaanse
immigranten, door Zohra
Boucharafat
Vanaf 20 uur - Begonia,
Pintestraat 29 - € 3
Curieus DP- Z
Eliane Plastria, 09 282 60 98

Meten bandenspanning | zie
pag. 11
Van 13.30 tot 17 uur Gemeenteplein - Gratis
Ecolife en dienst duurzaamheid
mariska.samyn@depinte.be
GOSA-namiddag
Vanaf 13.45 uur - Zaal Begonia € 10 (leden)/€ 15 (niet-leden)
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdock,
09 282 78 88
Degustatie Oost-Vlaamse bieren
met kaas
Vanaf 19.30 uur - Bondslokaal € 20 (leden)/€ 25 (niet-leden)
Gezinsbond De Pinte
Greet Vanderbiesen, 09 282 85 77
Openstelling “museum
Scheldeveld” voor het publiek
Van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
9810 Nazareth - Gratis
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke, 09 282 70 42

Inzameling textiel aan huis
vzw Ateljee

do.
11/10

Pak je energietekorten aan, met
Dr. P. Aelbrecht
Vanaf 19.30 uur - Raadzaal - € 5,
gratis voor CM-leden
Gezondheidspromotie CM
Midden-Vlaanderen
09 267 57 35 gezondheidspromotie.mvl@cm.be
- www.cm.be/agenda
Fietsen (ongeveer 35 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
JV De Pinte - Meerbeke
(2e reserven B)
Vanaf 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Ben je op zoek naar activiteiten specifiek gericht op kinderen onder de twaalf? Kijk dan uit naar dit icoontje!
www.depinte.be

za.
13/10

Jaarlijks souper
Clublokaal café ’t Gildenhuis in
De Pinte
De Scheldevissers-De Pinte
Info? www.scheldevissers.be,
scheldevissers@fulladsl.be

za.
20/10

Het leven zoals het niet is, met
Walter Baele
Vanaf 20.30 uur - OCP - € 14,50,
kaarten via OCP of 0475 47 41 78
Gino Dierick,
gino.dierick@gmail.com
zo.
14/10

Nacht van de Duisternis | zie
pag. 14-15
Vanaf 19 uur - Scheldemeersen,
Zevergem - Gratis
Dienst Cultuur en Duurzaamheid
sharon.delabie@depinte.be,
degenhard.desmet@depinte.be,
mariska.samyn@depinte.be,
zo.
21/10

Dood hout, begin van nieuw
leven
Van 14 tot 15 uur –
Geraardbergsesteenweg 267 in
Melle - Gratis
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker, 0498 73 98 85

Hondentherapeut: Hoe omgaan
met je hond?
Vanaf 14 uur - Bondslokaal - € 2
(leden)/€ 5 (niet-leden)
Gezinsbond De Pinte
Hilde Milh, 09 282 85 78
Bloemschikken herfststukken,
met Annie De Sutter
Vanaf 19.30 uur - OCP, eerste
verdieping zaal 2 - € 5 (leden), € 8
(niet-leden)
Velt Scheldevallei
Inschrijven en info:
rosseel.yvette@telenet.be,
09 282 88 02
Bloemschikken:
seizoenschikking
Vanaf 19.30 uur - Zaal Boldershof
(o.v.)
KVLV Zevergem
Mia Dejaeger, 09 220 84 51

vr.
19/10

Fietsen (ongeveer 25 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

Groei! Verteltheater met
workshop - Recitantes
Vanaf 15 uur - Veldblomme
Zevergem - € 5 (niet-leden) - € 4
(leden)
Davidsfons & Gezinsbond
Zevergem
Sanne de Vocht - Vermeeren,
09 385 66 06,
sanne.vermeeren@telenet.be

do.
25/10

Vlaanderen, een topregio in
2020? Een gewettigde ambitie?
Met Luc de Bruyckere,
ex-voorzitter Voka en ceo van
Ter Beke
Vanaf 20 uur - CC De Zwaan,
Dorp 1, Nazareth - € 5 (niet-leden)
- € 3 (leden)
Davidsfonds
Marc Lagaert, 09 282 52 77,
marc.lagaert2@telenet.be

Trektellen
Vanaf 8 uur – Baaigemkouter
Baaigem - Gratis
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy huylebroeck, 0473 89 42 09

vr.
26/10

Fietsen (ongeveer 35 km)
Vanaf 14 uur - OCP - Gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

Dag van de Kringwinkel
Allerlei activiteiten en wedstrijd
www.ateljee.info
Teken mee aan het Speelbos
van je dromen | zie pag. 11
Van 14 tot 17 uur - Achter kasteel
Scheldevelde - Gratis
Gemeente De Pinte
mariska.samyn@depinte.be

Driedorpenwandeling in de
Vlaamse Ardennen
(ongeveer 8 km)
Vertrek: om 14.15 uur aan de
kerk in Rozebeke of om 13.30
uur op het Kerkplein in De Pinte
(mogelijkheid tot carpoolen),
stevige wandelschoenen nodig Gratis
Pasar de Pinte
Guy De Geyter, 09 282 52 48
do.
18/10

wo.
24/10

Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren
09 282 75 15

Gemeenteraadsverkiezingen
Van 8 tot 13 uur - Diverse locaties
De Pinte
Eucharistieviering - Dag van de
chronisch zieke mensen
Vanaf 11 uur - Kerk De Pinte
Ziekenzorg de Pinte
Magda Beschuyt, 09 282 36 94

Feestviering 30-jarig bestaan
ziekenzorg
Vanaf 11.30 uur - Feestzaal
Mieregoed
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt, 09 282 36 94

JV De Pinte - Kerksken
(2e reserven B)
Vanaf 20 uur - Sportwegel - Gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
za.
27/10

JV De Pinte - Lebbeke-Aalst
(1e elftal)
Vanaf 15 uur - Sportwegel  - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
di.
23/10

Opleiding veilig werken met de
kettingzaag - module 1
Van 08.30 tot 15.30 uur, De Pinte
(nog te bepalen) € 200, € 160 euro (studenten en
werkzoekenden). Module 2, 3 en 4
resp. op 24/10, 25/10 en 26/10)
Inverde
02 658 24 94 - www.inverde.be
55+: Heksen, spoken, truken en
tover
Vanaf 14 uur - Bondslokaal - € 2
(leden)/€ 5 (niet-leden)
Gezinsbond de Pinte
Armand Van Raemdonck,
09 282 78 88
Voordracht: “Voeten, ze
moeten een leven lang mee”,
door Charlotte De Jonckheere,
podologe
Vanaf 20 uur - Brasserie
’t Klooster - Gratis (leden) - € 5
(niet-leden)
Markant
Th. Van den Daelen, 09 282 85 29
- markantdepinte-sdw@hotmail.com

Zie www.UiTindepinte.be voor meer info.

Elfde ribbetjesfestijn
Vanaf 19 uur - Refter van de
gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1 - € 15 (volwassenen),
€ 7,5 (kinderen -12 jaar), Gratis
(kinderen -6 jaar).
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze,
09 385 49 36 - Ria Coussens,
09 282 84 41
Opening groepstentoonstelling
Vanaf 20 uur - Gemeentehuis Gratis
Kunstkring Centaura
5
Germain Schiettecatte,
0497 93 30 88,
germain.schiettecatte@telenet.be

zo.
28/10

Vogeltocht in de Gentse
kanaalzone
Vanaf 7 uur – parking Yachtdreef
(Watersportbaan), Gent - Gratis
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy huylebroeck, 0473 89 42 09
Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
Van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur - Gemeentehuis - Gratis
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte, 09 282 68 67,
0497 93 30 88,
germain.schiettecatte@telenet.be

wo.
31/10

Crea voor kinderen (6 - 12):
vogeltaarten maken
Vanaf 14 uur - Zaal Boldershof (o.v.)
Vooraf inschrijven noodzakelijk
KVLV Zevergem
Mia Dejaeger 09 220 84 51 of
Marianne Aerssens 09 222 42 48

Ruimtelijke ordening en
werken
Spoorwegovergang Bommelstraat wordt vernieuwd
Door de slechte staat van de bestaande spoorwegovergang in de Bommelstraat heeft Infrabel een
aannemer de opdracht gegeven om deze spoorwegovergang volledig te vernieuwen en zo de overrijdbaarheid te verbeteren. Tegelijk wordt de bestaande spoorwegovergang verbreed. Zo ontstaat de
mogelijkheid om het in 2013-2014 aan te leggen fietspad van de Bommelstraat door te trekken over
de spoorwegovergang.
	

Wanneer werken? Van maandag 10 september tot vrijdag 5 oktober 2012.
Omleiding? Alle verkeer verloopt via de Zwaluwlaan, Leeuwerikstraat, Nazarethstraat en
Pintestraat. Er is geen enkel verkeer mogelijk over de spoorwegovergang.


Eandis werkt aan het distributienetwerk in De Pinte

In het derde kwartaal brengt Eandis elektrische bovenleidingen ondergronds in de Nazarethstraat.

Leven en wonen
Digitale infoborden in de Pinte
We kijken er al naar uit: eind september zal u op
strategische plaatsen in De Pinte digitale infoborden zien verrijzen. Via die borden zal de gemeente
erin slagen u nog beter op de hoogte te brengen
over belangrijke en interessante agenda-items.

6

Waar zullen de borden staan?
	Voor het gemeentehuis, naast de Baron de
Gelieylaan
In het dorp van Zevergem
Aan de gevel van het OCP
Niets zal nog aan uw aandacht ontsnappen. De foto hierboven toont een simulatie van het digitaal
infobord in Zevergem.

Verkiezingen: zelf gaan kiezen of volmacht geven?
U weet het ondertussen al: op 14 oktober 2012 moet u de baan op om uw
stem uit te brengen op uw favoriete regionale kandidaat of partij.
Bent u zelf niet in staat om op 14 oktober uw stem uit te brengen? Dan kunt u
een andere kiezer aanwijzen om in uw plaats te gaan stemmen. In dat geval
geeft u een volmacht aan iedere andere kiezer. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere
Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als
niet-Belgische kiezer zijn volmacht geven. Er zijn geen andere voorwaarden: de oude regel die deze
“andere kiezer” beperkte tot familieleden, is niet langer geldig.
De persoon aan wie u, als volmachtgever, de volmacht geeft, wordt dan de volmachtkrijger.
Hij kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.
Hoe geeft u een volmacht?
	
U vult het volmachtformulier A95 in. U kunt dit formulier downloaden via
www.vlaanderenkiest.be of afhalen op de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
U ondertekent dit met zijn tweeën: u en de volmachtkrijger.
	
U haalt een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kunt. Welk attest u daarvoor
nodig hebt, is afhankelijk van de reden waarom u een volmacht geeft.

www.depinte.be

Hoe verloopt de verkiezingsdag?
Op de verkiezingsdag zelf geeft de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau waar u zou
moeten gaan stemmen, dus bij het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat,
het volmachtformulier en het attest
de eigen identiteitskaart
de eigen oproepingsbrief
uw oproepingsbrief, dus van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen
Meer info?
Bezoek de website vlaanderenkiest.be of neem contact op met de dienst Burgerzaken, 09 280 80 61.

Rondleidingen in het crematorium
Iedereen die daarvoor interesse heeft, kan deelnemen aan een geleid bezoek in het crematorium in
Lochristi en het crematorium in Sint-Niklaas.
Rondleiding Sint-Niklaas
Zaterdag 22 september 2012 om 15.30 uur
Rondleiding Lochristi
Zaterdag 29 september 2012 om 15.30 uur
Hoe inschrijven?
Via info@westlede.be of via 09 355 51 78, tot twee
dagen voor de rondleiding.

Reminder E-loket - Vraag je documenten digitaal aan!
Sinds 31 augustus 2010 beschikt onze gemeente over een e-loket. Via die applicatie kan je als inwoner van De Pinte-Zevergem allerlei documenten en attesten aanvragen zonder dat je je daarvoor
hoeft te verplaatsen. Je kan ook jouw documenten of attesten digitaal toegestuurd krijgen in plaats
van op papier. Hoe? Door eenvoudig die keuze aan te klikken
bij je aanvraag.
Hoe vraag je jouw documenten aan via het e-loket?
Je surft naar www.depinte.be
Je klikt in de linkerkolom op ‘Het e-loket’
Je logt in via een elektronische identiteitskaart en een
kaartlezer of een token van de federale overheid
- je kan een token gratis aanvragen via
www.belgium.be
Je vult je gegevens in en kiest ervoor om jouw
document op papier of elektronisch te ontvangen
Kies je voor een digitaal document?
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Dan stuurt de dienst Burgerzaken je een e-mail met de link naar
het gevraagde digitale attest of document. Vervolgens klik je op de link en download je het document
(in pdf-formaat).
Digitale handtekening
Een digitaal document dat je op deze manier hebt verkregen, heeft alleen waarde als elektronisch
document. Je moet het daarom elektronisch doorsturen aan de begunstigde, zodat hij de digitale handtekening kan verifiëren. Zodra een digitaal document afgedrukt wordt, verliest het zijn juridische waarde.
Loopt er iets fout?
Noteer dan de foutmelding en speel die door aan de dienst Burgerzaken. Of beter nog: mail een
printscreen door naar burgerzaken@depinte.be.
Meer info nodig?
Dienst Burgerzaken, 09 280 80 60

Werkweek van de VDAB van 9 tot en met 18 oktober
Van 9 tot en met 18 oktober 2012 organiseert de VDAB samen met een aantal
partners de Werkweek. De Werkweek biedt een week lang activiteiten die met
werk en solliciteren te maken hebben. Jobbeurzen, infosessies en opendeurdagen
zorgen ervoor dat werkzoekenden en werkgevers de weg naar elkaar vlot vinden.
Meer info? Voor een volledig overzicht van alle activiteiten tijdens de Werkweek,
surft u vanaf september naar www.vdab.be/werkweek.

Milieu en duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag, op wettelijke feestdagen en ook op woensdag
12 september.
Openingsuren
maandag 		
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag 		
zaterdag 		

/		
9 -12 		
/		
/		
9 -12 		

13 – 18 uur (zomeruurregeling)
13 – 17 uur
13 – 17 uur
13 – 18 uur (zomeruurregeling)
13 – 17 uur

Zomeruurregeling tot en met 27 oktober.
Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst (09 280 80 24 - milieudienst@depinte.be).
€ 13,5 *
Compostvat: 		
Compostbak: 		
€ 27 *
Wormenbak: 		
€ 10 *
Beluchtingsstok:		
€2
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op 09 224 07 15.
U kunt de herbruikbare goederen ook naar de Kringwinkel brengen, 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.uwkringwinkel.be.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
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De inzameling vindt plaats op vrijdag 14 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en
van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 15 september van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Textielinzameling
Op dinsdag 9 oktober zamelt de vzw Ateljee textiel aan huis in.
Let wel: geef enkel kleding mee die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen per paar).
Winnaars Juni
Compostmaand
De heer Gilbert Keymeulen (compostvat)
Mevrouw Mia Van
Haute (compostvat)
De heer Ward Dupont
(compostbak)

Raadpleeg de Ophaalkalender 2012 voor meer informatie over 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.

Proficiat en bedankt
voor uw deelname !
(zie foto hiernaast)

www.depinte.be

Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak!
Bij de afhaling van het PMD-afval stelt de I.V.M. dikwijls vast dat
heel wat PMD-zakken afvalstoffen bevatten die niet correct zijn.
Vooral de ‘P’-fractie zorgt voor problemen.
Omdat één fout gesorteerd voorwerp grote gevolgen kan hebben voor het hele recyclageproces, worden er ook controles
uitgevoerd. Zitten er in de PMD-zak voorwerpen (residu) die er
niet in thuishoren, dan wordt een rode weigeringssticker aangebracht en blijft de zak staan. Laten we dat dus maar proberen
te voorkomen.
Vooral fouten bij het aanbieden van plastic
De “P” van PMD staat niet voor plastic, wel voor ‘Plastic flessen
en flacons’.
Wat géén flessen en flacons zijn, hoort niet thuis in de PMD-zak.
In de PMD-zak horen dus géén
- plastic folies
- plastic schaaltjes en schoteltjes (champignonbakjes, schaaltjes kant-en-klare gerechten)
- losse plastic doppen
- plastic doosjes (ijscrème, botervlootje, yoghurtpotje …)
- plastic bloempotjes
De juiste regels op een rijtje
Toegelaten zijn:
- plastic flessen en flacons
- metalen verpakkingen, ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium
schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen
- drankkartons
Niet toegelaten zijn:
- alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (b.v. plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie)
- verpakkingen waarin giftige of bijtende middelen hebben gezeten (b.v. bidon van motorolie, spuitbus met insecticide)
- aluminiumfolie
- piepschuim
Goed uitgespoeld!
Met het oog op het verdere sorterings- en recyclageproces, moeten de verpakkingen leeg en uitgespoeld zijn. Enkel verpakkingen die maximaal acht liter konden bevatten, mogen in de PMD-zak.
En… in de zak!
Bevestig géén bidons aan de buitenkant van de PMD-zak. In het sorteercentrum wordt de zak immers machinaal opengescheurd. Bidons die aan de buitenkant zijn vastgemaakt, komen niet bij de
inhoud van de zak terecht, maar bij het residu. Ze worden dus niet gerecycleerd, en dat is jammer.
Wat als u een rode sticker op de PMD-zak aantreft?
Dan heeft de controleur van dienst een niet-correcte inhoud gezien.
- Ga na of er in de zak enkel verpakkingen zitten. Wat geen verpakking is, hoort er niet thuis
- Ga na of de zak verpakkingen bevat die verboden zijn volgens de sorteerinstructies, bijv.
* een verpakking die bijtende producten bevat heeft (-> KGA)
  * een verpakking met een inhoud van meer dan acht liter (-> recyclagepark)
  * een yoghurtpotje (-> restafval)
* een botervlootje (-> restafval)
* aluminiumfolie (-> restafval)
* een bidon motorolie (-> KGA)
*
spuitbussen die andere producten hebben bevat dan voedingswaren of cosmetica
(-> KGA)
- Verwijder deze voorwerpen uit de zak en gooi ze in de restafvalzak
- Gaat het om klein gevaarlijk afval (KGA), breng het naar de voorziene verzamelpunten
- Zodra u de foute voorwerpen uit de PMD-zak hebt gehaald, verwijdert u het eerste luik van
de sticker en geeft u bij de eerstvolgende afhaling de PMD-zak gewoon opnieuw mee
Meer info?
Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, 09 280 80 24, ingrid.scheerlinck@depinte.be
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Najaarsactiviteiten De Kringwinkel Ateljee
21/10
18/11
7 tot 30/12

- Dag van De Kringwinkel: allerlei activiteiten en een wedstrijd met leuke prijzen
- Speciale verkoop feestkledij: stijlvolle Kringwinkel-feestkledij aan leuke prijzen
- Kerst- en geschenkenmarkt

De Kringwinkel Deinze
Slachthuisstraat 18, 09 380 37 76, communicatie@ateljeevzw.be, www.ateljee.info
De Kringwinkel online: www.uwkringding.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur.

‘Sing For the Climate’ op zondag 23 september om 15 uur
Het klimaat heeft je nodig. Het Zuiden heeft je nodig.
Geef je stem en zing mee op 23 september.
Als we vandaag niks doen, kan het morgen te laat zijn.
Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11 roepen iedereen op
om op zaterdag 22 en zondag 23 september mee te doen aan de
grootste zangbetoging ooit. In elk dorp, in elke gemeente en in elke
stad willen ze mensen samenbrengen, dus ook in De Pinte!
“Mensen zoals jij die het net als wij beu zijn. Beu om te zien dat
er steeds verwezen wordt naar later. Daarom zullen we zingen,
en dat zingen gaan we opnemen. Om te laten zien aan de wereld wat we bedoelen.”
Registreer je snel op de homepagina en vraag je vrienden en kennissen dat ook te doen. Samen creëren we daardoor één grote
zangstonde, één groot weekend, één fijn maar ook ernstig moment
waarin we zeggen: Do it now!
Aanmelden kan met je Facebookaccount (dan worden je gegevens
automatisch ingevuld) of door je e-mailadres en een zelfgekozen
paswoord in te vullen. Do it now!
Zo kunnen we je op de hoogte houden van wat er staat te gebeuren.
Zeg of mail het door aan andere mogelijk geïnteresseerden ….
www.singfortheclimate.com/NL/register.aspx
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Meer info? Mariska
09 280 80 89

www.depinte.be

Samyn,

mariska.samyn@depinte.be

of

11.11.11-depinte@skynet.be,

Ontwerp het speelbos van je dromen!

Achter het kasteel Scheldevelde, ten noorden van de Hemelrijkstraat, wordt een speel- en geboortebos ontwikkeld als onderdeel van het Parkbos. Het ontwerpteam dat hiervoor werd aangesteld, wil
dit graag doen in samenwerking met de inwoners van De Pinte. Zij zullen immers de voornaamste
gebruikers zijn van het speelbos.
Aan jou om de ontwerpers te vertellen wat jouw dromen zijn
Wil je meedromen, -denken en -doen, kom dan op zondag 21 oktober om 14 uur naar
het grasplein achter het Kasteel Scheldevelde en vertel ons hoe jouw speelbos eruit moet zien: een
avontuurlijk bos met heuvels en spannende boomstambruggen over het water of een sprookjesbos
met trollen, bosgeesten, waternimfen en kabouters? Of wil je eerder een natuurrijk bos met plekjes
waar je wilde dieren kan observeren? Of hoge boomhutten kan bouwen…?
Praktisch
Om 14 uur geven de ontwerpers een woordje uitleg over het te ontwikkelen speelbos. Daarna kan
je deelnemen aan een van de leuke activiteiten. Zo kan je de ontwerpers duidelijk maken wat jij allemaal wil beleven in het speelbos.  Einde is voorzien om 17 uur.
Voor wie? Iedereen is welkom, jeugd-, natuur en andere verenigingen, omwonenden, kinderen,
gezinnen, scholen, sportclubs…
Hoe inschrijven? Via mariska.samyn@depinte.be met vermelding van naam + aantal deelnemers
+ leeftijd deelnemers
Meer informatie? Bezoek www.parkbos.be of contacteer Mariska Samyn, duurzaamheidsambte11
naar De Pinte, via 09 280 80 98.

De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt
Een steekproef van Ecolife toonde aan dat maar liefst 85 % van de Vlamingen rondrijdt met een foutieve bandenspanning. Dat zorgt niet alleen voor
een verhoogd brandstofverbruik maar vermindert ook de controle over het
stuur. Bovendien verslijten banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt.
Wat levert een juiste bandenspanning op?
1) Je auto verbruikt minder brandstof en zo komen minder uitlaatgassen en CO2 vrij
2) Je bespaart geld omdat je minder moet tanken
3) Je banden verslijten minder snel
4) Je auto rijdt veiliger aangezien de banden een betere grip op de baan hebben
5) Een juiste bandenspanning levert je jaarlijks één gratis tankbeurt op
De Energiesnoeiers van De Kringwinkel Teleshop komen ook in De Pinte langs om te zorgen voor
de juiste bandenspanning.
Wanneer? Woensdag 3 oktober tussen 13.30 en 17 uur
Waar? Gemeenteplein
Inschrijven? Hoeft niet, tijdig langskomen is voldoende

Gemeenteraadsleden kiezen voor Fair
Trade koffie
Voordat de gemeenteraad van 4 juni van start ging, kregen de raadsleden een kopje eerlijke koffie aangeboden.
De trekkersgroep wilde de raadsleden daarmee herinneren aan het Fair Trade label van De Pinte.

Kom naar de opendeurdagen van Ecobouwers Basis …
en stap buiten met een flinke energiebesparing

In oktober organiseert Bond Beter Leefmilieu de eerste editie van de Ecobouwers Basis Opendeurdagen. In de weekends van oktober stellen in heel Vlaanderen huiseigenaars hun woning open: zij
isoleerden hun dak, plaatsten superisolerend glas of installeerden een condensatieketel.
We nodigen u uit bij hen te komen kijken en vooral te horen wat hun ervaringen zijn en hoe ze jaarlijks honderden euro’s uitsparen.
Tijdens de openstelmomenten kan je bij hen terecht met al jouw praktische vragen: waarom installeerden ze een condensatieketel, besparen ze echt zoveel energie door hun dak te isoleren, welke
aannemer voerde de werken uit en zijn ze er tevreden over, is het waar dat hun comfort zoveel verbetert door superisolerend glas te plaatsen …? De opensteller zal graag zijn persoonlijke ervaringen
en kennis met jou delen.
Wil je een bezoekje brengen?
Kijk op www.ecobouwers.be/basis welke woningen hun deuren openstellen


Via google maps kan je heel gemakkelijk de woningen vinden die deelnemen

Maak je keuze omtrent de opensteldatum, de locatie en de uitgevoerde ingrepen
	Een woning die in de voormiddag de deuren opent, kan je bezoeken tussen 10 en 12 uur,
in de namiddag tussen 14 en 16 uur

Deelnemen is gratis

Inschrijven is niet mogelijk, spring gewoon binnen tijdens de openstelmomenten

Elke bezoeker maakt kans op een duoticket voor de Gentse Zesdaagse
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Meer informatie?
Johan Niemegeers, ecobouwersbasis@bblv.be, 02 282 17 47 - www.ecobouwers.be/basis

Informatiecampagne: “Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!”
In het dagelijks leven moet je steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijk je verschillende alternatieven die je worden aangeboden.
Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit
is het echter niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom ook heeft
gemeente De Pinte beslist mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas
– Elektriciteit: durf vergelijken!”.
Een campagne? Waarvoor?
Je weet niet hoe je moet vergelijken?
Je weet niet hoe je naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule overstapt?
Je bent bang voor verandering of voor mogelijke problemen?
Je wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden?
Je hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet bijvoorbeeld)?
“Ja” geantwoord op een van bovenstaande vragen? Dan is deze campagne voor jou geschikt!

www.depinte.be

Hoe verloopt de campagne?
Op 19 september tussen 15 en 20 uur is een team ambtenaren van de FOD Economie aanwezig
in de schepenzaal van het gemeentehuis om je te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het
internet te gebruiken. Zo kan je de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers vergelijken en zelf een keuze maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel contract,
dag-/nachttarief, groene energie …).
Wat moet je doen?
Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet je simpelweg:
je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van je huidige aardgas- of
elektriciteitsleverancier meebrengen,
je op 19 september tussen 15 en 20 uur naar de schepenzaal begeven.
Meer informatie?
http://economie.fgov.be

Op stap zonder auto tijdens de Week van de Mobiliteit
In de week van 16 tot en met 22 september - de Week van de Mobiliteit - ijvert Vlaanderen voor bewust autogebruik in een campagne rond
leefbare steden en gemeenten.
De autovrije zondag op 16 september zorgt voor een stevige start.
Antwerpen pakt uit met de tweede editie van het Autodeelsalon. Op
vrijdag 21 september trappen en stappen duizenden leerlingen tijdens de Strapdag richting schoolpoort. Nog op vrijdag 21 september
roept de Car Free Day op om die dag duurzaam naar het werk te
pendelen, je auto een dagje verlof te gunnen of hem te delen met collega’s.
Op zoek naar duurzame mobiliteitstips? Bezoek Smove
Smove is een initiatief van de Koepel Milieu en Mobiliteit en de Vlaamse
mobiliteitsorganisaties. Smove staat voor smart move of smiley move.
Smove ijvert voor een leefbare samenleving voor iedereen en dus een
duurzame mobiliteit. Op www.s-move.be vind je ideeën om duurzamer op
weg te gaan. Met de fiets, de bus of de trein.
Doe mee en schrijf je in!
Iedereen kan zich inschrijven door te surfen naar www.weekvandemobiliteit.be. Je kunt ook je eigen
autoluwe actie bekendmaken. Alle acties die via de site geregistreerd worden, krijgen een plaatsje in
de publieke agenda en op de sterrenkaart. Vorig jaar waren er 600 acties.
Meer informatie?
Surf naar www.weekvandemobiliteit.be, bel naar het campagnesecretariaat via 09 331 59 11, of mail
naar ilse@duurzame-mobiliteit.be

Nieuwe zwerfvuilcampagne focust op gevonden voorwerpen
Vlaanderen is bij de wereldtop als het gaat om het recycleren van afval. Onder
het motto ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’ zette de Vlaamse overheid in
2011 iedereen ertoe aan om zelf actief zwerfvuil te vermijden.
In 2012 gaat de Vlaamse overheid verder op de ingeslagen weg. Zwerfvuil
wordt in de nieuwe campagne beschouwd als gevonden voorwerpen. Alle
gevonden blikjes, kauwgom, papiertjes … worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar.
U hebt ze vast al gezien, de affiches langs de wegen, in de stations en op
trams en bussen. U hebt ze vast ook al gehoord, de ludieke radiospotjes die
de gevonden voorwerpen in de kijker zetten.

gevonden
Peuk,
met sporen
van dure
lipstick.
Zwerfvuil is niet
meer van deZe tijd.

V.U.: Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, D/2012/5024/15

Binnenkort lanceert de Vlaamse Overheid nog een aantal gloednieuwe initiatieven die ervoor zullen
zorgen dat zwerfvuil in Vlaanderen nóg zeldzamer wordt.
Meer info? Surf naar www.indevuilbak.be.
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Cultuur en vrije tijd
Kunstenaar van de Maand
September – Martine Walraeve
Als medewerker van Sabena reisde Martine 25 jaar lang de wereld af. In
haar werk kom je dikwijls die impressies en ervaringen tegen want deze exsabenien heeft nog steeds heimwee naar de dagen bij onze teloorgegane
luchtvaartmaatschappij. Schilderen is voor haar eigenlijk een therapie om
tot rust te komen. Op de vraag wanneer ze gestart is met schilderen, komt
al snel het besef dat ze dat eigenlijk al heel haar leven doet. Eerst als kleine
uk in de kleuterklas (schilderen met de hand), later als leidster bij de VKSJ.
In De Pinte sloot ze zich oorspronkelijk aan bij Art@De Pinte, waar ze onder
leiding van Igor Preys leerde werken met acryl en het schilderen op basis
van een opdracht. Momenteel volgt ze op regelmatige basis cursussen in
het vrij atelier van Paul Carlier (C.A.T.). Vorig jaar hield ze haar eerste individuele tentoonstelling tijdens de ‘Week van de Amateurkunsten’ in De Pinte.
Oktober – Eric De Smet

Cultuurprijs 2012

Als twintiger volgde Eric De Smet (°1948) enkele jaren een opleiding tekenen en artistiek schilderen. Deze hobby moest hij echter stopzetten
om zich fulltime bezig te houden met zijn beroep als binnenhuisschilder.
Toen hij enkele jaren geleden bij een klant keramiekkunst zag, speelde de
oude liefde voor kunst weer op. Hij volgende enkele jaren les in Brugge en
Eeklo en behaalde een diploma beeldende kunst aan de academie van
Gent. Hij werkt het liefst met keramiek in zijn meest ‘bruute’ (natuurlijke)
vorm, al verwerkt hij soms ijzer in zijn – veelal - abstracte beelden. Het
werk van Eric De Smet kan je ook later op het jaar bewonderen op de
jaarlijkse tentoonstelling van kunstkring Centaura in de raadzaal van het
gemeentehuis (zie Agenda).

Tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 7 juli 2012 had Bart
Laureys, voorzitter van de cultuurraad, de eer om de cultuurprijs 2012 te
overhandigen aan het Harmonieorkest De Pinte.
Het harmonieorkest De Pinte vierde vorig jaar zijn gouden jubileum. Dat
gebeurde niet met een groots opgezet feest maar met een drietal concerten die verwezen naar vroegere festivals. Het uitgangspunt van die
feestelijkheden was eer te betuigen aan hen die 50 jaar geleden de toenmalige Begoniafanfare oprichtten.
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Hoogtepunt van het gouden feestjaar was ongetwijfeld het jubileumconcert. De heer Stijn Roels
componeerde speciaal voor deze gelegenheid twee nieuwe werken voor Harmonieorkest De Pinte
en jongerenafdeling Youthband: Aureus en Jazzy Journey. Onder leiding van dirigent Dimitri Bracke
werden deze werken succesvol uitgevoerd.
Het Harmonieorkest De Pinte gooit ook buiten de gemeentegrenzen hoge ogen. In 2008 werd onder
leiding van dirigent Dimitri Bracke deelgenomen aan de Provinciale Orkestwedstrijd van VLAMO.
Daar stootten ze door tot het nationale niveau en in Leuven werden ze nationaal VLAMO-kampioen
in de categorie “uitmuntendheid”. In 2011 behaalde het Harmonieorkest De Pinte grote onderscheiding in de categorie uitmuntendheid op het vierjaarlijkse provinciaal tornooi.
Wat dus 50 jaar geleden begon als de ‘Begoniafanfare’ groeide in de voorbije jaren uit tot een harmonieorkest dat tot ver buiten de gemeentegrenzen van De Pinte gekend is, dankzij de inzet van
leden, dirigenten en bestuursleden.

Nacht van de duisternis - Week van het Bos
Proef de donkerste nacht van het jaar!
Heksenweetjes ...
terug naar de natuur ...
Muziek om bij weg te dromen ...
Bij een drankje wordt alles duidelijker ...
Kortom, een avond vol ontspanning en avontuur ligt voor je.

www.depinte.be

Wanneer?
Waar?
Inschrijven?		

zaterdag 20 oktober, 19 uur
Scheldemeersen, Zevergem
ten laatste op 15 oktober 2012 bij:
Sharon Delabie,
sharon.delabie@depinte.be, 09 280 98 51
			
Degenhard Desmet,
degenhard.desmet@depinte.be, 09 280 98 50
Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be, 09 280 80 98
Definitief programma? Vanaf half september op www.depinte.be

Festival van Vlaanderen – I Solisti del Vento
Het ensemble I Solisti del Vento wil de rijke
blazersliteratuur opnieuw laten klinken: het klassieke octet, het tienkoppige collectief typerend
voor de twintigste eeuw en het repertoire van
Mozart tot nu.
Muziek voor blazers, ‘luchtig van karakter en militair van aard’, wordt in de muziekgeschiedenis
hooguit een voetnoot waardig geacht. Toch bedachten heel wat grote componisten pittige en
hoogst originele blaasmuziek.
I Solisti del Vento brengt een Weens staaltje van
dit boeiende repertoire. Zo hoorden de Boheemse aristocratische kringen graag muziek over hun
landgoederen schallen en engageerden ze hiervoor niemand minder dan Mozart. Dat Beethoven ‘tafelmuziek’ schreef, is een goed bewaard geheim. Zijn keuze voor klarinetten, fagotten en hoorns gaf
de maaltijden van keurvorst Maximiliaan Franz ongetwijfeld veeleer een pittig dan een rustgevend
accent. Donizetti zorgt tot slot voor een streepje ‘opera buffa’ – luchtiger dan de traditionele ‘opera
seria’ - en ook hier hoor je I Solisti op zijn best: zonder woorden verklanken ze de levendigheid én
humor eigen aan dit genre.
I Solisti del Vento beweegt als een flexibel blazersgezelschap met een kern van twintig muzikanten
(blazers, piano, slagwerk en contrabas) en staat op zowat alle belangrijke podia van België. Ook de
internationale belangstelling zit in de lift.
Wanneer? Zaterdag 6 oktober om 20 uur
Waar? OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Prijs? € 12,5 / € 10 (VVK) / € 8 (studenten, -26 jaar, 60-plussers)
Info en reservering? Cultuurdienst De Pinte (09 280 98 40), cultuurbeleid@depinte.be

Pintefeest 2012

Zondag 9 september 2012
Het volledige programma vind je op de achtercover.
Rommelmarkt
Zin om deel te nemen? Geef dan je naam en het gewenste aantal meter door ten laatste op
maandag 3 september aan Degenhard De Smet, cultuurbeleidscoördinator, via 09 280 98 50 of
cultuurbeleid@depinte.be of aan Bertrand De Bie, via 09 282 74 16 of bedebie@skynet.be.
De rommelmarkt vindt zoals vanouds plaats tussen 10 en 18 uur in de Groenstraat en Park Viteux.
Kostprijs: € 1 per meter, op voorhand te betalen op rekening BE60 8901 3406 7670.
Braderie
Vindt plaats tussen 14 en 20 uur in de Baron de Gieylaan en Pintestraat en belooft een heel pak
straatanimatie.
Verenigingen of middenstanders die geen inschrijvingsformulier hebben ontvangen, kunnen dat
nog steeds aanvragen bij Christine Bonheure, communicatieambtenaar a.i. via 09 280 80 89 of via
communicatie@depinte.be. Inschrijven kan tot vrijdag 31 augustus.
Rommelmarkt voor kinderen
Deze markt is exclusief voorbehouden aan alle lagereschoolkinderen en loopt van 14 tot 18 uur.
Vroeger stoppen kan uiteraard ook. Vanaf 13 uur kunnen de leerlingen hun stand opzetten.
Afspraak in de Pintestraat: het Polderbos is toegankelijk via de parking van domein Begonia, daar
worden de plaatsen aangeduid.
Deelnemen is volledig gratis, inschrijven kan tot en met donderdag 6 september. Geef je naam en
leeftijd door aan Christine Bonheure, via 09 280 80 89 of communicatie@depinte.be.
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Open Monumentendag op 9 september
Op zondag 9 september viert Vlaanderen voor de 24e keer open
Monumentendag, dit jaar in het teken van cultuur met grote én kleine c.
‘Muziek, woord en beeld’ is de leidraad.
We dringen door in operagebouwen, muzieksalons en privébibliotheken waar de high society aan cultuur deed, ver weg van het gewone volk.
Maar we nemen ook een kijkje in monumenten waar de gewone man aan
zijn culturele trekken kwam. Door de democratisering van cultuur in de
19e en 20e eeuw kwam de hele bevolking in contact met cultuur in volkshuizen, feestpaleizen en cinema’s.
Deze Open Monumentendag biedt de kans bij uitstek om plaatsen te bezoeken waar cultuur werd
gemaakt. Kunstenaarswoningen en -ateliers dragen de sporen van hun bewoners en zijn kleine
erfgoedplekken van grote waarde.
Het volledige programma vindt u op www.openmonumenten.be en in de Monumentenkrant.
Muziek, woord en beeld waren eeuwenlang de belangrijkste elementen in de overbrenging en
beleving van het geloof. Een van de belangrijkste opdrachtgevers van beeldende kunstenaars,
componisten en ambachtslui was de katholieke kerk. Kerken in Vlaanderen herbergen heel wat
erfgoedschatten die tijdens Open Monumentendag te bewonderen zijn.
Helden van cultuur zijn dikwijls vereeuwigd in standbeelden, grafmonumenten of herdenkingsplaten. Open Monumentendag brengt ook die grote figuren opnieuw tot leven.
Tot slot komen culturele herbestemmingen aan bod: van een muziekcentrum in een voormalige
kerk tot een academie in een oud zwembad. Erfgoedzorg op z’n best!
200 Vlaamse steden en gemeenten zetten de deuren van meer dan 550 monumenten open en
organiseren samen meer dan 500 activiteiten. Ook de jongste bezoekers worden niet vergeten met
kindvriendelijke activiteiten.
Praktisch op de dag zelf:
Bezoek de mobiele website http://m.openmonumenten.be met uw smartphone
Bel naar het gratis nummer 1700

Opendeurdag bloemen- en plantenkwekerijen op 16 september
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Tijdens Op de Siertoer op zondag 16 september, met als thema ‘werken in de sierteelt’, kunt u een bezoek brengen aan bedrijven met de
volgende teelten: rododendron, rozen, kruiden, anjers, vaste planten,
Helleborus, amaryllis, azalea, boomkwekerijen … en nog veel meer zoals de thematuinen op de markt van Wetteren.
organisatie? Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw i.s.m. het
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Meer info? www.opdesiertoer.be - Diedrik Van Caenegem,
diedrik.van.caenegem@oost-vlaanderen.be, 0499 86 74 08
Die dag kunt u ook een landbouw, groenteteelt- of fruitbedrijf bezoeken:
het is immers ook Dag van de Landbouw.
Meer info? www.dagvandelandbouw.be

Boeiende en leerrijke degustatie Oost-Vlaamse bieren
Zeg niet zomaar bier tegen bier, zeker niet tegen Belgisch bier.
Achter de Belgische bieren gaat immers een hele cultuur en een
rijke biergeschiedenis schuil.
Oost-Vlaamse bieren zijn niet beter dan bieren uit andere provincies. En toch worden er in Oost-Vlaanderen heel lekkere minder
bekende bieren gebrouwen.
Kristof Van Landschoot neemt je mee op ontdekkingstocht en laat
je bieren proeven die niet tot een label behoren. Vrijwel alle Oost-Vlaamse biersoorten komen aan
bod. Bovendien hoor je leuke verhalen over bier en kom je meer te weten over het brouwproces of de
bieringrediënten … Oost-Vlaamse kaas hoort hier uiteraard ook bij.

www.depinte.be

Wanneer? Vrijdag 5 oktober, 19.30 uur
Waar? Bondslokaal, Sportwegel 4, De Pinte
	Prijs? € 20,00 (leden)/€ 25 (niet-leden) voor de avond, bier en kaas inbegrepen
Beperking? Inschrijving pas definitief na betaling
	Inschrijven? Seintje naar Greet Vanderbiesen, Polderdreef 99, 09 282 85 77,
greet.vanderbiesen@scarlet.be en cash betaling aan Greet Vanderbiesen
of door overschrijven op het nummer BE12 4474 5971 9192 van Gezinsbond-De Pinte,
K. Boudewijnlaan 28, 9840 De Pinte, vermeld je naam, ‘bieravond’ en het aantal personen.

Tweede overlegplatform voor Zevergem
CD&V, NV-A, Open VLD en Ruimte stellen op basis van de resultaten van de bevraging door
Zchakel in 2011 hun beleidsplannen voor de komende zes jaar aan Zevergem voor.
Er is gelegenheid tot dialoog met Guido Galle als moderator.
Ook wordt de prijs uitgereikt aan de winnaar van de fotowedstrijd ‘Zevergem anno 2012’.
Wanneer? Zondag 30 september van 10.30 tot 12 uur
Waar? Zaal Veldblomme
Voor wie? Iedereen welkom
Kostprijs? Gratis

Cantavita start lessenreeks boventonen zingen
Bij Cantavita gebeurt zingen in volle aandacht voor boventonen, klinkerliederen, wereldliederen ...
Boventonen zingen brengt je een stapje dichter bij het subtiele. Het is een verkennen van de eigenheid van een klank en zijn boventoon. De fijne trilling is deugddoend, ze laat energie stromen, zowel
bij de zanger als bij de luisteraar. Boventonen zingen is mediteren op een actief luisterende manier.
Het brengt vreugde en maakt fijne humor wakker.
Wereldliederen zingen laat de verbondenheid tussen de zangers groeien. Het wekt solidariteit en
is zoveel sterker dan woorden.
Iedereen is welkom, zangervaring is niet vereist!
Meer weten? Kijk op www.cantavita.be
	Wanneer? Telkens op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur op de volgende dagen:
17
28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2012
Waar? In de ‘Ademruimte’, Leeuwerikstraat 1, 9840 De Pinte
Inschrijven? Via 055 31 37 85 of 0476 383 051, katelijnvanhoutte@cantavita.be
Bijdrage? € 98 voor een reeks van zeven lessen
Wat meebrengen? Losse kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje, matje

Suverlike bestaat 20 jaar
In september 1992 startte het gemengd
parochiaal koor Suverlike uit Zevergem
hun eerste repetities. Vanaf dat moment
was het koor vrijwel elke zondagviering in
Zevergem aanwezig om de samenzang
te ondersteunen en sfeer te brengen met
vierstemmige liederen.
Het koor viert zijn 20e verjaardag zoals
het een kerkkoor past: met een concertmis.
Iedereen is van harte welkom op zondag
2 september om 9.30 uur in de kerk van
Zevergem.

Woordkunstenares Tine Ruysschaert wordt Beatrijs
Woordkunstenares Tine Ruysschaert brengt de dertiende-eeuwse Marialegende opnieuw tot leven
in een indrukwekkende monoloog. Els Wollaert en Annelies Coene begeleiden haar met zang.
Het verhaal
Een jonge vrouw trekt haar nonnenkleren uit en verlaat op een nacht het klooster om haar minnaar
te volgen. De wereldse minne is echter van korte duur. Hij verlaat haar en er blijft niets anders over
dan zich te prostitueren om in het onderhoud van haar kinderen te voorzien. Door een mirakel van
Maria, tot wie ze altijd is blijven bidden, komt ze weer in het klooster terecht.
Wanneer? Zondag 7 oktober om 15 uur
Waar? Kapel van de Zusters van Liefde J.M., Molenaarsstraat 24 te Gent
Prijs? € 10 (VVK), € 12 euro aan de kassa
Contact en info? Jan Milh, 09 282 85 78, nonamechild@telenet.be
Organisatie? Vzw NONA, helpt Roemeense kinderen

Wandel ’s avonds rond in verlicht Gent
Als de duisternis gevallen is, schittert Gent door het bekroonde Lichtplan.
Een stadsgids vertelt er alles over tijdens een avondlijke wandeling door de
middeleeuwse Kuip.
Tijdens deze nocturne over licht ontdekt men de feeërieke combinatie tussen hedendaagse lichtcultuur en 1 000 jaar bouwstijlen.
Pasar De Pinte organiseert een geleide avondwandeling in verlicht Gent.
Wanneer? Vrijdag 28 september 2012 om 21 uur. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur
Start lichtwandeling? Aan fontein Sint-Baafsplein, Gent
Deelnameprijs? € 4 (leden Pasar), € 5 (niet-leden)
Inschrijven? Vóór 15 september bij Eric De Dapper via 09 282 60 12 of
ericdedapper@skynet.be
Hoe betalen? Stort vóór 15 september het deelnamebedrag op BE87 8901340215 94 van
Pasar De Pinte, met vermelding Lichtwandeling 28/9 en het aantal personen

Nieuw seizoen Art@De Pinte
Art@De Pinte start met de cursus “Opfrissen waarnemingstekenen/schilderen”
Waar? De kelder van het Scheldeveldekasteel
Wanneer? Telkens op woensdag van 19 tot 22 uur, start op 5 september
Inschrijven? Bij voorkeur tegen 20 augustus 2012
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In oktober en november kunt u de tentoonstelling “Ongewenste Kriebelbeesten” dagelijks bezichtigen in Universiteit Leuven, bibliotheek Biomedische Faculteit Gasthuisberg, tijdens de lesuren.
De tentoonstelling “Verrassend Textiel” in de kerk van Munte is te bezichtigen op zondag 9, 16, 23,
30 september en op zondag 7, 14, 21 oktober, telkens van 14 tot 18 uur.
Ten slotte is er de overzichtstentoonstelling “Art@De Pinte” 2011 - 2012 in de raadszaal van het
gemeentehuis, op:
• 8 september, van 16 tot 20 uur
• 9 september, van 14 tot 18 uur (braderie)
• 15 september, van 16 tot 19 uur
• 16 september, van14 tot 19 uur
Meer informatie? Neem contact op met:
• irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
• karina.alisch@skynet.be, secretaris, via 0473 934 833

Teater 2000 Jong Geweld opent nieuw theaterseizoen met Bianca en
de Jager
Bianca en de Jager is een verrassende variant op het overbekende sprookje.
Katrien Van Petegem, Elisa Vanheertum, Jozefien Naessens, Bart Loterman en
Bert Van Den Bosch nodigen jullie uit hun originele voorstelling te komen bekijken.

www.depinte.be

Het verhaal
Bianca wordt achttien. Groot feest! Of toch niet?
Haar vader zegt niet veel, haar stiefmoeder is helemaal niet vriendelijk, de dienstmeid wordt ziek van
het eten van al-dan-niet vergiftigde wafels en sommige gasten zoeken tevergeefs toenadering. Eén
feestganger is heel verlegen, of is hij bang van de stiefmoeder? Het is de jager. Bianca beseft dat ze
Sneeuwwitje moet worden.
Auteur: Hans van den Boom - Regie: Filip Bauwens & Sabine Decocker
Wanneer? Vrijdag en zaterdag 21 en 22 september om 20 uur
Waar? OCP
Kaarten? Verkrijgbaar op www.teater2000.be of via 0471 60 88 47
Prijs? € 5 onder 25 jaar, € 8 vanaf 25 jaar (i.v.v. en op afhaling), € 9 vanaf
25 jaar (aan de kassa)

Bibliotheek
Gratis twintig feestelijke CinéBib- dvd’s te ontlenen
Vanaf september tot eind november bieden we een nieuwe collectie films van CinéBib aan, te vinden
in de speciale CinéBib-display.
De collectie kwaliteitsfilms, geselecteerd door Cinema
Novo, omvat twintig films over het thema “Feesten”. Daartoe behoren onder meer ‘The Party’, ‘Silent Wedding’, ‘La
grande bouffe’, ‘La graine et le mulet’, ‘Festen’, ‘Home for
Christmas’, ‘ De bloedbruiloft’, ‘David’s Birthday’ … Elke
dvd bevat een brochure die wat meer duiding geeft.
Deze dvd’s kan je gratis voor een week ontlenen.

Dvd’s voor de jeugd
We hebben ook onze eigen collectie films uitgebreid met talrijke kinder- en jeugdfilms.
Een greep uit de nieuwe collectie: ’Bambi’, ‘Iep’, ‘Shaun het schaap’,
‘Kikkerdril’, ‘Dolfje Weerwolfje’, ‘Verschrikkelijke ikke’, ‘Tsatsiki’, ‘Kung
Fu Panda’, ‘Looney Tunes’, ‘Fantasia’, ‘Pingu’, ‘Kleine IJsbeer’, ‘Lion
King’, ‘Kikker’, ‘Watership Down’, ‘Ice Age’, ‘De drie rovers’, ‘Muis’, ‘Belle en het beest’, ‘Wizard of
Oz’, ‘Tom en Jerry’, ‘Nijntje’ …
Deze dvd’s kan je tegen betaling van 1,25 euro gedurende drie weken ontlenen, met een maximum 19
van twee films per lenerskaart.

Lezing Antarctica: 21 september
Op vrijdagavond 21 september organiseert de bib samen met het Davidsfonds een lezing rond
Antarctica gebracht door Johan Lambrechts, reisjournalist en auteur van het boek Antarctica: het
verhaal van de Belgen op de pool.
Gekruid met veel anekdotes en rijkelijk geïllustreerd met audio- en beeldmateriaal, neemt de spreker
je mee naar het koudste, ijzigste, winderigste en droogste continent ter wereld. Tijdens dit belevingsverhaal hoor en zie je het spannende relaas van de avontuurlijke Belgische exploratie van
Antarctica, van pionier Adrien de Gerlache en zijn Belgica-expeditie (1897) tot de nieuwe Prinses
Elisabethbasis.
Wanneer? Vrijdag 21 september om 20 uur
Waar? Raadzaal van het gemeentehuis
Prijs? Gratis
Aansluitend: fototentoonstelling Hilde Vander Linden
Deze reisfotografe verloor haar hart aan Antarctica. Haar foto’s geven een prachtige indruk van de
overrompelende kracht en desolaatheid van de ijslandschappen.
Wanneer? Vrijdag 21 september na de lezing - zaterdag 22 en zondag 23 september: van 10 tot
12 uur en van 14 uur tot 17 uur
Waar? Raadzaal van het gemeentehuis
Prijs? Gratis

1 en 2 september 2012: Feestweekend!
Het laatste weekend van de zomervakantie vieren de jeugdraad, jeugddienst, cultuurraad en … jullie feest! Net als elk jaar mag je je verwachten
aan een fantastische en jubilerende Speelstraat. Inderdaad, die is dit jaar
niet alleen tien jaar oud (jong?), maar dit jaar toveren we de Speelstraat
om in een echt feestweekend. We starten op zaterdagavond met een openluchtfilm en eindigen op
zondag met een spetterende, verrassende en memorabele editie van de Speelstraat.

Zaterdag 1 september - Openluchtfilm @ OCP
Op zaterdag 1 september organiseert de cultuurdienst in samenwerking met de jeugddienst en de
jeugdraad een openluchtvoorstelling van de film ‘Rien à déclarer’. Dat is een Franse komedie met

“

Danny Boon herhaalt het succesrecept van
Bienvenue chez les Ch’tis. Onderhoudende en
grappige film, originele beeldregie.
(Filmmagie)

Mooie verhaallijnen, strak tempo en perfect gecast.
(De Morgen)

De beste komische acteur van België stort zich zoals
gewoonlijk onvervaard op zijn weinig sympathieke
karakter en zorgt ervoor dat je hem zowaar kan
begrijpen.
(Cinenews)

”

Dany Boon (bekend van ‘Bienvenue chez les Ch’tis’)
en de Belgische komiek Benoît Poelvoorde.
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Programma
19.30 uur
20.30 uur
22.00 uur

Vertoning + stemming filmwedstrijd De_Pinte.mp4
Rien à déclarer
Bekendmaking winnaars filmwedstrijd

Zondag 2 september - tiende editie
Speelstraat
Bekijk de trailer op
YouTube. Scan de code
met je smartphone.

Op zondag 2 september bouwen we de straat Polderbos
opnieuw om tot een superdeluxe speelstraat met alles
erop en eraan! De bestaande klassieke activiteiten, zoals
het avonturenparcours, de quads, het ritje op de moto’s
van de politie … worden dit jaar aangevuld met heel wat
nieuwe activiteiten: graffitiworkshop, deathride, meespeeltheater voor de kleuters … Medewerkers van de kleuteren lagere school De Boomhut zorgen voor het schminken
van de kinderen. Afsluiten doen we dit jaar met de

KETNETBAND!

Lekker swingend!

www.depinte.be
Foto’s, kalender, clips en meer vind je op Ketnet.be!
Campagne gefinancierd met de steun van de Europese Unie

www.alldaylong.be

Praktische informatie Speelstraat 2012
Wanneer?
Voor wie?
Kostprijs?

van 13 uur tot +/- 18 uur
voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar
activiteiten zijn gratis!
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!

Bij regen gaan
alle activiteiten
door in het
OCP
Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor de medewerking en steun van tal van verenigingen en lokale handelaars.

De avonturen van Bo het varkentje
Op dinsdag 2 oktober kunnen de kinderen van de derde kleuterklas kennismaken met de nieuwe prentenboekenreeks rond
Bo, het varkentje van jeugdschrijver Geert De Kockere en illustrator Tineke Van Hemeldonck.
De auteur komt langs om de verhalen van Bo op een speelse
manier te vertellen. Daarna kunnen de kleuters met verf aan de
slag onder begeleiding van de illustrator.
Wanneer? Dinsdag 2 oktober
Waar? Het OCP
Voor wie? Kinderen van de derde kleuterklas, enkel in klasverband
Organisatie? Bibliotheek en de Jeugddienst

Malus: kindertheater en workshops
De bibliotheek van De Pinte organiseert i.s.m. Zovla op dinsdag 16 oktober
de theatervoorstelling ‘Malus’, naar het gelijknamige boek van Marc De Bel.
Inclusie Vlaanderen bekroonde dit script met ‘De Inclusieve Griffel 2011’.
Deze kindertheatervoorstelling kadert in het project rond inclusie ‘Anders
en toch gelijk’, waarbij wordt samengewerkt met het theatergezelschap
Kinyonga. Het project wil aantonen dat omgaan met diversiteit en het aanvaarden van het anders-zijn net een meerwaarde is en geen beperking.
Het verhaal
Malus is een jongetje dat anders is dan de meesten van zijn leeftijdgenootjes. Malus begrijpt niet
altijd alles, zijn ontwikkeling loopt minder vlot en hij loopt op school een beetje verloren. Bovendien
groeit er wat later, door een ongelukje, zelfs een appelboompje op zijn hoofd! Over “anders zijn”
gesproken …! Maar eigenlijk is dat helemaal niet erg. Zijn opa vindt Malus de beste kleinzoon die hij
maar kon wensen! Jammer genoeg deelt niet iedereen opa’s mening. Die pestende pubers, bijvoorbeeld. Beseffen die eigenlijk wel hoe ze Malus kwetsen met hun opmerkingen? Zijn appelboompje
wordt er zowaar doodziek van! Gelukkig kan Malus rekenen op zijn beste vriendin, Freya. Zij steunt
hem door dik en dun …
Voor wie? Voor alle kinderen van het 3e en 4e leerjaar van de scholen in de PinteZevergem, enkel in klasverband
Waar? OCP
Wanneer? Dinsdag 16 oktober om 14 uur
Organisatie? Bibliotheek en Zovla
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Extra workshops
Op woensdagnamiddag 17 oktober van 14 tot 17 uur worden hieraan twee workshops gekoppeld,
gericht op alle kinderen van 7 tot 10 jaar.
• ‘Samen sterk’: allerlei spelletjes die de teamgeest bevorderen
• ‘Knutselfun’: knutselactiviteiten
Wie inschrijft, schrijft meteen in voor beide workshops: eens de ene afgelopen is, schuiven de kinderen door naar de volgende en omgekeerd. Plezier verzekerd!
Hoe inschrijven? In de bib, via 09 282 25 32 of via bibliotheek@depinte.be.

Openingsuren en sluitingsdagen
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 donderdag 18 oktober als gevolg van de personeelsnamiddag van het gemeentepersoneel.

www.depinte.be

Sport
organiseert:

Sportkampen
Herfst- en kerstvakantie
Kamp herfstvakantie: van maandag
29 t.e.m. woensdag 31 oktober 2012
 Inschrijven kan op dinsdag 18
september.
Kamp kerstvakantie: donderdag 27
en vrijdag 28 december 2012.
 Inschrijven kan op dinsdag 13
november.
Verdere info i.v.m. de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die we verdelen in de scholen van De Pinte - Zevergem. Je kan ze ook aanvragen via sportpromotie@depinte.be of raadplegen
via de gemeentelijke website.
Sportacademie
Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie.
Kinderen van peuter (2,5 jaar) tot en met het 6e leerjaar nemen onder begeleiding van ervaren lesgevers deel aan toffe activiteiten waarbij ze op een leuke en verantwoorde manier in contact komen
met sport en beweging.
 oor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de kriebeltuin op zaterdag- 23
V
namiddag van 16 tot 17 uur.
Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er de kriebeltuin op zaterdagnamiddag van
15 tot 16 uur.
	Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar nemen deel aan de
bewegingsschool. Die vindt plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Inschrijven voor de kriebeltuin en de bewegingsschool kan op dinsdag 25 september.
De balschool en sportspelschool richten zich op jongeren van het 3de tot het 6de leerjaar. Hiervoor
inschrijven kan steeds via 09 280 98 40. De lessen starten op woensdag 3 oktober en op zaterdag
6 oktober.
Meer info?
Die kan je vinden in de folders die we verdelen in de scholen. Je kan ze ook raadplegen via
www.depinte.be of aanvragen via sportpromotie@depinte.be.
Pintefeest
Op zondag 9 september zijn we opnieuw met de sportdienst aanwezig op de Pintse Dorpsfeesten.
Je kan ons vinden op de speelplaats van de Vrije Basisschool. Kom gerust een kijkje nemen! Je kan
je uitleven op knotsgekke attracties.

Leven(s)lang
Onze activiteiten voor 55-plussers op een rijtje:
• Seniorenturnen op donderdagavond tussen 17 en 18 uur.
Onze nieuwe lessenreeks start op donderdag 13
september.
• Curve bowl op dinsdagnamiddag tussen 14 en 17 uur. De sportdienst biedt op wekelijkse
basis de mogelijkheid om te curvebowlen. Curve bowl is een Engels balspel dat lijkt op
krulbollen. Het wordt gespeeld op een mat van ongeveer 14 meter lengte. In ploegen
van twee, drie of vier personen tracht men om ter eerst vijftien punten te scoren door zo
dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
Waar? OCP (vergaderzaal 1)
• Seniorensportdag - Seniorenweek van 19 tot 23 november 2012. Samen van het leven en sport genieten, dat is Sportelen. In het kader van de
seniorenweek organiseert de sportdienst dan ook een sportdag voor senioren.
Wanneer? Op dinsdag 20 november van 9 tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30
uur. Op die dag is het mogelijk om je algemene conditie te laten bepalen door een
Bloso-Sportelteam. Dat geeft ook advies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde manier je basisconditie kan verbeteren of onderhouden. Daarnaast staan er
ook nog sporten op het programma zoals onderhoudsgymnastiek, tai chi, badminton …
Waar? OCP
Het volledige programma verschijnt in de volgende infokrant en op de gemeentelijke website.
Vragen, opmerkingen of inschrijvingen?
Hiervoor kan je steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos

Sportgala op 2 december 2012
Sinds 2009 heeft de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad het plan opgevat om de jaarlijkse
kampioenenviering in een nieuw kleedje te stoppen
en er een verkiezing sportman/-vrouw/-ploeg van het
jaar en laureaat van Sportverdienste aan te koppelen.
Ook alle sportieve andersvaliden in onze gemeente worden op dit evenement gelauwerd.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met
de gemeentelijke sportdienst en vindt plaats op zondag
2 december 2012 om 10 uur in OCP Polderbos.
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De trofee voor de laureaat van Sportverdienste van de gemeente De Pinte wordt toegekend
aan een persoon (man/vrouw) als beloning voor:
• een actieve sportloopbaan,
• een jarenlange inzet en het promoten van de sport van zijn vereniging in het bijzonder, of
het sportgebeuren in het algemeen binnen de gemeente.
Deze trofee kan ook uitgereikt worden aan personen die niet langer actief sport beoefenen, maar kan
slechts eenmaal toegekend worden aan eenzelfde persoon.
De trofeeën voor sportlaureaten worden toegekend aan:
• de meest verdienstelijke sportvrouw die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband,
• de meest verdienstelijke sportman die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband,
• de meest verdienstelijke sportploeg of vereniging die de sport beoefent in competitie- of
recreatieverband.
Het reglement en invulformulier waarmee u uw kandidatuur overmaakt, kunt u aanvragen via
sportdienst@depinte.be of downloaden via de gemeentelijke website. Op het formulier kunt u, naast
de contactgegevens van sporter/ploeg/persoon in kwestie, uw kandidatuurstelling motiveren en er
eventueel extra bewijsmateriaal (foto’s, krantenartikels …) bijvoegen om de jury nog meer van de
waarde van uw kandidatuur te overtuigen.

www.depinte.be

Oproep tot het maken van een filmpje
De motivatie van de kandidaten is soms heel uiteenlopend, de
een dient enkel een invulformulier in, de ander een lijvig dossier
met veel documentatie en fotomateriaal. Dit jaar streven we ernaar om alle kandidaturen niet alleen via het ingediende dossier
maar ook aanvullend op een meer gelijkwaardige manier aan de
jury voor te stellen.
We doen dan ook graag een oproep aan elke kandidaat om vrijblijvend een kort filmpje van maximaal twee minuten te maken
en dit op dvd toe te voegen aan uw dossier. Hierin kunt u zich
voorstellen (maximaal een minuut) en uw beoefende sport kort
in beeld brengen (maximaal twee minuten).
Door dit beeldmateriaal krijgt de jury de kans om zich een nog beter beeld te vormen over u als kandidaat maar vooral over uw beoefende sport, zeker als het gaat om minder bekende sporttakken of
sporten met verschillende disciplines.
De filmpjes van de laureaten worden ook getoond aan alle aanwezigen op het gala zelf.
Deadline indienen kandidaturen: 1 oktober 2012
Omdat we een strikte timing hanteren, moeten de kandidaturen tegen uiterlijk 1 oktober 2012 op de
sportdienst binnengebracht zijn. Meldingen die na die datum binnenkomen, kunnen we om organisatorische redenen niet meer in de jurering opnemen. Later ingediende kandidaturen worden niet
meer aanvaard.
Enkel kandidaturen ingediend op de voorbestemde formulieren komen in aanmerking. Als bijlage
kan een dossier met prestaties of andere documentatie en een dvd met het kortfilmpje bezorgd
worden.
Vragen en/of opmerkingen? Daarvoor kunt u steeds terecht op de Sportdienst, 09 282 98 40.
Oproep naar sportverdienstelijke mensen
We doen hierbij graag nog een laatste warme oproep naar alle sportverdienstelijke mensen in de
gemeente.
Het einde van elk sportseizoen is immers het uitgelezen moment om eens rond te kijken en vast te
stellen wie van de ploeg, club, uit de buurt of in uw familie zich in zijn carrière verdienstelijk maakte
voor de sport. Deze verdienste is niet gekoppeld aan de timing van het sportseizoen.
Hebt u weet van mogelijke kandidaten, groot of klein, jong of minder jong, laat het ons nu weten via
een eenvoudige mail op sportdienst@depinte.be en wij doen de rest.

Uitnodiging aan de bevolking, de besturen en de leden
van de gemeentelijke clubs
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad nodigt graag iedereen uit
op dit evenement.
We beloven een geanimeerde voormiddag waarbij de huldigingen van de laureaten wordt
afgewisseld met verschillende sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s.
Na het officiële gedeelte is iedereen van harte welkom op de receptie.
Het gemeentebestuur en de sportraad kijken er alvast naar uit u te verwelkomen op
zondag 2 december 2012 om 10 uur in OCP Polderbos.
Bent u er graag bij?
Stuur dan een mail met het aantal aanwezige personen naar sportdienst@depinte.be ten
laatste op 16 november 2012. U kunt ook bellen naar 09 282 98 40.
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Officiële opening gemeentelijke loopomloop Scheldevelde
Het aantal joggers kent de laatste jaren een sterke groei, ook in onze gemeente. De vraag naar het
ontwikkelen en bewegwijzeren van permanente loopomlopen in Vlaanderen neemt dan ook voortdurend toe.
Toen Bloso een voorstel deed om in De Pinte een dergelijke permanent bewegwijzerde loopomloop
uit te werken, ging De Pinte meteen akkoord.
Samen met het Bloso, de provinciale sportdienst, joggingclub De Pinte en de gemeentelijke sportdienst werd een loopomloop van 5,8 km op kaart gezet, verdeeld in twee lussen: een korte lus van
om en bij de 3,5 km en een lange lus van 5,8 km.
77 % van de looppaden is onverhard tegenover 23 % verhard. Met die cijfers benaderen we zeer
sterk de Blosovoorwaarde om een verhouding van 80 % onverharde paden te bereiken.
Volgens de ontwerpers voldeed de regio rond WZC Scheldevelde aan alle gestelde criteria.
De route krijgt een peter die op geregelde tijdstippen het parcours zal verkennen en de nodige
instructies voor onderhoud van de route en vernieuwing van de bewegwijzering zal doorgeven aan
de sportdienst.
Het gemeentebestuur en joggingclub De Pinte nodigen iedereen graag uit op de officiële opening
van de omloop op vrijdag 7 september 2012.
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Polderbos 20, 9840 De Pinte
09 280 98 40
sportdienst@depinte.be

Grasvolleybaltornooi op 16 september
Het grasvolleytornooi van de volleybalvrienden van De Pinte
is er voor recreatieve ploegen én gelegenheidsploegen.
Maak een ploegje met je straat, familie, club of vrienden en
beleef samen een sportieve namiddag! Voor de allerjongsten voorzien we een zandkastelenwedstrijd met een toffe
prijs voor de winnaar.
Spelregels
Er wordt vier tegen vier gespeeld, een ploegje bestaat uit
maximaal zes spelers, en er moeten minstens twee dames op het veld staan. In de voormiddag
spelen we voorrondes, in de namiddag spelen we voor de plaatsen.
Wanneer? Zondag 16 september 2012, aanvang om 9.30 uur
Waar? OCP De Pinte, Polderbos 20
Wie? Vanaf 16 jaar
Hoe inschrijven? Via www.vvdp.be
Hoe betalen? Stort 10 euro op 737-0065728-05 met vermelding van: “grasvolley: naam van je
ploeg”

www.depinte.be

Misschien eens aan karate doen?
• Zoekt u naar een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te geraken?
• Zoekt u naar een martiale gevechtskunst om u te leren verdedigen?
• Zoekt u naar een ideale manier om u te ontspannen?
• Zoekt u naar een sport om met het gezin te beoefenen?
• Zoekt u gewoon naar een kans om u actief te ontspannen?
Voor elk van deze redenen kunt u terecht bij karateclub Tasseikan. Jong en oud krijgen er de kans
karate te beoefenen onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde lesgevers en volgens de
persoonlijke mogelijkheden.
Aanbod

• De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting
• Reductie vanaf het tweede gezinslid

Wanneer?
Jongeren (vanaf 9 jaar)
• Donderdag: 18 tot 19.30 uur
• Zaterdag: 17.30 tot 19 uur
Volwassenen
• Zaterdag: 17.30 tot 19 uur
Waar? OCP (Gemeentelijke Sporthal/Ontmoetingscentrum Polderbos)
Meer info? Bezoek www.tasseikan.be, e-mail naar info@tasseikan.be of bel op 0476 98 64 66 of
0487 75 11 59

Gratis kennismakingsweek dans
DanceReaction laat je kennismaken met een heleboel uiteenlopende soorten
dans: modern/hedendaags, hiphop/breakdance, technical dance, clipdance,
knuffeldance, jazzdance ... Er zit vast en zeker iets tussen naar je zin.
Wanneer? Van maandag 3 tot zondag 9 september 2012
Waar? OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Voor wie? Kleuters 2e en 3e kleuterklas, lagere en middelbare school Zumba®: volwassenen en middelbare school
Meer info?
• Meld je aan op www.DanceReaction.be via “INFO AANVRAAG”.
• Kom naar ons kijken tijdens de Speelstraat op zondag 2 september en op de braderie op
zondag 9 september
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• Bel Rita Termote, verantwoordelijke dagelijks bestuur, via 0475 94 42 91

Ontstress met yoga
Bij yoga leer je voelen waar de spanning zit en leer je los te laten.
Lichaamsoefeningen en -houdingen helpen om een bepaald gebied in het
lichaam zachter en soepeler te maken. De ademhaling in stilte is het sleutelgegeven om rustig te worden.
Waar vinden de yogalessen plaats?
• Elke dinsdagavond in zaal Veldblomme, van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 tot 21 uur
• Elke woensdagmorgen in het OCP, van 9 tot 10.15 uur
• Niet tijdens de schoolvakanties
Meer info?
Contacteer Marleen De Regge via 09 282 89 61 of marleen@in-evenwicht.be.
Bezoek www.in-evenwicht.be

Gezinsbond - De Pinte organiseert dropping
We kijken al vooruit naar november, want dan organiseert de gezinsbond De Pinte een (ont)spannende, avont(d)uurlijke, verrassende en onvergetelijke dropping.

Wanneer?
Vrijdag 2 november 2012
Waar? 		
?????
Voor wie?
Voor iedereen, jongeren en volwassenen!
Praktisch: 	Verzamelen om 19.30 uur op het Europaplein. Vertrek met een speciaal aangepast
vervoermiddel naar een onbekende bestemming. De dropping gebeurt in groepen
van zes tot vijftien personen. Je kan individueel inschrijven of in groep met vrienden, buren of kennissen (nominatieve lijst indienen bij inschrijving). De afstand
bedraagt zeven of negen km (in vogelvlucht) naar keuze.
Prijs? 		
Betalen bij inschrijving en, zeker tijdig inschrijven (vóór 25/10/12) indien je
de bus niet wilt missen. Inschrijving enkel geldig na betaling! Leden: 11 euro niet-leden: 14 euro
Inbegrepen:
• een adembenemende busreis naar een onbekende bestemming
• een recuperatiemaaltijd na de dropping
• verzekering
• vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen
Betalen kan ook via overschrijving van het vereiste bedrag op het rekeningnummer
BE21 7370 1254 7803 op naam van Frans Naessens met vermelding van ‘dropping’ en aantal personen (leden en niet-leden).
Vooraf inschrijven bij Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

Welke dames willen zich jong en fit blijven voelen?
Turnvereniging Blijf Jong doet een oproep aan dames die fit, lenig, sportief en jong willen blijven. Zij
zijn van harte welkom tijdens de turnlessen die starten op 3 september in het OCP, op het eerste
verdiep.
De lessen vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag telkens van 8.30 tot 9.30 uur.
Op donderdag is er bovendien stretching van 9.30 tot 10.30 uur.
Elke dag heeft zijn eigen lerares.
Info Turnvereniging Blijf Jong?
Hilde Serras, hilde.serras@gmail.com
Nora Delvoye, 09 282 83 11

Nieuw seizoen petanqueclub De Zonnebloem
Recreatieve petanqueclub De Zonnebloem uit De Pinte bestaat 26 jaar. De
club organiseerde dit jaar een groot tornooi met 72 deelnemers in het Sijsjespark en behaalde met zijn clubleden de 2e en 3e plaats.
Vanaf zaterdag 3 oktober tot eind april 2013 speelt de club driemaal per
week op vijf verwarmde binnenterreinen in Pont Zuid te Zevergem.
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Speeldagen zijn:
•
woensdag van 15 tot 18 uur
•
zaterdag van 15 tot 18 uur
•
zondagvoormiddag vanaf 10 uur
Op gewone speeldagen zijn er steeds ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen.
Extra activiteiten
• Op elke eerste zaterdag van de maand wordt een petanquetornooi voor de leden georganiseerd waarbij de helft van de deelnemers naar huis gaat met een naturaprijs. Dit tornooi
start steeds om 14 uur en er worden maximaal 36 spelers toegelaten. Op dit ogenblik telt
de club 58 leden.
Start eerste maandelijkse tornooi: zaterdag 6 oktober om 14 uur.
• De club organiseert talrijke socioculturele activiteiten zoals excursies, feestmaaltijden,
mogelijkheid van deelname aan andere recreatieve tornooien (geen officiële wekelijkse
competitie).
Prijs lidgeld met verzekering: € 10 (volwassenen) en € 8 (jongeren van 12-18 jaar)
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier aan het goede adres.
Voor nieuwe leden geeft de club de voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die geen
officiële petanquecompetitie beoefenen.
Meer info?
Secretaris Roger Vanderghote, 09 221 28 03, rogervanderghote@gmail.com
Voorzitter Julien Matthys, 0472 01 35 47, julien.matthys@telenet.be

www.depinte.be

Voetbaltopper op de kermis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte maakt er een traditie van om de kermisaffiche in september op te smukken met een heuse voetbaltopper. De voorbije jaren brachten Zevergem en Latem
een bezoek aan het voetbalterrein aan de Sportwegel, dit jaar is het de beurt aan de andere buur
Nazareth/Eke.
De blauwwitten spelen voor het eerst in hun geschiedenis in tweede provinciale en zullen er ongetwijfeld alles aan doen om thuisploeg JV De Pinte de punten afhandig te maken. Jong & Vlug, dat
vorig seizoen een promotie-eindronde voor eerste provinciale afdwong, wil ook dit speeljaar schitteren en de kermis met een thuisoverwinning inzetten.
Aan tegenstander Nazareth/Eke wordt gevraagd om de wedstrijd op zaterdag 8 september 2012 om 19.30 uur te spelen in plaats van op zondag
9 september.
Bij het schrijven van dit artikel was er nog geen zekerheid over de speeldatum. U vindt echter alle informatie over deze voetbalderby op de website
van JV De Pinte www.jvdepinte.be. Ga kijken!

Jeugd
Plechtige opening ‘Huis van het Kind’
Op 15 september wordt ‘t Bommeltje/Het Huis van het Kind in de
Bommelstraat plechtig geopend. Nadien zet ‘t Bommeltje in de namiddag zijn deuren open voor alle belangstellenden. We nodigen u van
harte uit om het gebouw te komen ontdekken tussen 14 en 16 uur.
Waarom de naam ‘Huis van het Kind’?
We kregen dit label omdat alle initiatieven die met kinderen en kinderopvang te maken hebben samen in hetzelfde gebouw zitten. Op de eerste verdieping zullen het consultatiebureau van Kind &
Gezin, de dienst voor onthaalouders van het OCMW én het opvoedingspunt gehuisvest zijn, vanaf
2013. De benedenverdieping wordt vanaf 1 september 2012 al volledig ingenomen door de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Die is in handen van de Landelijke Kinderopvang. Zij
nemen onder de benaming IBO Stekelbees De Pinte de volledige organisatie van de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang over.
Reorganisatie naschoolse kinderopvang vanaf 1 september
Om tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan een langere opvang ’s avonds, ook op
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gewone schooldagen, wordt de opvang vanaf 1 september als volgt georganiseerd:
• De gratis ochtendopvang in de scholen blijft bestaan
• Voor de woensdagnamiddag- en avondopvang kunt u kiezen tussen:
		o 
de korte opvang: hier worden de kinderen op woensdagnamiddag en op de andere dagen ’s avonds opgevangen op de eigen school gedurende een uur na de
normale aanwezigheid van de kinderen. Deze opvang start telkens 15 minuten
na het belsignaal.
		o 
de lange opvang: hier wordt uw kind ’s avonds of op woensdagmiddag eventueel
met de bus naar de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang (IBO Stekelbees) gebracht waar het maximaal tot 19 uur terecht kan.
Ouders kunnen heel flexibel kiezen voor de naschoolse of de buitenschoolse kinderopvang.
Let wel: schrijf u op voorhand in voor de eerste week van september.

IBO Stekelbees: hoe en wat en waar en hoeveel?
Kinderopvang Stekelbees staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in De Pinte en
Zevergem naar school gaan of er wonen.
Stekelbees is open:
• tijdens het schooljaar: aansluitend na schooltijd tot 19 uur
• op schoolvrije dagen
• tijdens schoolvakanties doorlopend van 7 tot 19 uur

Stekelbees sluit:
• op wettelijke feestdagen
• op 11 juli
• op de brugdag van vrijdag 10 mei 2013
• tijdens de kerstvakantie van dinsdag 25/12/2012 tot en met dinsdag 1/1/2013
• tijdens de zomervakantie van maandag 15/07/2013 tot en met zondag 8/08/2013
Kostprijs Stekelbees?
De tarieven zijn conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering.
• Naschoolse opvang
		
o 2 euro voor het eerste uur
		
o 0,92 euro per bijkomend begonnen half uur
• Woensdagnamiddag
		
o Voor opvang korter dan drie uur:
    • 2 euro voor het eerste uur
    • 0,92 euro per bijkomend begonnen half uur
o Voor opvang van 3 tot 6 uur: 6 euro
o Voor opvang van 6 uur en langer: 12 euro
• Schoolvrije dagen en vakantiedagen
		
o 4 euro voor een derde dag (tot en met 2.59 uur = minder dan 3 uur)
o 6 euro voor een halve dag (vanaf 3 uur tot en met 5.59 uur = minder dan 6 uur
o 12 euro (vanaf 6 uur of meer)
		
o tussendoortjes: 0,43 euro per stuk
Voor gezinnen met meerdere kinderen is een verminderd tarief (25 %) mogelijk. U kunt bij de verantwoordelijke ook een sociaal tarief (50 %) aanvragen.
Bij het begin van de volgende maand maken we een factuur op basis van de aanwezigheidslijsten.
Bij inschrijving kiest u op welke manier u de factuur wilt ontvangen. Dat kan per post, elektronisch
(via e-mail) of via Zoomit. U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.
Inschrijving Stekelbees?
Stap 1: inschrijven
U dient uw kind in te schrijven voordat het naar de opvang komt. Gelieve hiervoor eerst een afspraak
te maken. Op dat moment kunt u vragen stellen, kennismaken met de medewerkers en een kijkje
nemen in de lokalen.
Voor een geldige inschrijving vult u twee documenten in en u ondertekent ze.
• De inschrijvingsfiche bevat de belangrijkste algemene gezinsgegevens voor het administratieve gedeelte van uw dossier.
• Per kind vult u ook een kindfiche in. Dat is een inlichtingenfiche voor de kinderbegeleid(st)ers en verantwoordelijken.
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Stap 2: reserveren
U moet op voorhand een plaatsje reserveren voor uw kinderen. U reserveert online via de website
www.LandelijkeKinderopvang.be. U vindt er een uitgebreide handleiding.
Meer info?
Verantwoordelijke kinderopvang: Greet Deraedt
Secretariaat en locatie:
Bommelstraat 33/ bus 22
9840 De Pinte
0476 79 38 97 - lkdepinte@landelijkekinderopvang.be - www.LandelijkeKinderopvang.be

Roefeldag op 30 juni 2012 levert “Beste speurneus” op
Eventjes recapituleren. Zaterdag 30 juni 2012 stond De
Pinte volledig in het teken van een pittige en avontuurlijke
Roefeldag. 120 kinderen namen deel en waren enthousiast.
Elk van hen kon kiezen uit veertien activiteiten:
• Op bezoek bij dierenarts Matteeusen
• Zelf een taartje bakken bij Bakkerij Van Hecke
• Kaastaart en broodpudding maken in broodjeszaak Mmmidi
• Een droombezoek brengen aan brandweer Gent
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• Zeepjes en badzout maken in Home Thaleia
• Bladwijzer en sleutelhanger maken bij Crefi
• Boeken kaften en helpen ontlenen in de bibliotheek
• Een bloemstukje maken bij bloemen Boeket
• Alles ontdekken over licht en geluid in het OCP
• Sporten in Oxygen Fitness
• Afslankoefeningen doen in het Afslankhuys
• Zich inleven in het leven van model én fotograaf bij Footoo
• Ondergedompeld worden in de wereld van het striptekenen
• Een diefstal oplossen in de tuin van de politie, als een echte politieman.
Uitgelicht: het bezoek aan de politie
In het hoofdcommissariaat in De Pinte daagden 24 kinderen op die zeer benieuwd waren
naar de werking van de politie. Ze werden er
onthaald door hoofdinspecteur Luc Degryse en
wijkinspecteur Tine Knockaert. Na een rondleiding in de gebouwen mochten ze een kijkje
nemen in de befaamde combi. Ze leerden robotfoto’s en -tekeningen maken en namen elkaars
vingerafdrukken. Ze werden gebombardeerd tot
hulpinspecteur van de politie en kregen de opdracht om in groep een geënsceneerde inbraak
op te lossen. Aan de hand van sporen, quizvragen, en wie-is-het-tips ontdekten de kinderen de
waarheid.
Op het eind van deze prachtige namiddag
werd het diploma voor “Beste speurneus van
De Pinte” uitgereikt.

Kinderkunstatelier art-i-choque start nieuwe cursus rond huisdieren
Start nieuwe cyclus voor alle creatievelingen 6 - 12 jaar
• Waar? Veldblomme Zevergem
• Wanneer? Woensdag 5 september, van 15 tot 18 uur
Start nieuwe lessen voor jongeren 12 - 16 jaar
• Waar? Atelier art-i-choque Eke
• Wanneer? Op zaterdag 15, 19 en 29 september van 10 tot 12 uur
Alle eindproducten worden later tentoongesteld, mét een verrassing. Verdere info volgt.
Meer info? Ann Van Durme, annart@hotmail.be of bel 0478 79 04 90

Wij nodigen je graag uit op onze opendeurdag!
De kampen zijn uit onze benen, de vakantie moet uit ons hoofd, het nieuwe schooljaar gaat van start!
Wil je met ons kennismaken?
Kom dan naar onze opendeurdag op zondag 16 september!
Speel spelletjes, beklim onze sjorconstructies of zing een liedje op ons podium terwijl de ouders een
praatje slaan met een drankje.
Jullie zijn welkom vanaf 14 uur aan onze lokalen in de Nieuwstraat 79, De Pinte
Meer informatie over Scouts & Gidsen De Pinte – Zevergem?
Simon Suys: 0474 24 40 45
Elisa Cuyt:    0478 41 08 96
www.scoutsengidsendepinte.be - grl@scoutsengidsendepinte.be
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Oproep: een nieuwe PULS voor JH IMPULS!

Tijd om een nieuwe wind door ons jeugdhuis te laten gaan!
Ben je ouder dan zestien en voel je het kriebelen om dingen te organiseren?
Heb je grootse ideeën voor het jeugdhuis?
Wij zijn op zoek naar geëngageerde jongeren die ons een handje willen toesteken!
Werk samen met ons aan een nieuw, fris, bloeiend jeugdhuis!
Word lid van het jeugdhuis op www.jhimpuls.be/lid.php of contacteer ons via bestuur@jhimpuls.be
Blijf je liever op de achtergrond? Aarzel dan niet om onze enquête in te vullen.
Zo kunnen wij jullie wensen het best invullen!
http://tinyurl.com/cnqlnj5
Groeten van
Thomas De Bie, Simon
Pieter-Jan Messiaen

Suys,

Maxime

Brasseur,

Glynn

Everdepoel,

Senioren
Activiteiten seniorenweek van 19 tot 24 november 2012
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Net zoals in de voorbije jaren staken het OCMW, de Gemeentelijke Sportdienst en de Seniorenraad,
in samenwerking met de seniorenverenigingen, een programma in mekaar.
We beperken ons hieronder tot de hoofdzaken.  Meer details leest u in de volgende infokrant.
Maandag 19 november
De feestweek wordt ingezet met een feestkaarting van OKRA De Pinte en OKRA Zevergem.
Waar? Zaal Veldblomme, Veldstraat te Zevergem.
Dinsdag 20 november
Sportdag voor alle senioren georganiseerd door de Sportdienst.
Woensdag 21 november
Wafelbak opgeluisterd door een ludiek optreden van entertainer Lambert.
Donderdag 22 november
Het OCMW schotelt ons een smakelijk ontbijt voor. Bovendien wordt een initiatief rond valpreventie
georganiseerd.
Vrijdag 23 november
De clou is het optreden van het OKRA Promenadeorkest. Allen zeker daarheen!
Waar? OCP De Pinte.
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Welzijn
Wachtlijsten
Op het moment dat deze infokrant naar de drukker moest, was er nog geen definitieve wachtlijst
beschikbaar. Voor een overzicht van de wachtlijst na woensdag 19 september verwijzen we u
naar www.depinte.be.
maandag 27 augustus:
dinsdag 28 augustus:
woensdag 29 augustus:
donderdag 30 augustus:
zaterdag 1 september:
zondag 2 september:

Dr. E. Weytens
Dr. J. Dossche
Dr. J. Dossche
Dr. I. Lampens
Dr. P. Van Renterghem
Dr. P. Van Renterghem

maandag 10 september: Dr. A. Van Poucke
dinsdag 11 september:
Dr. P. Moisse
woensdag 12 september:  Dr. P. Moisse
donderdag 13 september: Dr. P. Moisse
zaterdag 15 september: Dr. P. Moisse
zondag 16 september: Dr. P. Moisse

maandag 3 september:
dinsdag 4 september:
woensdag 5 september:
donderdag 6 september:
zaterdag 8 september:
zondag 9 september:

Dr. K. Van Der Linden
Dr. G. Dujardin
Dr. J. Ossieur
Dr. F. Pieters
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse

maandag 17 september: Dr. P. Moisse
dinsdag 18 september: Dr. P. Moisse
woensdag 19 september:  Dr. M. De Smet

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.
				centraal oproepnummer		website
Dokter van wacht 		
09 280 08 80				
www.huisarts.be
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
www.tandarts.be
0900 10 500 (€ 0,45 / min.)		
www.apotheek.be
Apotheker van wacht		
Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuitstraat 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 33
uur op 24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Lezing: ‘Later begint vandaag, hoe realiseer ik mijn recht op waardig
sterven?’ door en met Prof. Dr. Manu Keirse
Het maatschappelijk debat rond palliatieve zorg en euthanasie woedt volop, maar patiënten en hun
omgeving blijven nog te vaak in de kou staan. Veel mensen zitten inderdaad nog altijd met een pak vragen:
• Hoe kan je je het best voorbereiden op de laatste periode in je
leven of in dat van een dierbare?
• Wat zijn de mogelijkheden om menswaardig te sterven?
• Hoe kan je zelf beslissen over de wijze waarop de gezondheidszorg in die laatste periode verloopt?
• Hoe stel je een wilsverklaring op? Ben je dan zeker dat je wil zal
worden gevolgd door de artsen?
• Hebben wij voor moeder wel alles gedaan wat kan?
• Hoe kan je vermijden dat men je vader blijft doorbehandelen,
ook als hij dat niet zou gewild hebben?
• Hoe kan je ervoor zorgen dat je in die laatste periode van je
leven volledig tot je recht komt?

De lezing gaat in de eerste plaats over méér weten
Nadenken voor je eraan toe bent en bespreken wat je wel of niet zou willen,
is een basisvoorwaarde om tot je recht te komen. De uiteenzetting behandelt
een onderwerp dat elke burger aanbelangt, zeker zij die mensen helpen en
een goede herinnering willen nalaten.
• Wanneer? Woensdag 5 september 2012, om 14.30 uur
• Waar? OCP, Polderbos 20
• Voor wie? Iedereen die meer wil weten over een menswaardig
levenseinde, leden en niet-leden
• Organisatie? Gezinsbond, Okra, GOSA - De Pinte, GOSA-Gewest Gent
• Kostprijs? € 3
• Meer info? Armand Van Raemdonck, 09 282 78 88,
armand.van.raemdonck@telenet.be - Gewestelijk secretariaat Gent,
  09 225 46 52, gewest.gent@gezinsbond-ovl.be

Meld ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie!

Een vrouw van 85 jaar heeft hulp nodig om zich te verplaatsen, om te gaan winkelen en het huis
te onderhouden. Iemand van de familie helpt haar daarbij, maar scheldt haar geregeld uit, zet de
vrouw onder druk voor geld … Omdat de oude vrouw hulp nodig heeft, durft ze hier niet tegenin
te gaan.
Hallucinante cijfers: een op de drie …
Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men denkt. In België worden een op de drie ouderen
geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Dat gebeurt vaak achter gesloten
deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. De oudere heeft zwaar te lijden onder de
situatie maar toch vindt hij het moeilijk daarover te praten.
Vormen van ouderenmis(be)handeling
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- Fysiek: slaan, vastbinden
- Psychisch: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te mogen zien
- Verwaarlozing: geen aangepaste voeding en te weinig medische zorgen geven
- Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, het eisen van giften,
misbruik maken van goedgelovigheid
- Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden
- Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere
met zijn bezoek
- Verzorging die te wensen over laat
Zwijgen biedt geen uitkomst!
In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met je verhaal of vragen te
blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)
handeling of daarover vermoedens heeft, kan terecht bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer 1712.

Oktober internationale borstkankermaand
Tijdens de internationale borstkankermaand oktober creëren de Pintse bakkers borstgebakjes en zet De Pinte
het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker op
een kleurrijke manier in de kijker.
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar laten massaal naar hun
borsten kijken: gezonde vrouwen, creatieve vrouwen,
elegante vrouwen, sportieve vrouwen, vrouwen met
pit en gezellige vrouwen. Helaas heeft de helft van de
vrouwen uit die leeftijdsgroep een extra duwtje nodig
om deel te nemen aan het gratis onderzoek naar borst-
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kanker. En dat onderzoek blijft van levensbelang: om de twee jaar je borsten laten onderzoeken is
belangrijk om borstkanker vroegtijdig op te sporen en de kans op genezing te vergroten.
‘Laat naar je borsten kijken’
De actie ‘Laat naar je borsten kijken’ is een initiatief van de drie Centra voor Borstkankeropsporing (CBO) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in Oost- en West-Vlaanderen. Door deze
samenwerking hopen zij meer zichtbaarheid te geven aan het Vlaams bevolkingsonderzoek, meer
dynamiek te creëren in de gemeenten en de lokale campagnes op een hoger niveau te tillen. Samen
met heel wat partners zet ook gemeente De Pinte in oktober acties op touw om vrouwen te informeren en te sensibiliseren om borstbewust te blijven.
Met kleuraccenten in onze gemeente, raamstickers bij de bakkers en vele inspirerende acties pakken we de maand van de borstkanker in met een roze strik. De cartoonist Ilah zorgt alvast voor een
gepast cadeautje voor alle deelnemende gemeenten.
Kijk eens op de Facebookpagina ‘Laat naar je borsten kijken’ en ontdek welke kleurrijke activiteiten
er worden georganiseerd.
Benieuwd naar de acties die gemeente De Pinte op touw zet? Houd onze website in het oog.
Zodra de ideeën concreet worden, lichten we daar een tipje van de sluier op.
Meer info: www.borstkankeropsporing.be

Hartstilstand in De Pinte?
Jaarlijks krijgen 10 000 Belgen een plotse hartstilstand. We hebben
het even voor u uitgeteld: u hebt dertien keer meer kans op een
hartstilstand dan op een fataal verkeersongeluk. Niemand wordt gespaard. Jong en oud, sportief en minder actief. Een snelle reactie is
in dat geval levensnoodzakelijk. Als u geluk hebt, is er een ‘dokter
in de zaal’. Of iemand die een EHBO-cursus gevolgd heeft. En anders? Dikwijls brute pech.
In onze buurlanden maakt u meer kans. Daar vindt u in het straatbeeld heel wat defibrillatoren (AED’s). In Nederland zijn het er meer
dan 40 000, in Frankrijk zelfs het dubbele. U vindt ze in musea,
theaters, voetbalstadia, winkels en bedrijven. Wie een plotse hartstilstand heeft en binnen de zes (!) minuten geholpen wordt met een
defibrillator, ziet zijn overlevingskansen stijgen van vijf naar meer
dan 70 %.
Gemakkelijk in gebruik
Zo’n defibrillator is erg eenvoudig te gebruiken: het toestel geeft de
nodige aanwijzingen, voert een diagnose uit en dient met uw hulp
de eerste zorgen toe. Het toestel geeft een elektrische schok aan het hart wanneer die in een hartstilstand komt te staan. Het toestel corrigeert ook hartritmestoornissen met een elektrische schok.
Dat wordt defibrilleren genoemd.
Drie AED’s in De Pinte
In België zijn er amper 1 000 defibrillatoren op openbare plaatsen! Slechts 1 000! Drie ervan bevinden zich in De Pinte. Je vindt ze op de volgende locaties:
• In de inkomhal van het OCP
• Rechts van de administratieve inkom van het gemeentehuis (naast het politiekantoor),
Koning Albertlaan 1, De Pinte
• De Veldblomme in Zevergem
De Pinte organiseert regelmatig opleidingen om met de AED’s te leren werken. De datum van de
volgende opleiding in 2013 wordt tijdig vermeld in de Infokrant én op de website.  

OCMW
Start seniorenrestaurant WZC Scheldevelde
Als u wat ouder wordt en dat dagelijks koken niet meer ziet zitten, zijn er tegenwoordig heel wat
mogelijkheden: u kunt bereide gerechten in warenhuizen kopen of maaltijden aan huis vragen. Maar
misschien geniet u liever samen met anderen gezellig van een warme maaltijd? Dan hebben we
voor u een voorstel.
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Start seniorenrestaurant

Vanaf dinsdag 4 september start het WZC Scheldevelde met een
seniorenrestaurant. U kunt komen middagmalen op dinsdag en
donderdag in het restaurant van het WZC om 12.30 uur. Let wel:
we bieden geen maaltijden aan op feestdagen.
Voor wie?
• Inwoners van De Pinte waarvan minstens een partner 65 jaar is
• Inwoners van De Pinte met een beperking
• Vrijwilligers van het WZC als ze van dienst zijn

Wat moet u doen?
• Reserveer een plaatsje via 09 280 72 96 op weekdagen tussen 9 en
12 uur en 14 tot 16 uur, of uiterlijk op de dag van de maaltijd vóór
10 uur. Het aantal inschrijvingen is beperkt!
• Wees om 12.30 uur aanwezig en betaal aan de kassa
Kostprijs?
• 6 euro
• Inbegrepen: dagverse soep, hoofdgerecht, dessert en een flesje water of tafelbier
Verdere info? WZC Scheldevelde via 09 280 72 96
Hieronder serveren we u eenmalig het menu van september
Het menu is in de toekomst te raadplegen op de OCMW-website, aan de inkom van het
WZC Scheldevelde en in het Sociaal Huis.
		
Soep
Hoofdgerecht
Dessert

Dinsdag 4 september 		
Komkommersoep
Stoofvlees met slaatje en frietjes
Griesmeelpudding

Donderdag 6 september
Currysoep
Hamrolletje met prei, kaassaus en puree
Oorlogstaart

		
Soep
Hoofdgerecht
		
Dessert

Dinsdag 11 september 		
Broccolisoep
Varkensgebraad met pastinaakpuree en mosterdsaus
Chocoladeroom

Donderdag 13 september
Juliennesoep
Koude schotel met aardappelsalade
Roomijs

		
Dinsdag 18 september 		
Donderdag 20 september
Soep
Tomatensoep
Paprikasoep
Hoofdgerecht
Vol au vent met champignons
Cordon bleu met bloemkool,
		en frietjes			aardappelen en braadjus
Dessert		Vers fruit			Aardbeienmousse

36

		
Soep
Hoofdgerecht
		
Dessert

Dinsdag 25 september 		
Preisoep
Gents gebraad met broccolimix,
natuuraardappelen en braadjus
Koffieroom

gebakken

Donderdag 27 september
Tuinmansoep
Hongaarse goulash met paprika’s en rijst
Speculoosmousse

Het Sociaal Huis staat open voor al uw
vragen!
Iedere inwoner van gemeente De Pinte, ongeacht leeftijd
of afkomst, kan terecht in het Sociaal Huis. Hij kan er al
zijn vragen bespreken met de maatschappelijk werkster,
100 % discretie is daarbij gewaarborgd.
Aquarel: Nick Langeraert
Onze dienstverlening is volledig gratis
• Hebt u verplaatsingsmoeilijkheden, dan kunt u een huisbezoek aanvragen
• Hebt u meer begeleiding nodig, dan helpt een maatschappelijk werkster van het OCMW
De Pinte u verder.

Verschillende diensten in Het Sociaal Huis
Het Sociaal Huis werkt samen met verschillende diensten die ook hun zitdagen hebben:
- PWA
 maandag- , dinsdag- en donderdagvoormiddag
- Sociaal Verhuurkantoor
 dinsdagvoormiddag op afspraak
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- Opvoedingspunt
 woensdagvoormiddag
- Dienst Schuldbemiddeling
 donderdagvoormiddag op afspraak
- Drugpunt
 op afspraak
Altijd welkom!
Iedere voormiddag tussen 9 en 12 uur, in de namiddag op afspraak.
Het Sociaal Huis
Pintestraat 69
09 280 93 03
info@sociaalhuisdepinte.be

Politie
Bevolkingsenquête: de resultaten
Vorig najaar kregen 3 200 inwoners een enquêteformulier toegestuurd waarin we informeerden naar
de veiligheid en leefbaarheid van de straat, buurt en gemeente. 1 742 inwoners vulden de enquête
in. We belichten hieronder de meest in het oog springende cijfers. Het volledige artikel vind je op
www.depinte.be.
Hoe veilig voelen we ons?
6,4 % van de inwoners voelt zich thuis onveilig, wat volgens de
respondenten vooral te maken heeft met het hoge aantal inbraken in onze zone. Ook een slechte straatverlichting en verdachte
personen of voertuigen versterken het onveiligheidsgevoel. Ter
vergelijking: in onze provincie voelen 5,6 % bevraagden zich
vaak/altijd onveilig, over gans België is dit 7,9 %.
Buurtproblemen
De top 3 van de prioritair aan te pakken buurtproblemen volgens
de respondenten: onaangepaste snelheid (49 %), woninginbraak (30 %) en hinderlijk parkeren (18 %).
Contact met de politie
Een op de drie respondenten had het voorbije jaar
persoonlijk contact met de lokale politie. Het onthaal
op het commissariaat wordt als zeer goed ervaren:
90 % was (zeer) tevreden. Minder goed scoort het
comfort van de onthaalruimte (56 %) en de openingsuren (63 %).
Blauw op straat
De bekendheid van de wijkagent is licht toegenomen vooral in Gavere en Sint-Martens-Latem. In Nazareth is die
echter afgenomen.
Over de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld zijn de
meningen verdeeld. Zo vindt enerzijds 35 % dat de politie (meer
dan) voldoende aanwezig is op de drukke verkeersassen, terwijl
26 % stelt dat ze daar (veel te) weinig present is.
Hoe transparant is de politie?
Slechts 35 % van de respondenten vindt dat hij (ruim) voldoende geïnformeerd wordt over de werking van Politie
Schelde-Leie. Vooral de Politie-Info en de gemeentebladen
worden gelezen. De bekendheid van Politie-Info is sinds
2007 verdubbeld!
De meerderheid wil geïnformeerd worden over de onveiligheidsproblemen in de politiezone, wegenwerken, acties,
inbraak- en drugspreventie en de wijkwerking.
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Dienstverlening
Ons politiekorps scoort goed op het vlak van aanspreekbaarheid, correctheid, professionaliteit, behulpzaamheid en respect. Op het vlak van transparantie en integratie scoren we minder en ook de
meningen over onze aanpak van de veiligheidsproblemen in de zone zijn verdeeld.
Onze extra diensten – woningtoezicht, diefstalpreventieadvies en de BIN’s - zijn goed gekend.
Opvallend is de grote interesse voor de fietsgravering: 27 % wil dit in de toekomst doen.

Kom naar onze infosessie over inbraakpreventie op 25 september
Samen voor een Veilige Buurt

voor alle inwoners van De Pinte & Zevergem

Wanneer? 25/9/2012 om 14.30 en om 19.30 uur
Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis
K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Meer weten over Politie Schelde-Leie?!
We belichten één item uit onze bevolkingsenquête van eind vorig jaar. Daaruit bleek dat slechts
35 % van onze inwoners vond dat ze voldoende geïnformeerd wordt. Nochtans zijn er al heel wat
informatiebronnen beschikbaar, op maat en tempo van elke inwoner ... Lees meer.
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Volg ons op de voet op twitter
Wil je dagelijks politienieuws uit de zone? Op elk uur van de dag? Volg dan onze twitter op
twitter.com/PZScheldeLeie. Zowat dagelijks worden tweets verstuurd over snelheidscontroles,
wegenwerken, acties, opsporingsberichten, preventietips,… Hoewel deze informatie ook via onze
website en de lokale kranten verspreid wordt, kennen onze twittervolgers de laatste nieuwtjes altijd
een tikkeltje sneller…
Twitter is een snel en makkelijk kanaal voor onze inwoners om vragen te stellen of voorstellen te
doen. Bovendien zorgen onze volgers voor zoveel paar extra ogen om mee uit te kijken naar verdachte situaties. Tot slot wordt twitter ook ingezet om voor, tijdens en na bepaalde evenementen
- zoals de Superprestige Gavere - te communiceren met bezoekers en omwonenden. Let wel, twitter
is niet geschikt voor dringende meldingen, daarvoor bel je altijd naar 101!
Volger worden op twitter is eenvoudig: surf naar
www.scheldeleie.be, klik op ‘volg ons …’ in het twittervenster (rechts op de pagina) en je bent meteen mee!

Het klikt met politie Schelde-Leie
Wil je weten wanneer jouw commissariaat open is? Wie je wijkagent is? Hoe je je tegen inbraken kan
beveiligen? Dit en nog veel meer kan je allemaal terugvinden op www.scheldeleie.be. Onze website wordt verschillende keren per week aangevuld met de laatste nieuwtjes en tips, met info over
controles, wegenwerken, acties ... Bovendien vind je er alle achtergrondinformatie over ons korps:
wie werkt er, welke diensten hebben we, veelgestelde vragen, publicaties ... Een tip: volg je ons op
twitter, dan wordt je automatisch verwittigd als er een nieuw artikel verschijnt op onze website.

www.depinte.be

Tot in de kleinste details
Elk jaar stelt politie Schelde-Leie haar jaarverslag op. Dat wordt in het
voorjaar voorgelegd aan de politieraad en gepubliceerd op onze website.
In dit jaarverslag vind je in detail alle cijfers terug van het voorbije jaar (de
veiligheidsproblemen, waar en wanneer precies, de resultaten van acties
en controles ...) en krijg je zicht op de plannen die eraan komen.
Volgend op het jaarverslag verschijnt onze Politie-Info. Hierin worden de
belangrijkste punten verzameld voor onze inwoners. Politie-Info wordt elk
jaar vóór de zomer gebust in de ganse zone.
In de pers
Tot slot bereiken allerlei nieuwtjes jou ook via de lokale kranten, de
gemeentebladen, de websites van de gemeentes ...
Vraag het ons
Heb je – ondanks alle bovenstaande informatiebronnen –
toch nog een vraag? Dan kan je altijd terecht op onze mailbox
contact@pzschelde-leie.be. De e-mails worden dagelijks opgevolgd en aan de juiste persoon of dienst bezorgd. Houd er
wel rekening mee dat deze mailbox enkel tijdens de kantooruren wordt gelezen. Hoewel we ernaar streven om iedereen
binnen de 48 uur te antwoorden, kan het dus enkele dagen
duren voor er een reactie komt op jouw e-mail. Het is dan ook
niet aangewezen om dringende oproepen via deze weg door
te geven, daarvoor bel je altijd 101!

Nieuws uit de raden
Gemeenteraad van 7 mei 2012
De concessieovereenkomst cafetaria Ontmoetingscentrum Polderbos wordt goedgekeurd en gepubliceerd in twee regionale bladen en op de website van de gemeente De Pinte.

Gemeenteraad van 4 juni 2012
• De gemeenteraad geeft groen licht voor het verbreden van de overweg in de Bom-

melstraat en keurt de raming voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de Julien
Anthierenslaan goed.

• De gemeenteraad biedt financiële ondersteuning aan het Rode Kruis voor noodhulp in 39
Syrië en aan Unicef België voor noodhulp in de Sahel.
• Om het voor senioren makkelijker te maken om te gaan stemmen, wordt voorgesteld een
stembureau in te richten in WZC Scheldevelde. Er wordt echter gekozen voor een alternatief waarbij de gemeente instaat voor de organisatie van een neutrale vervoersdienst voor
de bewoners van het WZC.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden.
De volledige verslagen zelf vindt u op www.depinte.be / Publicaties / e-bibliotheek / Verslagen /
Adviesraden
Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad van 15 maart 2012:
• Groen licht voor de aanplant van bomen en heesters in de Bommelhoek
• Vergunningen voor het vellen van zeven populieren in Pont-Zuid en het kappen van hoogstammen (tien berken en een treurwilg) in de Veldstraat, op voorwaarde dat er zomereiken
worden heraangeplant
• Vergunning voor het rooien van dertien populieren en sparren in de Hondeléstraat, op
voorwaarde dat er een groenbuffer in de plaats komt
• Boomchirurg Wim Mertens merkte de te vellen bomen in park Viteux
• Unaniem advies mountainbikenetwerk Leiestreek: het 1,5 km lange mountainbikeverbindingsparcours vertrekt aan het OCP en loopt naar de Hospicebossen in Nazareth

De Pintse Dorpsfeesten
Kermis
Zondag 9 september 2012
Rommel- en brocantemarkt

van 10 tot 18 uur in Groenstraat en park Viteux

Aperitiefconcert

Om 11.30 uur aan de voorkant van Kasteel Viteux, opgeluisterd door Harmonieorkest
De Pinte (gratis toegang)

35e Braderie

van 14 tot 20 uur in het centrum
(Baron de Gieylaan, Groenstraat, Pintestraat)
Gemeenteplein
Vrije basisschool

Doorlopend: politie met motor, infostand en verkeerspark
Sportanimatie georganiseerd door Sportdienst De Pinte

Kinderrommelmarkt en animatie

van 14 tot 18 uur in Pintestraat:
Springkasteel (gratis) ter hoogte van Pintestraat 57
Springballenrace, speelkoffers met medewerking Speelpleinwerking Amigos
Luto’s Bungo Fun: jumptrampoline
Kindergrime en ballonplooien

Wagenspel

Om 16 en om 18 uur (Pintestraat) opvoeringen van: “Vier, kost en inwoon”,
opgevoerd door de Koninklijke Toneelvereniging “Vrank en Vroom” uit
Sint-Martens-Latem, met verschillende acteurs uit de gemeente

Doorlopend straatanimatie

van 14 tot 20 uur in het centrum (Baron de Gieylaan, Groenstraat, Pintestraat)

Levende standbeelden
Steltlopers
De Drilpaanders
Clown Toby (rondlopende goochelclown)
Clown Lollybol
Toeterman Bapo
Straatcircusvoorstelling Myster X
Goochelaar - Charlatan
Komische fotograaf
Carte Blanche
Muzikale boomelf (Park Viteux)
Trashbeatz (recycling is the future)
Harmonie van Zevergem met majorettes
Dansgroep DanceReaction
... nog talrijke andere attracties

Parking Domein Begonia wordt voor iedereen opengesteld op zondag 9 september.
Organisatie - Gemeente De Pinte, werkgroep “dedorpsfeesten”, middenstanders en
horeca-uitbaters
Contactpersonen - Christine Bonheure 09 280 80 89, Luc Dekimpe 0476 34 62 96 en
Bertrand De Bie 09 282 74 16

