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Pintefeest: braderie met animatie voor jong en oud

Op de agenda

vr. 30/8		Eerste dag Gordelfestival | zie pag. 20
za. 31/8
Openluchtfilm ‘Intouchables’ | zie pag. 11-12
zo. 1/9
Speelstraat | zie pag. 24
do. 5/9
Start puntenkaarting | zie pag. 28
zo. 8/9
Braderie | zie achtercover
vr. 14/9		
Thuiscomposteren in de kringlooptuin | zie pag. 9
di. 17/9
Start lessenreeks linedance | zie pag. 19
di. 17/9
Infoavond MultiMove | zie pag. 19
do. 19/9
Start lessenreeks Seniorenturnen | zie pag. 18
vr. 21/9		
Thuiscomposteren in de kringlooptuin | zie pag. 9
di. 24/9
Open jeugdraad | zie pag. 25
do. 26/9
Senior sportief | zie pag. 18
za. 5/10		
Festival van Vlaanderen | zie pag. 12
wo. 9/10		
Gratis controle bandenspanning | zie pag. 11
wo. 9/10		
Infoavond woningkwaliteit | zie pag. 6-7
za. 12/10
Start Bibliotheekweek | zie pag. 16
do. 17/10
Infosessie over een gezond binnenmilieu | zie pag. 8

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

Infokrant
september - oktober 2013

Agenda september - oktober 2013

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
maart-april
UiTagenda’s? Voer
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten op deze online
ze in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door via
communicatie@depinte.be.
vr.
30/8,
zo.
1/9

vr.
30/8

za.
31/8

Hofstade, Huizingen en Pepingen
-€5
vzw ‘de Rand’
www.gordelfestival.be

Opendeurdag Curieus O-Vl,
voorstelling nieuwe projecten
van 8 tot 20 uur - Speldenstraat 5
/ Gent - gratis - graag inschrijven
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

JV De Pinte - Bonanza (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

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

Openluchtfilm ‘Intouchables’

Aperitiefconcert
Harmonieorkest DP
om 11.30 uur - voorplein Kasteel
Viteux - gratis
Harmonieorkest DP
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

Gordelfestival met o.a. Axl
Peleman, De Nieuwe Snaar

| zie pag. 20

| zie pag. 11-12

om 20 uur - parking OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

zo.
1/9

Kouterconcert Harmonieorkest
DP
om 10.30 uur - Kouter / Gent gratis
Harmonieorkest DP
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

vr.
6/9

Eerste Scheldeveldejogging

zo. 8/9

za. 7/9, Openstelling Museum Scheldeveld
za. 5/10, za. van 14 tot 17 uur, zo. van
zo. 15/9 14 tot 18 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
za. 7/9,
zo. 8/9,
za. 14/9
zo. 15/9

za. 7/9
of
zo. 8/9

Braderie met straatanimatie,
(kinder)rommelmarkt,
fietsenverkoop … | zie

achtercover en pag. 5

Wedstrijd Schotland - België
met after party | zie pag. 15
om 21 uur - parking Makro - gratis
www.matchoftheday.be

vanaf 10 uur - centrum De Pinte
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
zo. 8/9,
ma. 9/9

di. 10/9

Gezinsbarbecue tijdens de
kermis
doorlopend - Domein Begonia € 15 / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

| zie pag. 16

Paardenkoersen | zie pag. 12
om 14 uur - ’t Mieregoed Kalande
Paardenkoersencomité DP
Luc de Vos: 0498 86 39 39

JV De Pinte - Nederename (1ste
elftal)
Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Vrouwenpraatcafé: lezing
‘Mannen in nood - ons
probleem? ‘ door Vera Claes
(dir. Zij-kant)
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

Tentoonstelling Art@De Pinte

van 14 tot 18 uur - raadzaal
Art@De Pinte
Karina Alisch: 0473 93 48 33

vr. 13/9

Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

vr. 13/9,
vr. 27/9,
vr. 11/10
vr. 25/10

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

vr. 13/9

Opendeurdag Youth Band De
Pinte: iedereen welkom met
blaasinstrument of percussie
(drum beschikbaar)
van 19 tot 20.15 uur - refter GBS,
Polderbos 1
www.youthband.be
myriam.dietens@skynet.be
JV De Pinte - Meerbeke (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

| zie pag. 23

om 19 uur - kasteelpark
Scheldevelde (startzuil
loopomloop) - gratis
Joggingclub DP
www.jcdepinte.be

2

zo. 8/9

za.
14/9,
za.
21/9

za.
14/9,
zo.
15/9

| zie pag. 9

om 9 uur - Zomergem of Evergem
- gratis
IVM: 09 377 82 11
Opendeur dierenasiel
Citadelpark Gent met
tentoonstelling, springkasteel …
za. van 11 tot 19 uur, zo. tot 18 uur
Koninklijke Maatschappij Voor
Dierenbescherming vzw: 09 222
53 03
www.dierenasielgent.be

za.
14/9
t.e.m.
29/9

| zie pag. 14

di. 17/9

Start lessenreeks linedance

Groepstentoonstelling Centaura

van 14 tot 18 uur - Zilverhof 34 /
Gent
Kunstkring Centaura: 09 282 68 67

| zie pag. 19

om 9.45 uur - OCP - € 49,5
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
di.
17/9, di.
15/10

Z i e w w w. U i Ti n d e p i n t e . b e v o o r m e e r i n f o .
www.depinte.be

Start cursus thuiscomposteren

Crea
om 13.30 uur -  OCP
Okra DP
Agnes Claeys: 09 282 86 32

di. 17/9,
wo.
25/9,
do.
10/10,
di.
22/10
do.
19/9

do.
19/9

Cursus: Knusse huissokjes
breien
om 19.30 uur - De Veldblomme /
Zevergem
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck :
0478 20 67 73
Contactnamiddag met
voorstelling nieuw
jaarprogramma: thema
‘Buitengewoon’
om 14 uur - raadzaal - gratis
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Kookles: Quinoa, couscous & co
om 19 uur - De Veldblomme /
Zevergem
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

vr. 27/9

Start degustatiejaar wijngilde
Vini Amici | zie pag. 13
om 20 uur - De Pinte - € 120
Wijngilde Vini Amici
Bart Vanderstraeten: 0494 50 15 53

zo.
29/9

Paddenstoelenwandeling in De
Beuren met gids
om 14 uur - NMBS-halte
Kwatrecht - gratis
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren: 09 282 75 15

ma.
30/9,
di. 8/10

di. 1/10

Fietsen ± 25 km
vr.
20/9, vr. om 14 uur - OCP
18/10
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
zo.
22/9

Bezoek Ezelboerderij git (e) ane:
ezeltocht (5 km) voor kinderen
of heerlijke wandeling (ca. 8 km)
voor iedereen + koffie/thee met
gebak in de gezellige hoeve
om 14 uur - Arthur
Odevaertstraat 5 / SchorisseMaarkedal - € 4 (wandelaars) /
€ 9 (ezeltocht) / niet-leden + € 2 inschrijven nodig
VELT Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be
09 385 60 03
JV De Pinte - Munkzwalm (1ste
elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

di. 24/9

do.
26/9

vr. 27/9

Senior Sportief: Sporteldag

| zie pag. 18

Deinze - € 5 / € 9
Provincie Oost-Vlaanderen
Sportdienst DP: 09 280 98 40
Start reeks Zingen in volle
aandacht
om 9.30 uur - Leeuwerikstraat
1 - € 98
La Verna
www.cantavita.be
JV De Pinte - Bambrugge (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

wo.
9/10

Controle bandenspanning

za.
5/10

Concert ‘Il Gardellino en
Thomas Bloch’ | zie pag. 12
om 20 uur -  OCP -  € 14
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

zo.
6/10

Vers geperst | zie pag. 13
om 10 uur - OCP - gratis
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43
JV De Pinte - J. Zulte (1ste elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Opening jaarthema ‘Christenen
en hun keuzes vandaag’ door
Prof. Roger Burggraeve
om 20 uur - kerk De Pinte Iedereen welkom!
Werkgroep Geloofsgesprekken
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
‘Micro-organismen: onze
vijanden … of toch vrienden?’
door Em. Prof. Erick Vandamme,
dep. Biochemie UGent
om 20 uur - Brasserie ’t Klooster gratis (leden) / € 5
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

van 13 tot 16.30 uur gemeenteplein - gratis
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

| zie pag. 6-7

19.30 uur - raadzaal - gratis
SVK Leie en Schelde
Leen Van Deynze: 0479 64 47 09

| zie pag. 13-14

GOSA-namiddag (grootoudersen seniorenactie)
om 13.45 uur - Zaal Begonia € 10 / € 15
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

| zie pag. 11

Infoavond woningkwaliteit

Start ‘Het Manhattan-project’

do.
3/10

di. 8/10

Vrouwenpraatcafé: lezing ‘Het
verhaal van onze landsgrenzen
... en van België’ door historica
Maartje van der Laak
om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 3
Curieus DP-Z
E. Plastria: 09 282 60 98

Bloedcollecte | zie pag. 5
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

om 14 uur - OCP - € 47 / € 53
Davidsfonds
Katleen BoeraeveVandermeersch: 09 282 96 69

55+: Bezoek museum van de
wetenschappen
om 14 uur - Gent - € 2 / € 5
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 8/10

do.
10/10

‘Faalangst en zelfvertrouwen bij
kinderen en jongeren’
om 20 uur - OCP - € 5 / gratis
(leden) - inschrijven nodig
CM: 09 267 57 35

vr.
11/10

Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
JV De Pinte - SV
Geraardsbergen (2de reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za.
12/10,
zo.
13/10

za.
12/10

do.
17/10

Feest dag v/d chronisch zieke
mensen, met eucharistieviering
op zo. om 11 uur
om 14.30 uur - OCP - € 5
Ziekenzorg DP
3
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
Ribbetjesfestijn ACV De Pinte
vanaf 19 uur - refter gemeentelijke
basisschool, Polderbos 1 - € 15
(aperitief, ribbekes à volonté of
koude visschotel, met groenten
en frietjes) / € 9 (- 12 jaar) / gratis
(- 6 jaar)
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
Kookles: Stoofpotjes en
ovenschotels
om 19 uur - De Veldblomme /
Zevergem
KVLV Zevergem
Kristien Morel : 09 245 03 09
Infosessie gezonde binnenlucht

| zie pag. 8

om 20 uur - raadzaal - gratis
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

vr.
18/10

za.
19/10
t.e.m.
zo.
27/10

zo.
20/10

di.
22/10

Zelf volwaardig biobrood
bakken met Paul Verschelden
om 19.30 uur - parochiezaal,
Kerkwegel 25 / Melsen inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97
Tentoonstelling ‘de putkapel’
(dieven en devotie langs de
Leie)
in het weekend van 10 tot 18
uur, tijdens de week op afspraak
- Putkapelstraat 3 / Sint-DenijsWestrem - gratis
Heemkring Scheldeveld i.s.m. de
kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk
Paul Van Den Borre: 09 221 19 51
of 09 222 15 02
JV De Pinte - Lebeke-Aalst (1
elftal)
om 15 uur - Sportwegel - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

ste

55+: ‘Verzekeringen’
om 14 uur - Bondslokaal - € 2 / € 5
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

wo.
23/10

do.
24/10

vr.
25/10

za.
26/10,
zo.
27/10

Educatief kinderprogramma
‘TIKTAK! TIKTAK!’ Poppentheater Sloef
van 15 tot 16 uur - De
Veldblomme, Zevergem - € 6 / € 5
(leden Gezinsbond, Davidsfonds,
houders Culturele kaart)
Davidsfonds DP-Z en Gezinsbond
Zevergem
Bart Laureys: 09 282 68 43
België op weg naar … 2014

za.
26/10,
27/10,
1 t.e.m.
3/11

Groepstentoonstelling Centaura

za.
26/10

Mazoutactie
Curieus DP-Z
M. Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

di.
29/10

Ontwerp bloemstuk voor
Allerheiligen met Annie De
Sutter
om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 5 (leden) / € 8
- eigen materiaal of aankoop de
avond zelf - inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
rosseel.yvette@telenet.be
09 282 88 02

do.
31/10

Halloween Trick or Treat rondgang door de wijk met
afsluitende drink
vanaf 19.30 uur - Eekbulk 2 gratis - verplicht verkleed voor
iedereen die rond gaat
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

| zie pag. 13

Machelen - € 5 / € 3
Davidsfonds
Bart Laureys: 09 282 68 43
JV De Pinte - Houtem (2de
reserven B)
om 20 uur - Sportwegel - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Belgium Open: Internationaal
tornooi Sepak Takraw
van 10 tot 18 uur - OCP - gratis
www.sepaktakraw.be

| zie pag. 14

gemeentehuis
Kunstkring Centaura:
09 282 68 67

Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
100 nieuwe parkeerplaatsen aan het station
4

Hoek Stationsstraat - Julien Anthierenslaan

Om de parkeermogelijkheden aan het station nog verder te verbeteren werd er op 2 april 2012 een
overeenkomst afgesloten met de Stad Gent voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de
Julien Anthierenslaan.
Deze parking komt op de hoek van de Julien Anthierenslaan en de Stationsstraat en zal bijna 100
parkeerplaatsen omvatten.
De aannemer heeft opdracht gekregen om te starten met de werken op maandag 9 september
2013 zodat de parking vanaf begin november 2013 in gebruik kan worden genomen.

Leven & Wonen
Openbare onderzoeken op www.depinte.be
Officiële aankondigingen van de gemeente worden uitgehangen (‘aangeplakt’) aan het infobord
rechts van de administratieve inkomhal van het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1).
De openbare onderzoeken die u hier vindt, worden ook gepubliceerd op:
www.depinte.be/openbareonderzoeken.aspx

www.depinte.be

Verkoop gevonden fietsen tijdens braderie
Zondag 8 september

Het gemeentebestuur zorgt voor de verkoop
van achtergelaten en gevonden fietsen op
zondag 8 september 2013.
De gevonden fietsen zullen tentoon gesteld
worden op het gemeenteplein (in de Baron
de Gieylaan, voor het gemeentehuis) vanaf
14 uur.
Wie geïnteresseerd is om een bod uit te brengen op een fiets, kan dit noteren op de fiche
die aan de fiets bevestigd zal zijn.
Om 17 uur worden de fietsen toegewezen aan diegene die het hoogste bod heeft uitgebracht. De
fietsen dienen op dat ogenblik betaald en dadelijk meegenomen te worden.

De Pinte zoekt vrijwilligers

voor ondersteuning bij grootschalige noodsituaties
De Pinte opnieuw
kandidaat voor
Slimste Gemeente
seizoen 2014
Interesse?
Binnenkort info op
www.depinte.be
en de infoborden.

Een bus- of treinongeval, een natuurramp, een grote brand … Rampen zijn jammer genoeg niet weg
te denken uit onze maatschappij en elke stad of gemeente kan ermee geconfronteerd worden. Het
gaat om uitzonderlijke gebeurtenissen die soms een grote impact hebben op onze samenleving. De
gemeente is hierop voorbereid en heeft een uitgebreid Algemeen Nood- en Interventieplan dat
geactiveerd wordt als er zich een noodsituatie voordoet.
Afhankelijk van de aard van de ramp kan het nodig zijn om psychosociale hulp te bieden aan nietgewonde slachtoffers, familieleden en vrienden van slachtoffers. Dat kan gaan van informatie,
psychologische ondersteuning tot onderdak, warme kledij … Om deze hulp te kunnen bieden wil de
gemeente een netwerk met vrijwilligers uitbouwen.
Jouw taken als vrijwilliger
Tijdens een ramp draai je mee in een netwerk van medewerkers van de gemeente en samen staan
jullie in voor volgende opdrachten:
onthaalcentrum openen om niet-gewonde slachtoffers op te vangen en te registreren;
ongeruste familieleden en vrienden opvangen;
lijst van slachtoffers opmaken;
telefooncentrale bemannen voor informatie aan verwanten en slachtoffers.
Concreet is de gemeente op zoek naar vrijwilligers uit de buurt die zich zowel binnen als buiten de
werkuren snel kunnen vrijmaken als er zich een ramp voordoet. Daarnaast is het ook belangrijk dat
je stressbestendig en communicatief vaardig bent.
Interesse? Meer informatie?
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie kan je contact opnemen met communicatieambtenaar Isabel Coppens, tel. 09 280 80 89, communicatie@depinte.be.

Bloed geven doet leven
De Bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis doet voortdurend inspanningen om de voorraad bloed,
levensreddend voor onze zieke en gekwetste medemensen, op peil te houden.
Ongeveer 4 % van onze bevolking is regelmatig donor, maar zowat 70 % van de mensen heeft minstens een keer in zijn leven bloed nodig.
Die voorraad is de laatste maanden ernstig geslonken en daarom durft de ‘Vriendenkring Vrijwillige
Bloedgevers De Pinte’ een warme oproep te doen aan alle Pintenaars tussen achttien en 65 jaar,
met een warm hart, om bloed te komen geven op een van de volgende collectes in De Pinte:
maandag 30 september 2013
dinsdag 8 oktober 2013
Telkens van 17 tot 19.30 uur in het OCP, Polderbos 20
Meer info op www.bloedgevendoetleven.be.
Alvast van harte welkom op een van onze bloedinzamelingen!

5

De Belbus, wat u zeker moet weten
De belbus moet steeds gereserveerd worden
Belbus: 09 211 91 91

Om een rit met de belbus te bestellen, volstaat het om te
bellen naar de belbuscentrale.
De medewerker van de belbuscentrale geeft u graag
een woordje uitleg en helpt u stap voor stap doorheen
uw reservatie. U zult zien, niets is eenvoudiger dan een
ritje reserveren met de belbus.
U kunt reserveren voor maximum veertien personen.

© De Lijn Stefaan Van Hul
De belbus stopt enkel aan haltes
De haltes zijn aangeduid op een kaart met zwarte haltenummers. U kunt de kaart van de belbus
terugvinden in de belbusfolder of op de website www.delijn.be.
Toegankelijkheid
De Lijn is er voor iedereen, daarom zijn alle belbussen toegankelijk voor rolstoelgebruikers en reizigers met een kinderwagen.

Hoe werkt de belbus?

Vervoer op vraag, zeven dagen op zeven. Dat is het principe van de belbus. U belt ons en zegt welke
verplaatsing u wilt maken binnen het belbusgebied. Wij reserveren dan voor u de rit die het best
beantwoordt aan uw vraag.
Gebruik, waar mogelijk, steeds de vaste buslijnen. Is er geen vaste verbinding? Reserveer dan de
belbus!
U kunt bellen tot twee uur voor het vertrek, maar bel liefst een dag op voorhand. Reserveren kan ten
vroegste veertien dagen voor het vertrek.

Wat kost de belbus?

Op de belbus betaalt u dezelfde prijs als op een gewone bus.

Waarheen rijdt de belbus?

De belbus stopt, net als de gewone bus, aan vaste haltes, maar zijn reisweg is afhankelijk van de
reservaties.
Met de belbus kunt u alle mogelijke verplaatsingen maken binnen het belbusgebied.
Het belbusgebied omvat de gemeenten De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem met alle deelgemeenten. Daarnaast heeft de belbus ook haltes in Sint-Denijs-Westrem, Gent, Asper, Gavere,
Semmerzake en Astene. Er zijn twee nieuwe belbushaltes vanaf 2 september 2013: halte Gent
Bovenhove (foldernummer 190) en halte Sint-Denijs-Westrem Flanders Expo (foldernummer 191).

6

Infoavond woningkwaliteit

Woensdag 9 oktober 2013 om
19.30 uur
In de raadzaal van het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte

Woningkwaliteit

Vraagt u zich af of de woning die u
verhuurt aan de nodige vereisten
voldoet? Wat zijn al die vereisten en
wat zijn de mogelijke gevolgen als
de woning niet aan de huidige normen voldoet? En hoe zit het nu juist
met de nieuwe wetgeving rond de plaatsing van dakisolatie en rookmelders in een verhuurde woning? Op al uw vragen rond woningkwaliteit krijgt u deze avond een gepast antwoord.

Zorgeloos verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor

Wenst u uw woning zorgeloos te verhuren, steeds zeker te zijn van een stipte betaling van de huur,
toegang te krijgen tot de renovatiepremie en verlost te worden van alle administratieve beslommeringen die verhuren met zich meebrengt? Dan is verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor zeker iets
voor u.
U bent eveneens welkom op een van de volgende infomomenten die allen om 19.30 uur van start
gaan. De infoavonden zijn gratis.

www.depinte.be

12 september - Gavere - Erfrecht
Zaal ‘ De Racing’, Markt 20, Gavere

19 september - Melle - Woningkwaliteit

Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Melle

1 oktober - Merelbeke - Erfrecht en Woonpremies

Ontmoetingscentrum Wilgenhof, Poelstraat 37, Merelbeke

10 oktober - Nazareth - Woonpremies

CC De Brouwerij, Stationsstraat 3 B, Nazareth

15 oktober Sint-Martens-Latem - Erfrecht 		

Raadzaal gemeentehuis, Dorp 1, Sint-Martens-Latem
Telkens met een uiteenzetting over ‘Zorgeloos verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)’. De
Pinte maakt deel uit van het SVK Leie en Schelde, een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s
van De Pinte, Gavere, Nazareth, Merelbeke, Melle en Sint-Martens-Latem.
Voor meer info of om in te schrijven (bij voorkeur via e-mail): leen.vandeynze@svkleieenschelde.be,
dimitri.zenner@svkleieenschelde.be, tel. 0479 64 47 09 of 0479 64 71 64.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
containerpark.jpg
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op
wettelijke feestdagen.
Openingsuren
maandag
/
13 - 18 uur (zomeruurregeling*)
dinsdag
9 - 12 13 - 17 uur
woensdag
/
13 - 17 uur
donderdag
/
13 - 18 uur (zomeruurregeling*)
zaterdag
9 - 12 13 - 17 uur
* Zomeruurregeling tot en met 26 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 (13,5 euro), compostbak (27 euro) of wormenbak (10
euro)? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt hen contacteren op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare
goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met
vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
Meer info op www.uwkringwinkel.be.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 20 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en
van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 21 september van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
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Textielinzameling
Op dinsdag 8 oktober wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2013 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Zie
www.depinte.be > Milieu & Duurzaamheid > Afval > Milieukalender.

Breng je frituurolie binnen en trakteer je vrienden op een lekker
pakje friet!

Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseert Interafval (www.interafval.be) samen met IVM en Valorfrit
(www.valorfrit.be) weer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar
het containerpark te brengen. Wie weet kan je daarmee je vrienden gratis een portie frietjes aanbieden! En bovendien maak je kans op een gloednieuwe friteuse of een van de 1 000 cinematickets.

Ga naar het containerpark … en nodig al jouw vrienden uit voor een pakje friet!

Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je een tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die je
correct inlevert. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat tombolabiljet staat
een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket
binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, je maakt nog steeds kans op een friteuse en een waardebon voor een mobiele frituur. Die laat je aan huis komen en dan kan je je vrienden, familie en
kennissen verwennen met heerlijke frietjes!

Het milieu deelt in de winst
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Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en -vetten nog steeds in de gootsteen,
het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade
te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling ... Breng je gebruikte
frituuroliën- en vetten dus altijd naar het containerpark!
Per bezoek aan het containerpark krijg je maximaal acht tombolabiljetten. Het volledige wedstrijdreglement en meer info over de inzamelmaand vind je op www.inzamelmaand.be.

Infosessie over een gezond binnenmilieu
Open MINA-raad

Gezonde binnenlucht is van levensbelang, maar
zonder het te beseffen zitten we vaak uren binnen
in vervuilde lucht. Dat de binnenlucht meestal vuiler
is dan buiten hebben we vaak niet in de gaten. Dit
terwijl we vaak meer dan 85 % van onze tijd binnen
doorbrengen.
Op donderdag 17 oktober 2013 kunt u terecht in de
raadzaal van het gemeentehuis voor een open MINAraad. De gratis infosessie over gezonde binnenlucht
wordt gegeven door een Medisch Milieukundige van
LOGO+ (Lokaal Gezondheidsoverleg).
Alle geïnteresseerden zijn welkom van 20 tot 21 uur.

www.depinte.be

Zwerfkatten: een diervriendelijke oplossing
Katten behoren tot de oudste huisdieren. Talloze gezinnen hebben een of meerdere katten. Ze zijn
vaak heel goed in staat om ook zonder mensen te overleven.
Sommigen katten worden zwerfkatten. Soms leven ze in afgesloten binnentuinen, soms vrij op straat,
verlaten pleinen en kerkhoven. De meeste van deze dieren waren oorspronkelijk huiskatten. Zij zijn
weggelopen of bewust door hun eigenaar op straat gezet. Hier en daar hebben zich echte kolonies
gevestigd van soms wel tientallen katten, die overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Denken
we bijvoorbeeld maar aan de geluidshinder die ze vooral ’s nachts veroorzaken en de geurhinder
die ontstaat door het zogenaamde sproeien van katers. Dit leidt nogal eens tot dieronvriendelijke
acties en burenruzies. Ieder jaar neemt het aantal kittens enorm toe. Veel tamme katjes worden
‘weggegooid’, in dozen in het bos gezet, uit de auto langs de weg gedumpt. Het werk van onverantwoordelijke mensen.
Veel in het wild geboren kittens overleven in buurten waar goedhartige mensen hen voeden. Het
vermenigvuldigingsproces is begonnen. Wat als liefdadigheidswerk begon, wordt een belastende
taak. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zonder menselijk ingrijpen zal die toestand nooit in positieve
zin veranderen.

Wat kan jij doen?

Laat je kat steriliseren of castreren!
We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Het verminderen van het aantal zwerfkatten hangt voor
een groot deel af van de wil van eigenaars van huiskatten om hun dieren te laten steriliseren. Je
zorgt er zo voor dat je kat geen ongewenste kittens meer kan krijgen. Het zwerfkattenprobleem zou
er niet zijn als kattenbaasjes hun kat(ten) zouden laten steriliseren of castreren. Veel zwerfkatten
zijn immers ex-huiskatten, achtergelaten door mensen, of nakomelingen van huiskatten, kittens die
men niet kon houden, die door hun respectieve onverantwoordelijke eigenaars in de natuur gedumpt
werden en vervolgens verwilderden.
Meld zwerfkatten bij de milieudienst
Het is belangrijk dat iedereen die katten waarneemt waarvan hij vermoedt dat het gaat om
zwerfkatten, contact opneemt met de duurzaamheidsambtenaar (mariska.samyn@depinte.be,
tel. 09 280 80 98). Er wordt dan tijdens de maanden van de gemeentelijke kattenactie actie ondernomen voor het zwerfkattenprobleem; dit wil zeggen sterilisatie of castratie van de zwerfkatten, waarna
ze, na herstel, worden teruggezet. De kolonies zullen hierdoor langzaam kleiner worden doordat
vreemde katten uit hun territorium gehouden worden. Dit wordt al jaren succesvol toegepast in enkele ons omringende landen en in vele steden en gemeenten in ons land, ook in De Pinte.

Thuiscomposteren in de kringlooptuin
Waarom?

Thuiscomposteren is helemaal niet moeilijk en biedt niets dan voordelen:
9
 het zorgt ervoor dat er minder restafval moet verwerkt worden, dus moeten er minder restafvalzakken gevuld worden;
het zorgt voor minder afvoer van grasmaaisel en snoeisel naar het containerpark;
het geeft gratis bodemverbeteraar onder de vorm van compost in de plaats.

Voor wie meer wil weten over het hoe, wat, waarmee … organiseert IVM een driedelige
cursus ‘thuiscomposteren in de kringlooptuin’.

In het eerste deel verneemt u de knepen van het thuiscomposteren. Het
tweede deel bevat een bezoek aan
de Feniks in Avelgem, waar er meer
uitleg gegeven wordt over allerlei toepassingen van het thuiscomposteren
en kringlooptuinieren. Tijdens het
laatste deel mag u zelf aan de slag
tijdens een praktijksessie.
De cursus wordt gegeven door erkende Vlaco-lesgevers.

IVM organiseert in september-oktober twee gratis cursussen: de ene in
Zomergem, de andere in Evergem.

Zomergem

Evergem

deel 1 : theorie

zaterdag 14 september
09.00 - 12.00 uur

zaterdag 21 september
09.00 - 12.00 uur

deel 2 : bezoek

zaterdag 21 september
10.00 - 12.00 uur

zaterdag 21 september
10.00 - 12.00 uur

deel 3 : praktijk

zaterdag 28 september
09.00 - 12.00 uur

zaterdag 5 oktober
09.00 - 12.00 uur

Inschrijven kan tot 6 september bij de milieudienst of rechtstreeks bij IVM op 09 377 82 11 of
ivm@ivmmilieubeheer.be. Bij inschrijving worden de juiste locaties doorgegeven.

Lach jij ook groen bij het zien van je energierekening?
Op het eind van de maand een flinke energierekening krijgen is niet zo tof. Er zijn zeker manieren
om je factuur te doen dalen zonder al te grote inspanning of comfortverlies.

Sluipverbruik

 Schakel alle standby lichtjes uit (pc, video, tv, muziekinstallatie …). Dit kan het makkelijkst door een
stekkerblok met aan-/uitknop.
 Haal opladers op tijd uit het stopcontact, deze verbruiken ook stroom als de gsm (of laptop, kruimeldief of …) niet aangesloten of al opgeladen is.

Verlichting

Vervang je lampen door spaarlampen of led-verlichting.
Laat geen verlichting branden in kamers waar niemand aanwezig is.

Verwarming

Sluit deuren en gebruik een tochthond.
Laat je radiator vrij, dus geen overhangende gordijnen.
Plaats radiatorfolie achter je radiator.
Schakel de thermostaat een half uur voor het slapen gaan uit.
Laat je verwarmingsinstallatie goed afstellen.

Huishoudelijke taken

Ontdooi regelmatig je diepvries, een ijslaagje van 2 mm kan al heel wat meerverbruik betekenen.
Kook met de deksels op de potten.
Hang de was vaker buiten in plaats van de droogkast te gebruiken, deze is een echte energieslokop.

Betaal jij je ook blauw om je huis te verwarmen?
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Met het aanpassen van je gedrag kan je al een eerste stap zetten in het besparen op je energiefactuur. Maar wil je nog verder gaan, dan kan je eens kijken hoe je je huis zo kunt (ver)bouwen dat je
een minimum aan energie nodig hebt om je huis te verwarmen.

Isoleren van dak

De meeste warmte van je huis gaat verloren via het dak. Met het isoleren van je dak hou je dus heel
veel warmte binnen en verlies je dus minder energie.

Isoleren van muren

Ook via de buitenmuren verlies je warmte. Vroeger was isoleren in de buitenmuren geen gewoonte,
maar in nieuwbouw wordt het nu zeker toegepast. Ook bij verbouwingen kan je nagaan of het mogelijk is om je buitenmuur te isoleren.

Hoogrendementsglas

Ramen zijn absoluut geen goede isolator, maar er zijn wel grote verschillen tussen het soort glas.
Kies dan ook zeker voor glas met een lage K-factor (maximum 1,1). Ook voor oud dubbel glas loont
het zeker de moeite om deze te vervangen.

Verwarmingsinstallatie

Is je ketel aan vervanging toe of al redelijk van leeftijd, overweeg dan zeker de aanschaf van een
hoogrendementsketel. Laat deze ook goed afstellen.
Wie zijn huis aanpakt moet daar uiteraard wat middelen voor voorzien, maar tegenwoordig kan je
heel wat premies krijgen zodat de kosten lager liggen. Bovendien kan je ook een beroep doen op
een groene lening en heb je ook fiscale voordelen. Alle info vind je op www.energiesparen.be.

www.depinte.be

“De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt”
Maar liefst 85 % van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit blijkt uit een
steekproef van Ecolife. Dat zorgt niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor
een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct opgepompt zijn. De Energiesnoeiers van De Kringwinkel Teleshop houden daarom verschillende acties
in Oost-Vlaanderen om chauffeurs zuiniger én veiliger op de weg te helpen.
De juiste bandenspanning kan elke chauffeur in Vlaanderen jaarlijks een gratis tankbeurt opleveren.
De Energiesnoeiers zorgen gratis voor de juiste bandenspanning in De Pinte op het gemeenteplein
(voor het gemeentehuis) op woensdag 9 oktober van 13 tot 16.30 uur.
Je hoeft hiervoor niet in te schrijven, tijdig langskomen is voldoende.

Resultaat actie Belbos van Curieus
Begin dit jaar lanceerde Curieus haar actie ‘wissel uw oude gsm in voor een nieuwe boom’. Deze
oproep viel niet in dovemansoren. Er werden in Oost-Vlaanderen 2 065 gsm’s ingeleverd waaronder
219 gsm’s van De Pinte.
219 maal dank voor de bomen die wij in november zullen planten in het Provinciaal domein van
Wachtebeke. Hartelijk dank aan iedereen die aan de actie heeft deelgenomen.

Cultuur & Vrije tijd
Kunstenaar van de maand
De Pinte opnieuw
kandidaat voor
Slimste Gemeente
seizoen 2014
Interesse?
Binnenkort info op
www.depinte.be
en de infoborden.

September – Kristine Cnudde

Kristine Cnudde volgde plastische kunsten en regentaat P.O. aan Sint-Lucas in Gent. Ze schoolt zichzelf
voortdurend bij en volgt cursussen in zowel binnen- als
buitenland. Als keramiste is ze steeds op zoek naar de
mogelijkheden van klei en glazuren. Via experimenten
probeert ze haar technieken, zoals het aanbrengen
van kleurrijke glazuren op keramische wandplastieken,
steeds te verbeteren. Centraal in haar werk staat het
menselijk gezicht en zijn expressie. De beelden willen
voornamelijk een sprookjesachtige sfeer creëren en de
kijker meenemen naar een wereld vol vertellingen. Haar werk is geregeld te zien tijdens groepstentoonstellingen van kunstkring Centaura. In september neemt ze met plezier voor de tweede maal 11
deel aan de ‘Kunstenaar van de maand’.

Oktober – Leo Van Steenbergen

Amateurfotograaf Leo Van Steenbergen begon met snapshots en daarna reisfoto’s die uitgroeiden
tot diareeksen met klank en begeleidende tekst. Hij maakte de overgang mee van analoog naar
digitaal waarbij Photoshop nu soms een handje toesteekt.
“Een foto moet niet steeds de strikte weergave zijn van de natuur of een bepaalde situatie, het kan
ook een creatie zijn geïnspireerd door iets wat de fotograaf gezien heeft. De schoonheid van de
vergankelijkheid speelt de laatste tijd een grote rol in mijn foto’s die niet meer aan strenge regels
gebonden zijn. De sfeer van deze foto’s primeert op het beeld zelf.”
Gedurende 38 jaar was hij voorzitter van fotoclub De Spiegel en probeerde Leo de fotografie een
plaats te geven in De Pinte door tentoonstellingen te organiseren in de raadzaal of de uitstalramen
van de Pintse handelaars.

Openluchtfilm ‘Intouchables’ op 31 augustus
Net als vorig jaar wordt er de avond voor ‘De Speelstraat’ een filmvertoning in openlucht georganiseerd. We kozen dit jaar voor ‘Intouchables’: als gevolg van een ongeval tijdens het paragliding moet
Philippe, een rijke aristocraat, op zoek naar iemand om hem te helpen in het huis. Hij neemt Driss
in dienst, een jongere uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt. Kortom, de minst geschikte
persoon voor de job. Samen zullen ze een middenweg moeten vinden tussen Vivaldi en Earth Wind
and Fire, tussen het kostuum en het trainingspak ...

… “enthousiaste buddy-film” (De Morgen).
Datum:
Plaats:
Start: 		
Inkom:		

zaterdag 31 augustus 2013
parking OCP
20 uur
gratis

En de Cultuurprijs gaat naar …
Bertrand De Bie!

Pintenaar Bertrand De Bie kreeg op Vlaanderen Feest! van
het gemeentebestuur en de Pintse Cultuurraad de Cultuurprijs
2013. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of verenigingen die zich inzetten voor het lokale culturele leven.
Hij krijgt de prijs omwille van zijn jarenlange engagement voor
De Pinte. Hij startte in 1972 de verbroedering met de Duitse
gemeente Freiamt. Hij engageerde zich ook voor een aantal
kunstprojecten zoals de graffiti aan het jeugdhuis.
In 2009 nam hij het initiatief om op de site van Viteux een jaarlijks muziekfestival te organiseren
(Cafeest) en ook de braderie in september is dankzij hem wat ze nu is, een gezellige zondagmiddag
met een rommelmarkt, straatanimatie …
Bertrand De Bie ontvangt een cheque van 500 euro.

Festival van Vlaanderen: Il Gardellino en Thomas Bloch
Kamermuziek rond Mozart en de glasharmonica
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Ten huize van Wolfgang Amadeus Mozart werden vaak huisconcerten gegeven onder bevriende musici. Er werd duchtig
geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei bekende en
minder bekende instrumenten. Een van die instrumenten, de
glasharmonica, was in de achttiende eeuw bijzonder populair. Het
is een opmerkelijk mechanisme van ronddraaiende glazen schotels met diverse toonhoogten. De schotels worden met vochtige
vingers aangeraakt en leveren een heel aparte klank op.
Hoewel de deuntjes die tijdens deze huisconcerten het licht
zagen, zelden werden opgetekend, zijn er toch enkele merkwaardige composities van Mozart voor dit instrument bewaard
gebleven. Hieruit maakten Il Gardellino en Thomas Bloch (aan de
glasharmonica) een bijzondere selectie, aangevuld met andere
barokke pareltjes van grootmeester Mozart en zijn tijdgenoten
F.X. Süssmayr en J.C. Bach.
Wanneer:
Waar:
Tickets:
Reserveren:
Organisatie:

Zaterdag 5 oktober 2013 om 20 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos, De Pinte
14 euro (ADK), 12 euro (VVK), 10 euro (-26 jaar, 60+)
09 280 98 40, culturele.dienst@depinte.be
Cultuurraad De Pinte-Zevergem

Paardenkoersen

Dinsdag 10 september
Paardenkoersen op de weide tussen
’t Mieregoed en Kalande.
Op kermisdinsdag 10 september 2013
om 14 uur.
De toegang bedraagt slechts 2 euro.
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte
Luc de Vos (voorzitter): 0498 86 39 39

www.depinte.be

Wijngilde Vini Amici boven de doopvont
Onder impuls van enkele wijnvrienden start wijngilde Vini Amici in De Pinte haar eerste degustatiejaar eind september 2013. De kersverse wijngilde wil voornamelijk een breed publiek aanspreken en
toegankelijk zijn voor iedereen die een goed glas wijn lust. In haar missie en waarden komen verder
de kernwoorden open kader, eigen inbreng, kwaliteit, opbouwende educatie en niet-commercieel
als doelstellingen naar voor.

Programma

27 september 2013
Kennismaking aan de hand van Europese wijnen
15 november 2013
Wijnen uit Portugal
24 januari 2014
Wijnen uit Toscane en Umbrië
14 maart 2014
Saint-Emilion
9 mei 2014
Wereldwijnen uit Chili en Argentinië
13 juni 2014
Zomerwijnen (Rosé en andere)
Telkens om 20 uur in De Pinte.

Kostprijs

120 euro voor zes begeleide degustaties
10 euro korting voor koppels en min 35-jarigen
Graag inschrijven voor 20 september via e-mail en overschrijving op het rekeningnummer
BE64 9730 9238 4652.

Contact

vini.amici@gmail.com of bij voorzitter Bart Vanderstraeten 0494 50 15 53

Vers geperst

Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Zondag 6 oktober 2013 van 10 tot 13 uur, OCP
Toegang gratis

Programma

k ennismaken met het Davidsfonds De Pinte-Zevergem
voorstelling cultureel programma 2013-2014 van de plaatselijke afdeling
nieuwe Davidsfondsuitgaven inkijken en beluisteren
lidmaatschap vernieuwen door aankoop van twee Davidsfondsuitgaven
 deelnemen aan een tombola met waardevolle prijzen (boeken en cd’s) bij het ter plaatse vernieuwen van uw lidmaatschap
 een gezellige babbel met de bestuursleden en andere Davidsfondsleden
genieten van een heerlijk aperitief en een hapje

België op weg naar … 2014
In 2014 staan we voor ‘de moeder der verkiezingen’. Zonder daarom de zin voor nuance te verliezen,
mogen we toch stellen dat het om zeer belangrijke verkiezingen gaat. Om meerdere redenen. Het
zijn samenvallende verkiezingen: regionale, federale én Europese. De daaropvolgende verkiezingen
zouden normaal pas in 2019 plaatsvinden. Vijf jaar in de Wetstraat is een eeuwigheid. De score
van 2014 blijft alle partijen lang achtervolgen. Bovendien is het uitkijken naar de score van uitdager
N-VA. Na de vorige samenvallende verkiezingen, in juni 1999, werd het politiek landschap grondig
herschikt en nam paars jarenlang de macht over. Zullen ook de verkiezingen van 2014 de kaarten
door elkaar schudden?
Prof. dr. Carl Devos, UGent
Donderdag 24 oktober 2013
De voordracht vindt plaats in de zaal Guldenpoort, Dorpstraat, Machelen
Toegangsprijs: € 5 en € 3
Davidsfonds De Pinte i.s.m. Davidsfonds Gewest Land van Leie en Schelde

Het Manhattan-project

Het geheime genootschap achter de eerste atoombom
 Het Manhattanproject, een immense geheime operatie
De eerste nucleaire wapenwedloop
 De naweeën van Fat Man en Little Boy

13

In 1939 schrijft Albert Einstein president Roosevelt dat de Duitsers aan een atoombom werken. De
Amerikanen zijn gewaarschuwd! Samen met de Britten bundelen ze de krachten van hun meest briljante wetenschappers. Onder leiding van Oppenheimer en onder militair regime gaan zij de wedloop
aan om als eerste een atoombom te ontwikkelen. Uiteindelijk zullen meer dan 130 000 mensen in
het grootste geheim aan dit project werken. Het resultaat is ons welbekend.
Hoewel het Manhattanproject de wereld tot op vandaag grondig veranderd heeft, blijft het gehuld in
een waas van mysterie en is het bij velen onbekend. Hoe was de sociale atmosfeer? Hoe verliep de
wedloop echt in Duitsland? Wat met spionage en geheimhoudingspolitiek? Welke morele overwegingen maakte men? Hoe was België in dit project betrokken? Hubert Creyf onthult alle geheimen.
Locatie:
Info:
Prijs:
Docent:
Data:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
09 282 96 69 (Katleen Boeraeve-Vandermeersch) en 016 31 06 70 (Davidsfonds
Academie) i.s.m. Davidsfonds De Pinte
47 euro (leden Davidsfonds), € 53, koffie en syllabus inbegrepen
Hubert Creyf
dinsdag 1, 8, 15 en 22 oktober 2013 van 14 tot 16 uur

Activiteiten Kunstkring Centaura
Groepstentoonstelling in het Zilverhof 34, Gent
Verschillende kunstvormen
Van 14 tot en met 29 september 2013
Alle dagen open van 14 tot 18 uur.

Jaarlijkse groepstentoonstelling in het gemeentehuis van De Pinte

Olieverfschilderijen, aquarel, keramiek, beelden, pastelschilderijen, gemengde techniek
Opening met receptie op zaterdag 26 oktober 2013
om 20 uur door de schepen van Cultuur.
Open op 27 oktober, 1 november, 2 november en 3 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Aperitiefconcert Norbert Detaeye
Zondag 3 november om 11 uur
Raadzaal Gemeentehuis De Pinte
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Norbert Detaeye beweegt zich in de jazz- en blueswereld sinds 1965. Een concert
met Norbert Detaeye is een kennismaking met de authentieke muziek die vergroeid
is met het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika, met de stad New Orleans
als centrum, en de grote uitstraling ervan op pakweg honderd jaar Westerse populaire muziek. Stem en piano als sediment van de ziel, als biotoop van een grote
liedcultuur …
Info: Kunstkring Centaura, Merelstraat 31, De Pinte, tel. 09 282 68 67,
gsm 0497 93 30 88, e-mail: germain.schiettecatte@telenet.be,
www.kunstkring-centaura.be

Dropping Gezinsbond De Pinte
Zaterdag 2 november 2013

Een boeiende sportieve activiteit, voor jong en oud, voor het hele gezin, met vrienden, familieleden
of met je vereniging, met verrassingen en vol spanning.

Praktisch

Wij 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 kunt individueel inschrijven of eventueel in groep met vrienden, buren of kennissen (deelnemerslijst indienen bij inschrijving).
De afstand bedraagt 7 of 9 km (in vogelvlucht) volgens jouw keuze.
Prijs: € 12 (Bondleden) / € 15 (niet-leden), recuperatiemaaltijd na de dropping en
verzekering inbegrepen - betalen bij inschrijving en, zeker tijdig inschrijven (vóór
25 oktober 2013) indien je de bus niet wilt missen! Inschrijving enkel geldig na
betaling!
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Betalen kan ook via overschrijving van het vereiste bedrag op rekeningnummer
BE21 7370 1254 7803 op naam van Frans Naessens met vermelding van ‘dropping’ en aantal personen (leden en niet-leden).
Let op: na 25 oktober kunnen wij om organisatorische redenen geen annuleringen meer aanvaarden; uiteraard kan je zelf voor vervanging zorgen en ons hierover inlichten.

Vooraf inschrijven bij:

Frans Naessens, Florastraat 3, tel. 09 282 58 37, frans.naessens@skynet.be

Supportersdorp voor Rode Duivels op parking Makro
U herinnert zich vast nog de live-uitzending van de wedstrijd België - Nederland op groot scherm op
het gemeenteplein van De Pinte. De vzw Match of the Day bouwde toen in samenwerking met De
Pinte Leeft! het gemeenteplein voor een dagje om tot een supportersdorp voor de Rode Duivels.
Vanuit De Pinte en de omliggende gemeenten liep die avond het Pintse gemeenteplein afgeladen vol
voor de vriendschappelijke interland. Het gebeuren had de allure van een waar volksfeest waarop
jong en oud, voetbalkenner of niet en toevallige passant present tekende. De feestvreugde kon niet
op toen de Rode Duivels de wedstrijd wonnen met 4-2.
Dit jaar gaat Match of the Day op hetzelfde elan door met niet minder dan drie wedstrijden, weliswaar
op een nieuwe locatie en met meer randanimatie.
Op 14 augustus werd er gestart met de live-uitzending van de vriendschappelijke interland België Frankrijk, op 6 september om 21 uur staat de kwalificatiematch Schotland - België op het programma
en om te eindigen op 11 oktober is er de klepper Kroatië - België. Tussendoor was er op 15 augustus
een street soccer/boarding tornooi.
De drie live-uitzendingen vinden plaats op de parking van de Makro. Na de live-uitzending is er
telkens een after party voorzien. De toegang is gratis. Meer info hierover op de website www.matchoftheday.be.

TEATER 2000 – In elk afscheid schuilt een nieuw begin
Sinds een paar maanden is er heel wat nieuws te melden uit T2000-land.
Momenten van grote vreugde maar ook van verdriet. Het heengaan van onze voorzitter Rudi
Leekens heeft ons allemaal eventjes wakker geschud, maar we zijn zeker niet bij de pakken blijven 15
zitten. Rudi heeft van de toneelgroep T2000 een ‘grootse’ verenging gemaakt. We mogen met zijn
allen fier zijn op ons gezelschap.
Wij zijn van plan om Rudi’s werk met evenveel toewijding, plezier én inzet verder te zetten. ‘Wij’ dat
zijn: Sabine, Tania, Steven, Bob, Sofie. Samen vormen wij het nieuwe bestuur van onze vereniging.
Op papier hebben wij onszelf een naam en functie toegekend, in werkelijkheid zijn we een team van
enthousiastelingen die er vooral SAMEN voor zorgen dat de vereniging op rolletjes blijft lopen. De
nieuwe voorzitter van de vereniging is Sabine De Cocker. Daarnaast hebben we nog een heleboel
gemotiveerde enkelingen die tot een werkgroep behoren en die achter de schermen die motor mee
helpen draaiende te houden.
Teater2000 staat nu voor een nieuw begin. Met een fris en jong bestuur kijken we opnieuw samen de
toekomst tegemoet. Het komende seizoen zal er vooral een zijn van samen bouwen aan een nieuwe
weg. Hopelijk bouwen jullie graag met ons mee.
Het volgende toneelseizoen wordt er weer eentje vol geslaagde producties! De stukken van november en maart zijn gekozen. Daarover leest u zeker meer in de volgende Infokrant.

OPROEP! M/V met talent altijd welkom!

Teater 2000 heeft altijd helpende handen nodig, voor en achter de schermen. Voel je de toneelmicrobe kriebelen? Kom maar af. Maar zeker ook als je liever niet in de spotlights staat ben je welkom! Ben
je handig, dan kan je zeker de decorploeg versterken. Heb je oog voor detail en vind je altijd de juiste
spulletjes? Dan kan je mee op zoek naar de rekwisieten voor een voorstelling en ben je graag met stof
en kleur bezig? Acteurs hebben nood aan passende kledij. Heb je zelf nog een idee? Laat het weten
aan de voorzitter, Sabine De Cocker, op het nummer 0476 85 51 54 of e-mail Teater2000@gmail.com.

Art@De Pinte september - oktober 2013
Cursussen

Op 11, 18 en 25 september start een eerste cursus met lesgever Igor Preys. Er zal gewerkt worden
op een doek van 50 x 70 com, met olie of acryl.  Het thema is ‘zwartwit en bont op een canvasondergrond’.
Vanaf 2 oktober vervolgt docent Chris De Clercq (www.chrisdeclercq.be) met een cursus ‘ontwerpen van beeldjes in klei’.
Onze cursussen vinden steeds plaats op woensdag van 19 tot 22 uur in de kelder van Kasteel
Scheldevelde.

Tentoonstellingen

Op 7, 8, 14 en 15 september is er de jaarlijkse groepstentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis, telkens van 14 tot 18 uur.
Vanaf 1 oktober stellen onze leden hun werken tentoon in Brasserie ‘t Klooster, gedurende zes
maanden.

Website

Sinds 21 juli 2013 beschikt Art@De Pinte over een eigen website: www.artdepinte.be
Vindt u geen antwoord op uw vragen via de website, dan kunt u steeds het secretariaat contacteren:
karina.alisch@skynet.be, 0473 93 48 33

Bibliotheek
Nieuwbouw bibliotheek
In september en oktober zal er verder gewerkt
worden aan de binneninrichting van de nieuwe bibliotheek zoals de elektriciteitsleidingen, sanitair,
ventilatie, het plaatsen van de binnenwanden,
deuren, plafonds, lichtarmaturen, balie, parket …
en zullen ook de schilderwerken starten.
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Intussen werd in de huidige bib, mede dankzij
de jobstudenten, de volledige jeugdafdeling al
‘getagd’ of voorzien van een beveiligingschip en
aangepast in het computersysteem. Dit is nodig
voor de werking van de zelfuitleenbalies in de
nieuwe bibliotheek.
Doordat de leners via deze zelfuitleenbalies materialen zelf zullen kunnen uitlenen, terugbrengen
en verlengen, zal het personeel meer tijd kunnen
besteden aan het begeleiden van de lener bij
specifieke vragen rond informatie, kennis, ontspanning …
De personeelsbalie zal onderverdeeld worden in
een werkpost waar de reservaties, IBL-aanvragen (Interbibliothecair Leenverkeer), betalingen
enzovoort zullen worden geregeld en een informatiebalie waar iedereen met zijn vragen terechtkan.
Ook wordt er een ‘terugbrengbus’ voorzien waarbij
de materialen ook buiten de openingsuren teruggebracht kunnen worden.
Als alles nog verder volgens schema verloopt, zal
de nieuwbouw op het einde van het jaar afgewerkt
zijn, de verhuis wordt dan begin volgend jaar gepland.
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Cinébib
Tot half september worden opnieuw twintig nieuwe CinéBib-dvd’s aangeboden.
Deze keer is het thema ‘humor’ met onder andere ‘California Dreamin’ ’, ‘Dr. Strangelove’, ‘Every Stewardess
Goes to Heaven’, ‘Hotel Very Welcome’, ‘Kitchen Stories’,
‘Kung Fu Hustle’, ‘Le mari de la coiffeuse’ …
Deze dvd’s zijn gratis ontleenbaar voor een week.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Bibliotheekweek: kom binnen en zet u
De bibliotheekweek van 12 tot 20 oktober 2013 focust op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de bib. We profileren de bib als plek
waar het goed toeven is. Een plek midden in de buurt, in de gemeente.
Dicht bij de mensen.
Wat heeft de Bib ú te bieden? De Bib is er voor ú! Dit is úw plek! Dat
aspect van huiselijkheid en de plek van de bib vinden we voor een groot
deel terug als hoofdgedachte bij alle dromen die de bibs inzamelden in
2012.
En, in de bib maken mensen het verschil. Het personeel is écht thuis in
de bib. Zij maken de bezoekers wegwijs. Ze zorgen ook voor de juiste
omkadering en bepalen mee de sfeer die in de bib hangt. Zij dragen
zorg voor alle gebruikers. Maar ook de gebruikers zijn thuis in de bib. De
huiskamer als metafoor voor de bib: een gezellige, geborgen en zorgzame plek.
Op 12 oktober organiseren we opnieuw een verwendag voor groot en klein!

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:

maandag 9 september 2013 (kermismaandag)

Sport
Leven(s)lang Sportelen in De Pinte
Ook in 2013 zet de sportdienst van gemeente De Pinte de campagne ‘Sportelen, beweeg zoals je
bent’ met veel enthousiasme verder. Ons doel daarbij is de niet-actieve 50-plussers aan het sporten
te krijgen en de sportende 50-plusser te motiveren actief te blijven. We leggen de nadruk op plezierbeleving, sociale contacten en sporten op eigen niveau.
Vanuit de sportdienst organiseren wij lessenreeksen voor:
seniorenturnen (zie verder voor meer informatie)
Tai Chi gevorderden
Linedance
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… en organiseren:
de jaarlijkse seniorensportdag waar het Sportelteam van BLOSO vertegenwoordigd is en waar
nu ook de bewoners van het Woonzorgcentrum Scheldevelde welkom zijn om kennis te maken met
een aantal aangepaste activiteiten (vanaf 2014);
de UiT-beurs waar naast sport voor senioren zoals badminton en curvebowls, ook jeugd en cultuur
de nodige aandacht krijgen;
er zijn ook toekomstplannen om in de Seniorenweek een sportnamiddag in het WZC Scheldevelde
te organiseren waar rusthuisbewoners samen met andere senioren een aangepast sportaanbod
kunnen genieten.
… en stimuleren de deelname aan bovenlokale initiatieven zoals:
het petanquetornooi van de Burensportdienst Leiestreek
Senior Sportief

We zijn ambitieus

We willen met onze gemeente het label ‘Sportelgemeente 2013’ verdienen door aan zes basiscriteria te voldoen. Ook voor de titel van ‘Super Sportelgemeente 2013’ willen we gaan en daarom
zoeken we nog naar andere Sportelinitiatieven. De hoofdprijs van 3 000 euro en heel wat promotiemateriaal zou alvast meegenomen zijn.
Tot slot willen wij je uitnodigen om een bezoekje te brengen aan onze groen gekleurde Sportelhoek
in de inkomhal van het OCP. Je kunt er allerhande nuttige informatie terugvinden over Leven(s)lang
Sportelen, onder andere onze Sportelpockets voor fietsen, wandelen, gymnastiek, golf, badminton
en zwemmen.
TIP: neem eens een kijkje op www.sportelen.be

Seniorenturnen

Donderdagavond 16.45 uur - 17.45 uur
Onze nieuwe lessenreeks zal starten op donderdag 19 september 2013. Voor meer informatie
omtrent deze lessenreeks kan je altijd terecht bij de sportdienst.

Curve bowls

Dinsdagnamiddag 14 - 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP (vergaderzaal 1). Curve bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van
ongeveer veertien meter lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men het eerst vijftien punten
te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen
welkom! Voor meer informatie omtrent deze lessen kan je altijd terecht op de sportdienst.

Senior sportief: Sporteldag in Deinze
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De provinciale Sporteldag Oost-Vlaanderen, die al aan zijn 24e editie toe is, staat open voor alle
50-plussers. Op deze sportdag kunnen 50-plussers in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete
sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Gedurende de hele dag krijgen de
50-plussers initiatielessen van een uur in diverse sportactiviteiten.
De deelnemers kunnen kiezen uit 25 verschillende sporten. Naast de meer traditionele sporten zoals fietsen, wandelen, petanque en andere worden ook niet-alledaagse sporten aangeboden, zoals
aquaspinning, zumba, nordic walking ...
Tijdens de middagpauze worden de deelnemers getrakteerd op een gezellig en sfeervol optreden.
Waar:
Wanneer:
Prijs:
Inschrijven:

Sporthal Palaestra, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze
donderdag 26 september 2013
€ 5 (middagmaal), € 9 (koud buffet en drank)
Enkel vooraf ingeschrevenen kunnen deelnemen aan de sportdag. Gelieve in te
schrijven voor maandag 16 september via sportpromotie@oost-vlaanderen.be of
voor donderdag 12 september 2013 bij Sportdienst De Pinte, OCP, Polderbos 20,
De Pinte, tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be.

Sporteldagen De Pinte

Seniorenweek van 18 tot 22 november 2013
Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. De sportdienst organiseert in het kader
van de seniorenweek een sportdag voor senioren. Deze sportdag zal plaatsvinden op dinsdag 19
november 2013 in het OCP. De activiteiten zullen plaatsvinden van 9 tot 12 uur en van 14 uur tot
16.30 uur.
Op deze dag is het mogelijk om je algemene conditie te laten testen door een Bloso Sportelteam. Dit
team geeft ook advies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kunt
verbeteren en/of onderhouden. Daarnaast staan ook nog sporten op het programma zoals stoelaerobics, linedance, badminton …
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Op vrijdag 22 november zullen in rusthuis Scheldevelde ook Sportelactiviteiten aangeboden worden. Zowel de rusthuisbewoners als andere Sportelaars kunnen hieraan deelnemen. Het volledige
programma zal verschijnen in de volgende Infokrant en op de gemeentelijke website.
Lessenreeks linedance
Naar aanleiding van het succes van de vorige lessenreeks zal de sportdienst in de maanden
september, oktober, november en december de lessenreeks linedance opnieuw organiseren. De
lessenreeks zal bestaan uit elf lessen die plaatsvinden op dinsdagvoormiddag van 9.45 tot 11.15
uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos. Er wordt les gegeven in twee blokken van 45 minuten.
De reeks start op dinsdag 17 september 2013 en eindigt op dinsdag 17 december (op volgende
dinsdagen zal er geen les zijn: 29 oktober, 19 en 26 november).
Inschrijven kan bij de sportdienst. Voor de volledige lessenreeks betalen inwoners van De Pinte 49,5
euro (4,5 euro per les) en niet-inwoners 66 euro (6 euro per les).
Let wel: Deze lessen kunnen enkel plaatsvinden vanaf tien deelnemers.
Een linedance is een formatiedans waarbij een groep mensen danst in een of meer rijen, en waarbij
ze dezelfde bewegingen uitvoeren. Linedance is een dansvorm die uit Amerika is over gekomen.
Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij de sportdienst, OCP, Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be.

Sportkampen herfst 2013
Er zijn kampen van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2013.
Inschrijven kan op dinsdag 24 september 2013.
Verdere info in verband met het thema van het kamp kan je vinden in de folder die uitgedeeld zal worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze
kan ook worden aangevraagd via sportpromotie@depinte.be of is te vinden op
www.depinte.be.

Sportacademie en Multimove
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 zesde leerjaar kunnen onder begeleiding
van ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze
op een leuke en verantwoorde manier in contact komen met
sport en beweging.
De lessen starten op woensdag 2 oktober (Sportspelschool) en
op zaterdag 5 oktober (Kriebeltuin en Multimove).

Kriebeltuin

Voor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag
van 16 tot 17 uur.
Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag van 15 tot 16 uur.
Inschrijven voor de Kriebeltuin kan op 17 september 2013.

MultiMove

Kinderen van de derde kleuterklas (drie tot vijf jaar) en kinderen van het eerste en tweede leerjaar
(zes tot acht jaar) kunnen deelnemen aan MultiMove. Een nieuw project van de sportdienst waarbij
we de kinderen een breed en gevarieerd bewegingsprogramma aanbieden. We proberen hierbij
zoveel mogelijk bewegingsvaardigheden te prikkelen die de algemene ontwikkeling van de kinderen
ten goede komt. Zij zullen steevast begeleid worden door onze mascottes Moovie & Groovie!
Voor de zes- tot achtjarigen vinden deze lessen plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30
uur. De kleuters turnen op woensdagnamiddag van 13 tot 13.45 uur. Enkel kleuters die woensdag
naar de kinderopvang (IBO Stekelbees) gaan, krijgen de kans om deel te nemen aan deze lessenreeks van Multimove.
Deze lessen zullen plaatsvinden in ’t Bommeltje.
Op dinsdag 17 september 2013 om 19.30 uur organiseert de sportdienst een infoavond in de Cultuurzaal van het OCP om geïnteresseerden wat meer informatie te geven over deze nieuwe lessen.
Inschrijven voor Multimove kan op vrijdag 20 september 2013.
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Sportspelschool

Voor jongeren van het derde tot het zesde leerjaar is er de Sportspelschool.
Hiervoor is er geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan telefonisch op het
nummer 09 280 98 40.

Welkom op het eerste Gordelfestival!
Ook dit jaar staat het eerste weekend van september in het teken van een sportief publieksevenement in de Groene Gordel. Op vrijdag 30 augustus en zondag 1 september nodigen we je uit om mee
te doen met het eerste Gordelfestival.
De nieuwe locaties voor de sportieve parcours op zondag zijn het Bloso-centrum in Hofstade, het
provinciedomein in Huizingen en focusgemeente Pepingen. Door elk jaar andere gemeentes uit de
regio in de kijker te zetten, zal het Gordelfestival er elke editie anders uitzien. Ook het sportaanbod
wordt in 2013 gevarieerder dan ooit: je kunt kiezen voor wandelen, fietsen, mountainbiken of tal van
sportinitiaties. Er is extra aandacht voor muziek met een heus festival met Senne Guns, Walrus,
Axl Peleman en De Nieuwe Snaar op vrijdag 30 augustus en een ruim aanbod terrasoptredens op
zondag 1 september.
Benieuwd naar het volledige programma of wil je meer weten
over de nieuwe festivalformule? Op de nieuwe website www.
gordelfestival.be vind je alle routes, optredens, praktische info
…
Tickets voor het Gordelfestival kosten 5 euro per persoon of 10
euro voor een gezinsticket (tot vijf personen van hetzelfde gezin,
maximum twee volwassenen). Je ticket is geldig voor alle activiteiten op vrijdag 30 augustus en zondag 1 september. Kinderen
onder twaalf jaar komen gratis naar het Gordelfestival. Meer info
en het bestelformulier vind je op www.gordelfestival.be/tickets.
Online inschrijvers maken kans op een toeristisch arrangement
van de Provincie Vlaams-Brabant of een Bloso-sportkamp.

Pintefeest: BRADERIE 2013!
Op zondag 8 september 2013 organiseert de gemeente opnieuw een braderie. Naar jaarlijkse gewoonte wordt onze dorpskern omgetoverd tot een gezellige en bruisende feeststraat. Naast de vele
infostanden en eetgelegenheden zal ook de dienst Vrije Tijd aanwezig zijn met enkele knotsgekke
attracties. Dus heb je zin in een portie beweging en plezier? Kom dan zeker en vast een kijkje nemen
op de speelplaats van de Vrije Basisschool.
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Naast de doe-attracties voor de kinderen en de jeugd kan je er ook even snuisteren in de infostand
van de sport, jeugd- en cultuurdienst. Hier zal je informatie vinden over de verschillende clubs en
verenigingen en de activiteiten die de dienst vrije tijd organiseert. | zie achtercover

Sportgala op 1 december 2013
Tijdens het Sportgala worden de sportman, -vrouw en
-ploeg van het jaar verkozen, samen met de laureaat
van Sportverdienste. Ook alle sportieve andersvaliden
in onze gemeente worden op dit evenement gelauwerd.
Deze viering wordt georganiseerd door de sportraad
in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en
vindt plaats op zondag 1 december 2013 om 10 uur
in het OCP.
U bent van harte uitgenodigd voor dit evenement.
We beloven een geanimeerde voormiddag waarbij
de huldigingen van de laureaten worden afgewisseld
met verschillende sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s. Na het officiële gedeelte is iedereen van
harte welkom op de receptie.
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Bent u er graag bij? Stuur dan een e-mail met het aantal aanwezigen naar sportdienst@depinte.be
ten laatste op 16 november 2013 of bel 09 282 98 48.

Oproep kandidaten

Het reglement en invulformulier waarmee u uw kandidatuur kunt overmaken kunt u aanvragen
via sportdienst@depinte.be of downloaden via www.depinte.be. 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.

Oproep sportverdienstelijke mensen

We doen hierbij graag een 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.
Heb je weet van mogelijke kandidaten, groot of klein, jong of minder jong? Laat het ons nu weten via
een eenvoudige e-mail naar sportdienst@depinte.be en wij doen de rest.

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. We streven ernaar om alle kandidaten 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 kan je je voorstellen (maximaal een minuut) en jouw
beoefende sport kort in beeld brengen (maximaal twee minuten). De filmpjes van de laureaten zullen
ook getoond worden aan alle aanwezigen op het gala zelf.

Deadline indienen kandidaturen: 1 oktober 2013

Omdat we een strikte timing hanteren, moeten de kandidaturen tegen uiterlijk 1 oktober 2013 volledig bij de sportdienst binnengebracht worden. 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.
Met vragen en/of opmerkingen, kan je altijd terecht bij de Sportdienst.

Damesturnen Blijf Jong
Dames, onderhoud of verbeter je conditie. Sluit aan bij ‘Blijf Jong’ en kom turnen in het OCP.
Startdatum:
Lessen op:

2 september 2013
maandag 		
dinsdag
		
donderdag 		
			

8.30 uur tot 9.30 uur
8.30 uur tot 9.30 uur
8.30 uur tot 9.30 uur
9.30 uur tot 10.30 uur

Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Basisprijs met inbegrip van verzekering: € 55 per jaar
Info: hilde.serras@gmail.com, tel. 09 245 27 01

DanceReaction ‘The Best Place 2 Dance’
Open-Dans-Dagen en inschrijvingen

Van maandag 2 tot zondag 8 september kan je gratis kennismaken
met de verschillende dansstijlen. Je kunt nu al inschrijven voor Hiphop, BreakDance, Lyrical Dance, Funky Dance, Technical Dance,
JazzDance, ClipDance, Modern Dance, KnuffelDance.
Meer informatie vind je op www.DanceReaction.be, waar je klikt op ‘Contact’. Zo ontvang je het uurrooster met per dansstijl de leeftijd en het vereiste niveau.
Voor de jeugd omvat het aanbod: kleuters (geboortejaar 2008 en 2009), jongens en meisjes van
de lagere school en iedereen van de middelbare school. Voor sommige dansstijlen kan je zelfs als
18-plusser terecht.
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Vóór je naar activiteit komt, meld je je aan via ‘Contact’ op www.DanceReaction.be. Je ontvangt dan
het uurrooster en ook de reserverings- of inschrijvingsprocedure en de prijs voor het hele schooljaar.
Reserveren is nuttig want sommige lessen zijn al/vlug volzet.
		
De deelname aan de Open-Dans-Dagen is gratis van maandag 2 tot en met zondag 8 september en
vindt plaats in de Spiegelzaal van het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.

ZUMBA® Fitness, wekelijks een feestuurtje voor iedereen
ZUMBA® Fitness is dé ideale manier om
binnen het uur tot 500 kcal te verliezen.
ZUMBA® Fitness vindt plaats van dinsdag
3 september tot 1 december, om 19.40 uur
en om 20.30 uur. Vanaf 1 december tot eind
juni 2014 is er ZUMBA® Fitness om 20 uur
(een les).
Kom je voor het eerst naar ZUMBA®? Meld
je vooraf aan via ‘Contact’ op www.DanceReaction.be.
		
Op dinsdag 3 september is het gratis en vanaf 10 september betaal je voor een les 8 euro. Maar het
kan goedkoper met een beurtenkaart. Een 5-beurtenkaart voor 35 euro is twee maanden geldig, een
10-beurtenkaart voor 60 euro is vier maanden geldig en een 20-beurtenkaart voor 100 euro is ook
vier maanden geldig.
Breng je een collega of vriendin mee, dan beleef je ‘dubbel’ plezier, want jouw beurtenkaart is niet
persoonlijk. Je kunt met meerdere personen dezelfde kaart gebruiken.

Open dansdag Celtic Spirit Dancers
Op vrijdag 27 september 2013 biedt de dansgroep Celtic Spirit Dancers een gratis
open dansdag aan in de overdekte speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool,
Polderbos 1, De Pinte. Iedereen is welkom vanaf 19.30 tot 21 uur.
River Dance of Lord of the Dance ken je waarschijnlijk wel, maar weet je dat je in
eigen buurt in De Pinte deze dansen kunt aanleren?
Moderne uptempo Keltische muziek en dansen die de Ierse sfeer in zich dragen.
Je hoeft geen enkele danservaring te hebben om bij de Celtic Spirit Dancers de
eerste danspassen te leren.
De minimum leeftijd is zes jaar, maar ouderen en volwassen
zijn ook welkom.
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Heb je zin om een les mee te maken? Dan nodigen wij u
graag uit op onze gratis initiatieles op vrijdag 27 september
2013 van 19.30 uur tot 21 uur.
Bijkomende informatie: secretariaat, tel. 0496 13 16 09 of celticspiritdancers@gmail.com en
www.celticspiritdancers.be.

Yoga De Pinte
Door vaak yoga-oefeningen te doen, ga je je niet alleen fitter voelen, je
krijgt ook een betere ademhaling, je laat je wervelkolom werken, maakt je
spieren sterker en gewrichten soepeler.
Dankzij de ontspannende werking van yoga zal de nadelige invloed van
stress op lichaam en geest verminderen.
De groepslessen vinden plaats:
elke dinsdagavond, De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem, van 18.30 tot 19.40 uur en van
19.50 tot 21 uur
 elke woensdagmorgen, OCP, Polderbos 20, De Pinte, van 9 tot 10.15 uur
Geen les tijdens de schoolvakanties.

Inlichtingen:

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

www.depinte.be

Tennis in De Pinte
Aansluiten voor Jeugd- en Wintertennis en Jeugd tennis lessen bij Tennisclub De
Pinte kan tijdens de maand september, iedere zaterdag van 11 tot 12 uur in het clubhuis (Polderbos 3, De Pinte).
Meer info: www.tkdepinte.be (algemeen) en www.tsdp.be (lessen).

Eerste JCDP-Scheldeveldejogging op 6 september
Een jaar geleden opende de joggingclub feestelijk de loopomloop in De Pinte, in samenwerking met
Bloso en de gemeente, daarom organiseert Joggingclub De Pinte op vrijdag 6 september de eerste
Scheldeveldejogging, langs de prachtige paden van het gemeentelijke joggingsparcours.
Afspraak om 18.30 uur aan de voetbalkantine in de Sportwegel. Start om 19 uur aan het startpunt
van de loopomloop.
De jogging is gratis en bestaat uit een, twee of drie ronden van 3,25 km doorheen de prachtige omgeving van Scheldevelde, zonder tijdsopname en in een recreatieve sfeer.
Voor iedereen van in of rond De Pinte die graag eens de benen strekt! Ook sympathiserende joggers
van elders zijn van harte welkom!
Meer info op www.jcdepinte.be of bij Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com).

Zegt recreatieve badminton u iets?
GSF Badminton De Pinte is een toffe groep badmintonners die wekelijks het
beste van zich tonen op het veld.
Hebt u zin om er eens flink in te vliegen, nieuwe mensen te leren kennen en samen aan sport te doen? Dan is hier uw kans. Ga gerust eens kijken
tijdens een van de speeldagen.
Elk zijn tempo en zijn kunnen; zo doen ze aan recreatief sporten.
Na het badmintonnen praten ze alles na met een welverdiende
verfrissing.
Er is voor elk wat wils en u hebt ook de keuze tussen verschillende
dagen en uren.
Iedereen van 9 tot 99 jaar er terecht.
maandag
woensdag (enkel dames)
donderdag
vrijdag (55+)
zondag (enkel jeugd)
zondag

21 - 23 uur
19 - 20.30 uur
20.30 - 23 uur
14 - 16 uur
10 - 11 uur
11 - 12 uur

Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool
OCP
OCP
OCP
OCP

Voor meer inlichtingen

Inge Temmerman (volwassenen en jeugd), Oude Gentweg 40, De Pinte, tel. 09 282 86 96
Koen Verboom (volwassenen), Kasteellaan 7, De Pinte, tel. 09 282 95 99
Annie Thienpont (55+), Lijsterstraat 3, De Pinte, tel. 09 282 22 76
en via gsfbadmintondepinte@telenet.be

Jeugd
Bevraging kinderopvang
Het gemeentebestuur van De Pinte plant een bevraging bij de bevolking over opvang voor kinderen
na de schooluren en tijdens de vakantieperiodes.
U zult de vragenlijst en verdere info vinden via www.depinte.be/vragenlijst.aspx vanaf 9 september
2013. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Zondag 1 september: Speelstraat
De Pinte opnieuw
kandidaat voor
Slimste Gemeente
seizoen 2014
Interesse?
Binnenkort info op
www.depinte.be
en de infoborden.

De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst presenteren: de elfde editie van de speelstraat
Zondag 1 september 2013 bouwen we de straat
Polderbos opnieuw om tot een super deluxe speelstraat met alles er op en er aan! De straat Polderbos wordt verkeersvrij gemaakt en kinderen en jongeren krijgen de kans om letterlijk ‘op straat’
te spelen.
Er zal weer heel wat te beleven zijn: avonturenweide, verkeersparcours, ritje op de moto, heel wat
leuke springkastelen, sport en spel, creatieve workshops, schminken … Daarnaast zijn er ook nog
een aantal optredens van lokale groepen voorzien.

Praktische gegevens

Datum:			
Uur: 			
Voor wie:		
Kostprijs:		
Bij regenweer: 		

zondag 1 september 2013
van 13 tot +/- 18 uur
voor kinderen en jongeren tot en met zestien jaar!
activiteiten zijn gratis
gaat de speelstraat binnen door en blijft u van hart welkom!

Van harte welkom op de elfde editie van de Speelstraat!
Met dank aan Provincie Oost-Vlaanderen en aan de vele verenigingen en lokale handelaars voor
hun medewerking en steun.
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Open jeugdraad De Pinte-Zevergem
Dinsdag 24 september 2013

Het bestuur is volop bezig met de opmaak van een strategisch meerjarenplan voor de komende zes
jaar. Vroeger had de jeugd een afzonderlijk jeugdbeleidsplan, maar dit is door de hogere overheid
afgeschaft en nu worden de punten specifiek voor jeugd vervat in het strategisch meerjarenplan.
We vinden het belangrijk dat de jongeren ook hun mening mogen geven, daarom organiseert de
jeugdraad een open jeugdraad. Iedere jongere van De Pinte, of wie betrokken is met de jeugd in De
Pinte, krijgt zo de mogelijkheid om mee na te denken over enkele punten. Wil je het jeugdbeleid in
De Pinte mee op de kaart zetten, kom dan zeker naar deze open jeugdraad.
Gelieve voor vrijdag 20 september een mailtje te sturen naar de jeugddienst via
jeugddienst@depinte.be indien je aanwezig zult zijn, zodat we vooraf weten hoeveel personen we
mogen verwachten.

Praktische gegevens

Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Verwittigen?

Dinsdag 24 september 2013 om 19.30 uur
In het OCP, Polderbos 20, De Pinte
Voor alle jongeren vanaf zestien jaar in De Pinte
Vooraf mailtje sturen naar jeugddienst@depinte.be

Een speelplein voor De Pinte?
Onze gemeente recycleert mee!

Doe mee aan de grote Bebat-inzamelwedstrijd!

Breng al je lege batterijen en gebruikte zaklampen tussen 15 augustus en 15 september 2013 binnen in een
Bebat-inzamelpunt (supermarkt, containerpark …) in onze
gemeente.
Indien onze gemeente het meest aantal kilogram* lege
batterijen en gebruikte zaklampen inzamelt, is de speeltuin
voor ons!
*Het totaal aantal kg wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente.
Bebat zorgt ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en
een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Daarom organiseert Bebat een grote
inzamelwedstrijd. Onze gemeente heeft zich hiervoor ingeschreven en kan zo een unieke en
milieuvriendelijke speeltuin winnen.

Terugbetaling (deel) opleiding kadervorming
Wat is kadervorming?

“Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en
toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.” Met andere
woorden, de leiding/medewerkers (of jongeren die leiding willen geven) volgen cursussen die verband houden met de werking.

Voor wie?

Verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken die in De Pinte - Zevergem wonen.

Terugbetaling?

 e aanvraag moet betrekking hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2012 en 31
D
augustus 2013 (uitbetaling februari 2014)
 Maximum 3/4de van het werkelijk betaalde bedrag
 Maximum 100 euro per persoon

Wat moet je doen?

 eker de cursus gevolgd hebben
Z
Daarna breng je het deelname-attest en betalingsbewijs binnen bij de jeugddienst

Meer info?

Contacteer de jeugddienst: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 51, fax 09 280 98 49, e-mail: jeugddienst@depinte.be
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Indexering tarieven naschoolse en buitenschoolse kinderopvang
Sinds 1 september 2012 organiseert de vzw Landelijke Kinderopvang in opdracht van de gemeente de buitenschoolse
kinderopvang. De benaming van de plaatselijke opvang is
IBO Stekelbees De Pinte en is gevestigd in Het huis van het
kind - ’t Bommeltje, Bommelstraat 33/22.
De werking wijzigt niet ten opzichte van het vorige werkjaar: IBO Stekelbees biedt opvang op schoolvrije dagen en
vakantiedagen van 7 tot 19 uur (behalve een week in de
paas- en kerstvakantie en vier weken in de zomervakantie).
Tijdens het schooljaar organiseert IBO Stekelbees uitsluitend de ‘lange naschoolse opvang’. Dit betekent dat de
ochtendopvang in de scholen blijft plaatsvinden en dat bij
Stekelbees alleen kinderen worden opgevangen die niet
in de korte opvang terecht kunnen (= langer opvang nodig
hebben).
We werken op maat van elke school en op maat van elke
ouder. De keuze voor de naschoolse- of de buitenschoolse
kinderopvang kan flexibel toegepast worden. U schrijft alleen in voor de lange opvang in Stekelbees op de dagen
die u wenst.
Het gemeentebestuur heeft samen met vzw Landelijke Kinderopvang beslist om dezelfde regeling
voor de ouderbijdragen aan te houden maar om deze wel te indexeren vanaf 1 september 2013.

Nieuwe tarieven

Buitenschoolse opvang: lange (naschoolse) opvang in IBO Stekelbees
2,03 euro voor het eerste uur
0,93 euro per bijkomend begonnen half uur
 6,08 euro voor een halve dag (3 tot 6 uur) (op woensdag)
 12,17 euro voor een volledige dag (vanaf 6 uur of meer) (op woensdag)
Schoolvrije dagen en vakantiedagen in IBO Stekelbees
 4,06 euro voor een derde dag (minder dan 3 uur)
 6,08 euro voor een halve dag (van 3 tot 6 uur)
 12,17 euro voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer)

Verminderd/sociaal tarief

Gezinnen met meerdere kinderen die dezelfde dag naar de opvang komen (gerekend vanaf het
eerste kind) kunnen een verminderd tarief genieten (25 % korting). Er kan ook een sociaal tarief
toegepast worden (50 %, laatste aanslagbiljet bezorgen).
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Voor meer info: Landelijke Kinderopvang, lkdepinte@landelijkekinderopvang.be
De vzw Onsa die in de gemeentelijke basisschool en de vrije basisscholen in De Pinte en Zevergem
de korte opvang organiseert, zal dezelfde geïndexeerde tarieven toepassen.

School- en studietoelagen 2013-2014
De Vlaamse overheid biedt financiële steun om de kosten voor de
school of studie te helpen dragen. De schooltoelage is bestemd
voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
De studietoelage richt zich tot studenten van de hogeschool of
universiteit.
Veel mensen hebben recht op een school- of studietoelage, maar
weten het niet of blijven haperen aan de ingewikkelde procedure.
In het Sociaal Huis De Pinte, Pintestraat 69 (tel. 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be) kunt u
elke werkdag tussen 9 en 12 uur langskomen. Daar kunnen we samen met u uw aanvraag online
invullen en versturen.
U kunt verdere  informatie vinden via de website www.studietoelage.be of u kunt bellen naar het
gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid.
De studietoelagen kunnen, online of aan de hand van het aanvraagformulier, aangevraagd worden
tot en met 31 mei 2014.

www.depinte.be

Fietstocht Vrije Basisschool De Pinte
Zondag 22 september

Traditiegetrouw organiseert de Ouderraad van de Vrije basisschool  
in september een familiale fietstocht.
Hou alvast zondag 22 september vrij, want deze keer zullen we een
23-tal kilometer genieten van de landelijke wegjes in de omgeving
van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.
Onderweg kunnen de deelnemers genieten van een gezond tussendoortje en een drankje. Voor de kleutertjes wordt er dit jaar een apart
parcours voorzien langs het domein van Scheldevelde.
Vertrek:
Kostprijs:
Contact:

tussen 13.30 en 14.30 uur
aan de voorkant van de school (Baron de Gieylaan 25)
3 euro per persoon
VBS De Pinte, Baron De Gieylaan 25, tel. 09 282 80 40

Herfstwandeling Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Pinte
Zondag 20 oktober 2013

U zoekt een actieve namiddag om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar een uitdaging waarbij niet alleen de benen maar
ook het hoofdje mag meespelen? U zoekt naar de ideale manier om
zich in groep te ontspannen?
Wij nodigen u uit op de traditionele herfstwandeling waar jong en oud mag meestappen, puzzelen,
onderzoeken, in een prachtig Pints kader met gele, rode en bruine tinten en een snuifje herfstgeur.
U kunt individueel of samen met andere gezinnen, grootouders, ooms en tantes of vrienden het parcours volgen. Ook de allerkleinsten zijn uitgenodigd want het traject is buggy-vriendelijk.
Na afloop kunt u uw energiebalans terug in evenwicht brengen in de refter van de Blije School. De
oudervereniging van de Gemeentelijk Basisschool verwacht u allen op zondag 20 oktober 2013
vanaf 14.00 uur.
Voor info en inschrijvingen: www.ovgbsdepinte.be

Senioren
Seniorenweek
De seniorenweek vindt dit jaar plaats van 18 tot 22 november 2013.
Zoals voorgaande jaren hebben het OCMW, de gemeentelijke sportdienst en de seniorenraad, in
samenwerking met de seniorenverenigingen de handen in elkaar geslagen om een fijn programma
op te stellen.
Details ter zake worden vermeld in de volgende Infokrant.

Maandag 18 november 2013

De feestweek wordt ingezet met een feestkaarting van OKRA De Pinte en OKRA Zevergem, die zal
plaatsvinden in De Pinte.

Dinsdag 19 november 2013

Sportdag voor alle senioren ingericht door de gemeentelijke sportdienst (zie pagina 18).

Woensdag 20 november 2013

Koffie of thee met gebak in zaal Begonia met een ludiek optreden van het ‘Gents Cabaret’. Voor hun
optreden, tijdens de pauze en daarna zorgt Gino Dee voor aangename (dans)muziek.
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Donderdag 21 november 2013

Op deze dag is het de beurt aan het OCMW om de senioren een smakelijk ontbijt voor te schotelen.

Vrijdag 22 november 2013

Als afsluiter van het seniorenfeest zijn er optredens voorzien in het OCP. Op het programma staan
zanger Yves Segers, zanger Roger van Cauwenberghe, een komische act van Nico Nelly en tijdens
de pauzes zorgt Gino Dee voor een muzikaal intermezzo.
Dus allen zeker daarheen!

Start nieuw seizoen puntenkaarting in WZC Scheldevelde
Aan alle inwoners vanaf 55 jaar uit De Pinte-Zevergem:
bent u liefhebber van het kaartspel of wilt u het kaartspel opnieuw
leren?
Dan bent u aan het goede adres!
Vanaf donderdag 5 september 2013 starten we opnieuw met de
kaartnamiddagen die elke eerste en derde donderdag van de maand
zullen plaatsvinden van 14.00 tot 16.45 uur in het Woonzorgcentrum
Scheldevelde, Kasteellaan 41, De Pinte (tel. 09 280 72 96).

Interesse?

Bezorg de inschrijvingsstrook aan het onthaal van het WZC Scheldevelde.

INSCHRIJVINGSSTROOK
Puntenkaarting seizoen 2013-2014
naam en voornaam:
straat:
gemeente:
telefoon:
schrijft zich in voor de kaartnamiddagen in het Woonzorgcentrum Scheldevelde.
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Welzijn
Wachtlijsten
maandag 26 augustus 2013: Dr. S. Moisse
dinsdag 27 augustus 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 28 augustus 2013: Dr. L. Van Poucke
donderdag 29 augustus 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 31 augustus 2013: Dr. P. Moisse
zondag 1 september 2013: Dr. P. Moisse

maandag 9 september 2013: Dr. I. Lampens
dinsdag 10 september 2013: Dr. G. Dujardin
woensdag 11 september 2013: K. Vanderlinden
donderdag 12 september 2013: Dr. W. Standaert
zaterdag 14 september 2013: Dr. P. Moisse
zondag 15 september 2013: Dr. P. Moisse

maandag 2 september 2013: Dr. E. Weytens
dinsdag 3 september 2013: Dr. K. Vanderlinden
woensdag 4 september 2013: Dr. A. Van Hecke
donderdag 5 september 2013: Dr. J. Dossche
zaterdag 7 september 2013: Dr. P. Van Renterghem
zondag 8 september 2013: Dr. P. Van Renterghem

maandag 16 september 2013: Dr. F. Pieters
dinsdag 17 september 2013: Dr. A. Van Poucke
woensdag 18 september 2013: Dr. P. Moisse
donderdag 19 september 2013: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 21 september 2013: Dr. P. Moisse
zondag 22 september 2013: Dr. P. Moisse
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maandag 23 september 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 24 september 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 25 september 2013: Dr. M. De Smet
donderdag 26 september 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 28 september 2013: Dr. M. De Smet
zondag 29 september 2013: Dr. M. De Smet

maandag 14 oktober 2013: Dr. I. Lampens
dinsdag 15 oktober 2013: Dr. G. Dujardin
woensdag 16 oktober 2013: Dr. K. Vanderlinden
donderdag 17 oktober 2013: Dr. E. Weytens
zaterdag 19 oktober 2013: Dr. E. Weytens
zondag 20 oktober 2013: Dr. W. Standaert

maandag 30 september 2013: Dr. S. Moisse
dinsdag 1 oktober 2013: Dr. W. Standaert
woensdag 2 oktober 2013: Dr. L. Van Poucke
donderdag 3 oktober 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 5 oktober 2013: Dr. P. Moisse
zondag 6 oktober 2013: Dr. P. Moisse

maandag 21 oktober 2013: Dr. F. Pieters
dinsdag 22 oktober 2013: Dr. A. Van Poucke
woensdag 23 oktober 2013: Dr. P. Van Renterghem
donderdag 24 oktober 2013: Dr. P. Moisse
zaterdag 26 oktober 2013: Dr. I. Lampens
zondag 27 oktober 2013: Dr. L. Van Poucke

maandag 7 oktober 2013: Dr. J. Ossieur
dinsdag 8 oktober 2013: Dr. K. Vanderlinden
woensdag 9 oktober 2013: Dr. A. Van Hecke
donderdag 10 oktober 2013: Dr. J. Dossche
zaterdag 12 oktober 2013: Dr. K. Vanderlinden
zondag 13 oktober 2013: Dr. K. Vanderlinden

maandag 28 oktober 2013: Dr. P. Moisse
dinsdag 29 oktober 2013: Dr. P. Moisse
woensdag 30 oktober 2013: Dr. M. De Smet
vrijdag 1 november 2013: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 2 november 2013: Dr. E. Weytens
zondag 3 november 2013: Dr. W. Standaert

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

De 1 000 km van Kom op tegen Kanker
Samen trappen tegen kanker

De voorbereiding voor de vijfde editie van DE 1 000 KM VAN KOM OP TEGEN KANKER is gestart,
de teams zijn begonnen aan de geldinzamelingen om aan de 5 000 euro per team te komen om te
mogen starten in de vijfde editie. MJR TEAM De Pinte zal ook meerijden en zo willen ze hun steentje
bijdragen via sponsoring en andere events.
Ook zonder te trappen kan je bijdragen tot het succes van de 1 000 km van Kom op tegen Kanker.
Het team en Kom op tegen Kanker kunnen je steun namelijk goed gebruiken.
Je kunt een gift storten op rekening BE14 7331 9999 9983 met als mededeling 170-087-024 gift.
Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar, met een belastingvermindering van 45 % van
het bedrag van de gift.
De eerste 5 000 euro is verzameld en MJR Team De Pinte gaat verder voor de 10 000 euro om met
twee ploegen te starten in de volgende editie van 1 000 km van Kom op tegen Kanker.
Je kunt het team steeds bereiken via mjrteam-depinte@telenet.be. Meer info is ook te vinden op
www.mjrteam-depinte.be. Via de website kan je ook steunen door de aankoop van wijn of cava.

Couperin ontmoet Poulenc op 12 oktober
Benefietconcert ten voordele van de vzw NONA

Op zaterdag 12 oktober om 20 uur heeft in de OLV Sint-Pieterskerk op
het Sint-Pietersplein in Gent een concert plaats, waarbij twee Franse
componisten uit twee verschillende tijdvakken elkaar zullen ontmoeten.
Op het programma staat de Messe à l’usage ordinaire des paroisses
pour les fêtes solennelles van François Couperin (1668-1733), een
meesterwerk van de orgelkunst. Organist is Leon Bierens, die zal spelen op het gerestaureerde Van Peteghemorgel, terwijl de Kleine Kantorij
uit De Pinte de vocale intermezzi voor haar rekening zal nemen.
Als contrast op het uitbundige orgelspel brengt de Kleine Kantorij de
ingetogen vier petites prières de Saint François d’Assise, alsook het
Ave Verum Corpus van Francis Poulenc (1899-1963).
Zowel organist Leon Bierens als de Kleine Kantorij treden tijdens dit
benefiet op ten voordele van de vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de ingang, lagereschoolkinderen betalen 5
euro. U kunt hiervoor terecht op het secretariaat van de vzw NONA, Serafien de Rijckelaan 21, tel.
09 282 85 78, e-mail: nonamechild@telenet.be, bij de leden van de Kleine Kantorij en bij de bestuursleden van de vzw NONA.
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Week van de Fair Trade
2 - 12 oktober 2013

lOxfam-wereldwinkel De Pinte wil tijdens de fairtradeweek de eerlijke
handel letterlijk in de picture zetten op een dienblad. Hun producten zullen op vele plaatsen in de gemeente geëtaleerd worden én er wordt een
wedstrijd aan gekoppeld waaraan iedereen kan deelnemen.
Alle verdere informatie vindt u op www.oww.be/depinte, in de lokale
pers en in de wereldwinkel.
De actie loopt in samenwerking met Fair Trade Gemeente en de GROS.

Oxfam-Wereldwinkels overspoelen Vlaanderen terug met choco op
12 oktober
Als afsluiting van de week van de Fair Trade
ontvangt iedere bezoeker op zaterdag 12 oktober 2013 een volle pot Oxfam choco in ruil
voor een lege chocopot van om het even welk
merk. Daarenboven wordt in iedere winkel een
winnaar uitgeloot die een heel jaar gratis choco
wint.
De chocopasta staat symbool voor alle wereldwinkelproducten. Via deze producten laat
Oxfam-Wereldwinkels zien dat een andere
manier van handelen mogelijk is, waar zowel
de producenten in het Zuiden (in het geval van
chocolade onder andere geen kinderarbeid) als
de consumenten (eerlijke prijzen door het vermijden van monopolies) beter van worden.
De wereldwinkel, Polderbos 2A, is open iedere
woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur.

Awel, ik wil …
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… een vrijwilliger worden bij Awel. Als vrijwilliger luister je naar de vele vragen en verhalen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Je denkt en voelt mee met je oproepers en
maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf me
in. Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.  

Pleeggezinnen gezocht
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van Kaos.
Graag vertellen wij u meer tijdens volgende info-avonden:
 insdag 3 september 2013 om 20 uur,
D
Campus Sint-Annaplein, Sint-Annaplein 31, Gent
Dinsdag 8 oktober 2013 om 20 uur,
kantoor Kaos, Kerkhoflaan 58, Aalst
Voor meer informatie kunt u elke werkdag van 9 tot 17 uur terecht op tel. 053 77 30 30.

www.depinte.be

OCMW
Inhaalbeweging sociaal wonen van start
Vlaanderen heeft elke gemeente een ‘sociale doelstelling’ opgelegd: De Pinte moet tegen 2025 99
sociale huurwoningen realiseren, alsook 32 sociale koopwoningen en twee sociale kavels tegen
2020.
De minister volgt de inspanningen nauwgezet op. Op 1 april 2013 dienden we een plan van aanpak
te formuleren. Op initiatief van de schepen van Sociale zaken en Huisvesting organiseerden we meteen een woonoverleg met alle actoren. Het college maakte daarop een plan dat volgens Vlaanderen
overtuigend is. Zo kwamen we niet op de ‘zwarte lijst’ van gemeenten, die een boete kunnen krijgen.  
Gemeenten hebben niet altijd 100 % controle over de uitvoering van dit actieprogramma; ze zijn
vaak afhankelijk van de timing van sociale bouwmaatschappijen, de subsidiëring door de VMSW
(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), grondverwervingen en de plannen van verkavelaars,
die 15 % sociale woningen dienen te realiseren bij een nieuwe ontwikkeling.
De gemeente legt elke verkavelaar een sociale last op van 15 %. Dit is een van de instrumenten die
de gemeente moet inzetten, net als bijvoorbeeld het opvolgen van het leegstandsregister.

Een vooruitblik naar 2014 ziet er alvast positief uit

Tegen eind 2014 zullen er twintig nieuwe sociale woningen gebouwd zijn in De Pinte. In augustus
start de bouw van veertien woningen op Moerkensheide door de sociale bouwmaatschappij Volkshaard. In 2014 bouwt Dumobil in de Bommelstraat zes sociale woningen, die verhuurd zullen worden
via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
Daarmee is de inhaalbeweging gestart. Vandaag telt onze gemeente slechts drie sociale woningen:
het zijn particuliere woningen die ingehuurd worden door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Hierbij
bent u ook uitgenodigd voor de infoavond op 9 oktober 2013 over de voordelen van verhuren via het
SVK (zie pagina 6).

Meer info

Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69 (in het voormalige ‘t Pyntken)
tel. 09 280 93 03
e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be
Openingsuren
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en in de namiddag volgens afspraak

WZC ging naar zee
Dankzij de helpende handen van
onze vrijwilligers en familieleden
trokken de bewoners van WZC
Scheldevelde volgens jaarlijkse
gewoonte op 4 juni richting Blankenberge.
Een frisse neus halen en eens goed
uitwaaien doet voor iedereen deugd!

Barbecue

Ook dit jaar waren de weergoden het
WZC gunstig gezind voor de jaarlijkse barbecue.
Gezelligheid en lekker eten staan
bovenaan ons verlanglijstje.
Ook hierbij wordt hulp van vrijwilligers
en familieleden erg gewaardeerd.
Bedankt vrijwilligers.
Bedankt familie.
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Veiligheid
Minder inbraken in politiezone Schelde-Leie in 2013
In de eerste helft van dit jaar tekenden we 138 inbraken op in onze zone (waarvan 33 pogingen).
Dit is een opvallende daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen we 170 inbraken op
onze teller hadden. Deze daling van bijna 20 % belooft tot nu toe dat we in 2013 naar gelijkaardige
cijfers gaan als in 2010.
In tegenstelling tot het nieuwsbericht op AVS van woensdag 26 juni 2013 - waarin gesteld werd dat
er in onze zone in juni 59 (!) inbraken gepleegd werden - kregen we in realiteit tot op vandaag met
‘slechts’ vijftien inbraken te kampen (waarvan vijf pogingen). We kunnen dus stellen dat politiezone
Schelde-Leie momenteel dus helemaal niet te kampen heeft met een ‘grote inbrakengolf’.

Iets verdachts? bel 101!

Mogelijks hebben onze extra controles begin dit jaar hun vruchten afgeworpen. Bijkomend blijft
het cruciaal dat we erop kunnen rekenen dat onze inwoners, u, snel en zonder twijfel bellen naar
het noodnummer 101 als er iets verdachts opgemerkt wordt. Het is de snelste manier om een politieploeg ter plaatse te sturen om eventuele personen of voertuigen te controleren. Drempelvrees
is nooit nodig, wij zijn blij met alle hulp!

Wat kan je zelf doen?

Eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
 Laat geen ladders of gereedschap in de tuin slingeren. Berg ze slotvast op.
 Berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers kunnen makkelijker op de eerste verdieping geraken door
ze op te stapelen.
 Sluit alle ramen volledig. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers.
 Laat lampen branden met een timer zodat de woning bij het vallen van de avond een bewoonde
indruk geeft.
Maak vandaag nog een afspraak met de diefstalpreventieadviseur voor een gratis nazicht van uw
woning: inspecteur Melissa Beulens, tel. 09 321 76 97, melissa.beulens@pzschelde-leie.be.
Ga je op weekend of op vakantie? Vraag dan gratis woningtoezicht aan. Onze politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid. Een aanvraag voor woningtoezicht
kan je indienen via www.scheldeleie.be, in de commissariaten of op 09 321 76 60.
Sluit je aan bij een van de 27 BIN’s in onze zone. Deze buurtinformatienetwerken worden voornamelijk opgestart bij het opmerken van verdachte handelingen. Alle BIN-leden worden dan geïnformeerd
en verwittigd om waakzaam te zijn.
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Meer info vind je op www.scheldeleie.be.

Veilig terug naar school: Ik ben voor! Jij toch ook?
Tips voor jongeren

 Geef zelf het goede voorbeeld en hou je
aan de verkeersregels.
Zorg ervoor dat je vervoermiddel in

goede staat is, zo vermijd je gevaarlijke
situaties.
 Ga je als zachte weggebruiker op pad?
Draag beschermende en reflecterende
uitrusting, zo word je gezien en minimaliseer je de gevolgen bij een ongeval.
Zorg er voor dat iedereen altijd de autogordel draagt.
Wees hoffelijk en heb aandacht voor

andere weggebruikers.

Tips voor ouders

 Laat je kind aan de kant van de school op het trottoir in- of uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het trottoir aan dezelfde kant verder stappen.
Ga niet in een dubbele rij parkeren of stilstaan.

www.depinte.be

 Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte
wordt, zodat je er ook op kunt rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met anderen
meerijdt. Is jouw kind goed vastgeklikt? Check het op www.scheldeleie.be.
 Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf
niet doet.
Gebruik het kinderslot.
 Bus, tram, trein en metro: probeer ze eens uit met de kinderen.

Als je kind te voet of met de fiets naar school gaat:

 Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet,
dat de bestuurder je kind ook gezien heeft.
 Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter
zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
 Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun
parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet.
 Gaat jouw kind met de fiets, zorg dan dat deze tiptop in orde is. Hoeveel punten scoort jouw fiets?
Download het fietsrapport op www.scheldeleie.be.
 Weeg goed af of je kind al zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg
om de schoolweg veilig af te leggen? (Kinderen van minder dan acht à negen jaar zijn niet in staat
om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren. Dat blijkt uit studies.)
 Kies zorgvuldig en oefen de route die het kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de
veiligste!
Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog altijd goed gaat.

Geef zelf altijd het goede voorbeeld!

Tips voor bestuurders

 De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig en matig je snelheid in de
buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen. Wist je trouwens dat het risico op
een dodelijke aanrijding van een voetganger met een snelheid van 30 km/h zeer laag is (tussen 1
en 3 %), terwijl het risico bij 50 km/h veel hoger is (10 %).
Vertraag onmiddellijk wanneer je een kind langs de weg opmerkt.
 Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben.
Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken.
Vermijd een bus of tram aan een halte voorbij te rijden. Kinderen (en volwassenen) kunnen immers
net voor de bus of tram de straat oversteken.
 Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens een meter afstand.
 Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit andere complexe manoeuvres uit nabij een school of een
plaats waar veel kinderen komen.

Meer info op www.scheldeleie.be en www.ikbenvoor.be

Paard op de baan? Kalm aan!
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Paarden zijn kwetsbaar in het verkeer. Geef ze ruimte.
Elk jaar raken in Vlaanderen tussen zeventien en 40
ruiters en koetsiers gewond in het verkeer. Er vielen
door de jaren heen bovendien al heel wat zwaargewonden en zelfs dodelijke slachtoffers.
Kom je een paard tegen op de weg, vergeet dan zeker
niet dat dit gevoelige dieren zijn die snel schrikken en
dan proberen weg te vluchten. Dit kan gevaarlijk zijn.

PAARD OP DE BAAN?
KALM AAN!
Paarden zijn kwetsbaar in het verkeer, geef ze ruimte.

Hou dus steeds rekening met onderstaande tips.
De eerste drie zijn trouwens verplicht.
 ertraag altijd en stop indien het paard angstig is.
V
Hou afstand:
- laat zo veel mogelijk ruimte als je achter een
paard rijdt;
- hou genoeg zijdelingse afstand als je het voorbij
steekt of inhaalt;
- als je een paard voorbij steekt, voeg je zo ver mogelijk voorbij het dier weer in.
 Maak geen lawaai: Paarden schrikken van claxons,
geroep, luide muziek, zware motoren, kletterende
aanhangwagens en vracht ...

Voor uw vragen over paarden in het verkeer surf je naar www.vlaamspaardenloket.be
Vlaams Paardenloket vzw
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
Tel: 02/658.09.50 I info@vlaamspaardenloket.be
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 ermijd plotse en hevige bewegingen zoals rennen, zwaaien, flapperende ladingen ...
V
Doorbreek nooit een groep paarden.
 Wees extra op je hoede in vreemde situaties: Paarden zijn bang van bizarre of onbekende objecten
zoals treinen, trams, vrachtwagens, tractoren, tunnels, bruggen, omvergevallen bomen, loslopende honden ...
Meer info
vzw Vlaams Paardenloket
www.vlaamspaardenloket.be
Katrien Van Miert, tel. 02 658 09 50, e-mail: katrien@vlaamspaardenloket.be
Het Vlaams Paardenloket helpt je gratis verder met al je vragen over paardenhouderij (transport,
mest, ruimtelijke ordening, veiligheid, dierenwelzijn, opleidingen …).

Nieuws uit de raden
Besproken tijdens de gemeenteraad op 13 mei 2013
Aanleg wegen in verkaveling Moerkensheide (Nieuwstraat)

Goedkeuring voor het aanleggen en openen van nieuwe wegenis voor de verkaveling
Moerkensheide – fase 2. De rijwegverharding en de riolering zullen aangelegd worden rekening
houdende met volgende punten:
 opmerkingen van de dienst Water-Link uit Gent bij het uitgebrachte advies van 17 april 2013;
 de breedte van de rijweg tussen rotonde en lot 156 moet 4,90 meter zijn in plaats van de vooropgestelde 4,50 meter. Op deze manier is dit stuk rijweg even breed als de rijweg in de verkaveling;
 door het aanbrengen van deze ontsluitingsweg mogen de aanwezige weg en de voorgestelde
dienstweg weggenomen worden;
 voetpad aan te brengen voor lot 184 tussen de rooilijn en de voorziene langsparkering;
de haalbaarheid om een bijkomend voetpad aan te leggen bij de aansluiting aan de rotonde.

Financiële ondersteuning voor noodhulp

De gemeenteraad beslist een financiële ondersteuning te geven aan het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties voor noodhulp in Syrië van 1 500 euro op rekeningnummer
BE19 0000 0000 1212.

Oprichting nieuwe raden en commissies
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De statuten werden goedgekeurd voor de landbouwraad en de mobiliteitsraad (zie ook vorige Infokrant).
Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) mobiliteit. De GBC is een multidisciplinair
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, de
opmaak, de opvolging en evaluatie van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan en in
voorkomend geval voor de herziening ervan. Verder staan de leden in voor de begeleiding van de
voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

Wijziging criteria voor erkenning sportverenigingen

De drempel van 50 actieve leden uit de gemeente wordt verlaagd naar 25.

Samenstelling intercommunales en andere overlegorganen

De volmachtdragers en plaatsvervangers worden aangeduid voor Intercommunale Westlede, Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM),
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO). Aanduiden
vertegenwoordiger Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van De Pinte (PWA De Pinte) vzw. Samenstelling beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek en Lokaal Overleg Kinderopvang en
Opvoedingsondersteuning LOKO.

Ophaling vuilzakken tijdens wegenwerken (punt aangevraagd door een raadslid)
Er wordt gemeld dat tijdens wegenwerken in Nazarethstraat en Leeuwerikstraat de huizen niet of
amper bereikbaar waren voor de vuilniswagens zodat de bewoners vaak voor lange tijd met vuilniszakken thuis stonden.
Intussen was de huisvuilophaling in die straten opgenomen in de planning van de technische dienst
en komen zij waar nodig helpen om GFT, papier, PMD en restafval op te halen en te verzamelen op
bepaalde punten. Deze manier van werken zal ook toegepast worden bij speelstraten.
www.depinte.be

College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw,
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, sport, landbouw
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, ereWim Vanbiervliet
diensten en politie
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
Schepenen
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
ferry Comhair
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken, leefmitel. 0479 65 86 24
lieu, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercom- Eva De Schryver
Keistraat 135
munales
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Mark Van neste
Goudvinkenlaan 6
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorenmark.vanneste@depinte.be
beleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
Gemeentesecretaris
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken, financiën en Veerle Goethals
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
meentelijk patrimonium
secretaris@depinte.be
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, gelijke kansen

Gemeenteraadsleden
(in alfabetische volgorde)
Jeanine De Poorter - Maes, Dryhoek 16, 09 282 44 00, jeanine.maes@depinte.be
Dieter De Vos, Nazarethstraat 22, 0485 34 60 03, dieter.devos@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Annemie Nijs, Nieuwstraat 9 bus 2, 0475 77 26 93, annemie.nijs@depinte.be
Laure Reyntjens, Jasmijnstraat 1, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Gilbert Strumane, Mieregoed 33, 09 222 73 31, gilbert.strumane@depinte.be
Simon Suys, Nieuwstraat 29, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
De burgemeester en de schepenen zetelen ook in de gemeenteraad.
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PINTEFEEST
10 tot 18 uur: Rommel- en brocantemarkt
in de Groenstraat en park Viteux

11.30 uur: Aperitiefconcert

aan Kasteel Viteux
opgeluisterd door Harmonieorkest De Pinte (gratis toegang)

van 14 tot 20 uur: 36e Braderie

Baron de Gieylaan, Kerkplein, Groenstraat, Viteux en Pintestraat
* Fietsenverkoop ‘gevonden fietsen’ (gemeenteplein)
* Infostanden
* Standen van de plaatselijke middenstanders en verenigingen
* Kinderrommelmarkt (Viteux, tot 18 uur)
*...
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om 16 en 18 uur: Wagenspel ‘Tist wordt wielertoerist’

in de Pintestraat
Opgevoerd door de Koninklijke Toneelvereniging ‘Vrank en Vroom’ uit
Sint-Martens-Latem, met verschillende acteurs uit De Pinte.

