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Ruimtelijke ordening,
Werken & Mobiliteit
Openbaar onderzoek RUP Scheldedorp Zevergem
Ruilverkaveling
Schelde-Leie
De ruilverkaveling Schelde-Leie met de gevolgen
voor de landbouw werd
voor advies besproken
tijdens de Gecoro op 6
maart 2014. Verslag vergadering: www.depinte.
be/verslagenadviesraden.aspx

Het gemeentebestuur wil een ruimtelijke toekomstvisie ontwikkelen voor de kern van de deelgemeente Zevergem.
Een eerste aanzet werd gegeven in de beeldkwaliteitsstudie van 2011. Die studie onderzocht de mogelijkheden om de ruimtelijke samenhang in Zevergem te verbeteren: bebouwing, aanleg openbare
ruimte en het sterken van de band met de Schelde.
De principes van dat beeldkwaliteitsplan zullen nu vertaald worden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) Scheldedorp. Zo’n RUP bepaalt een visie voor de komende decennia en hoe - in dit geval de
dorpskern van Zevergem - moet gaan evolueren.
Binnen de woonkern van Zevergem moet er bijvoorbeeld een aanbod voorzien worden van kleinere,
moderne woningen bedoeld voor gezinnen zonder kinderen of voor senioren (zoals bepaald in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 9 november 2006).
Het RUP heeft ook als doel het karakter en de landelijke aspecten van het dorp te bewaren en te
versterken.

Openbaar onderzoek en hoorzitting

Het ontwerp RUP Scheldedorp Zevergem zal in het najaar ter inzage liggen gedurende twee maanden in het gemeentehuis van De Pinte. Er wordt een hoorzitting georganiseerd op woensdag 1
oktober 2014 om 20 uur in De Veldblomme, Veldstraat 50 in Zevergem. U bent van harte welkom.
Meer info: www.depinte.be/RUPscheldedorp.aspx

Openbare consultatie uitgebreid bosbeheerplan
Hooglatem - Grand Noble - Parkbos Gent
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Het studiebureau Grontmij heeft, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en de private stichting Grand Noble, een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt voor het Parkbos van Gent
en de gebieden Hooglatem en Grand Noble. Hierin worden – in samenwerking met onder andere de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse
Landmaatschappij en de (deel)gemeenten Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en De Pinte
– de krijtlijnen uitgezet voor de verdere ontwikkeling van het gebied en worden de ingrepen voor
de komende twintig jaar vastgelegd. Het beheerplan richt zich in het bijzonder op de optimalisatie van de diverse groenstructuren en de verdere uitbouw van de verschillende boskernen. Zowel
economische, ecologische, sociaal-recreatieve, cultuurhistorische, milieubeschermende, als wetenschappelijke aspecten werden hierbij in acht genomen.
Uiteraard wordt ook jouw mening op prijs gesteld. Welke invloed oefent of oefende het gebied uit op
de omgeving? Welke rol speelt het bos en het omliggend groen voor het landschapsbeeld en hoe
zou dit in de toekomst er best uitzien?
Van 1 september tot 1 oktober 2014 zal het beheerplan ter inzage liggen en kunnen schriftelijke
opmerkingen geformuleerd worden. Op donderdag 4 september 2014 vindt om 19.30 uur een
informatievergadering plaats waarop verduidelijking wordt gegeven over het beheerplan. Op dit
toelichtingsmoment kan je terecht met al je vragen of suggesties over het bosbeheer van het gebied.

Openbaar onderzoek
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en
Maas
zie www.volvanwater.be

www.depinte.be

Raadplegen beheerplan van 1 september tot 1 oktober 2014

Via www.parkbos.be
Elke werkdag tijdens de kantooruren: bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst
Oost-Vlaanderen, Vlaams Administratief Centrum, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70/73, 9000 Gent, t.a.v. Xavier Coppens, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

Informatievergadering op donderdag 4 september 2014 om 19.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem

Leven & Wonen
Afgifte van biometrische paspoorten (reispassen)
Sinds eind 2013 worden er in De Pinte enkel nog biometrische paspoorten (dit is een paspoort met
een chip) afgeleverd. Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt er voldaan aan de Europese
verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken en biometrische gegevens.
De biometrie bestaat uit het scannen van de foto volgens internationale normen, het nemen van de
vingerafdrukken en de registratie van de handtekening geschreven op een elektronisch PAD.  
Het nieuwe paspoort is zeven jaar geldig (in plaats van vijf) voor meerderjarigen en vijf jaar voor
minderjarigen. De kostprijs van de normale procedure (ongeveer tien werkdagen) is wat goedkoper
geworden en bijdraagt nu 70 euro voor meerderjarigen en 40 euro voor minderjarigen.
De spoedprocedure (24 uren) kost 245 euro (meerderjarigen) en 215 euro (minderjarigen).

Hoe aanvragen?

U dient zich persoonlijk aan te bieden bij de dienst Burgerzaken. U dient uw handtekening te plaatsen op het aanvraagdocument. Deze handtekening wordt gescand voor het paspoort.

Wat moet u meebrengen?

Uw identiteitskaart
Uw oud paspoort of bewijs van verlies
Eén recente kleurenpasfoto met witte achtergrond. Belangrijk om weten is dat
u met gesloten mond op de foto moet staan.

Gelieve met Bancontact te betalen.

Businessclub De Pinte succesvol gestart

www.depinte.be
vernieuwd
Neem een kijkje
begin september

De adviesraad voor Lokale
Economie en Middenstand
(LEM-raad)
organiseerde
een infoavond op 27 maart
2014. Tijdens deze avond
konden middenstanders en
lokale ondernemers met
elkaar kennismaken en initiatieven bekijken om lokaal
ondernemerschap te bevorderen.
Vanuit de middenstanders
en ondernemers van de gemeente bestond de behoefte
om samen een politiek onafhankelijke en neutrale
organisatie op te starten.
Een organisatie die er niet
alleen voor zou zorgen om
de middenstand en het ondernemerschap binnen de gemeente De Pinte te promoten, maar ook om
activiteiten op te zetten waarbij middenstanders en ondernemers elkaar konden treffen.
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De daad werd bij het woord gevoegd en op 14 mei 2014 richtten ondernemers Freddy Van hoe,
Patrick Landuyt, Maarten Haeck en middenstander Isabelle Detremmerie samen met Filip De Clercq
(voorzitter LEM-raad De Pinte) de vzw Businessclub De Pinte op.
Binnen de maand na haar oprichting mocht de vzw Businessclub De Pinte al meer dan 75 leden
noteren.

Middenstanscafé en Ondernemerscafé

Per seizoen organiseert de Businessclub De Pinte een event bij een van haar leden zowel met een
thema naar de Middenstanders toe (Middenstandscafé) als naar haar ondernemers toe (Ondernemerscafé).
Zo kwamen op 21 mei 2014 in Kasteel Viteux meer dan 35 middenstanders uit De Pinte samen voor
het eerste Middenstandscafé.
Nog dezelfde avond beslisten de middenstanders om samen een unieke eindejaarsactie op te zetten.
Deze zal plaatsvinden in december. Middenstanders die niet aanwezig waren op dit event kunnen
zich informeren en inschrijven tot 15 september via freddy.vanhoe@skynet.be, tel. 0475 25 19 74.
Op donderdag 26 juni had het eerste Ondernemerscafé plaats met een lezing over Sport en
Economie.

Najaarsprogramma Businessclub De Pinte

2e Middenstandscafé: ‘Hoe kunnen middenstanders omgaan met sociale media?’

Op donderdag 23 oktober 2014 om 20 uur zal Stefan Soutaer, docent aan de VIVES Business
School en deskundige in het opzetten van campagnes met Sociale Media voor diverse internationale ondernemingen en middenstanders, onze lokale middenstanders en ondernemers de knepen
bijbrengen over het gericht gebruik van Sociale Media in hun dagelijkse praktijk en ter promotie van
hun handelszaak.
Aansluitend wordt de uitgewerkte unieke Pintse eindejaarsactie voorgesteld.
2e Ondernemerscafé: ‘Het eenheidsstatuut, de actuele sociale wetgeving en hoe ga je daarmee
om als lokale ondernemer’
Op donderdag 20 november om 20 uur zal advocaat Bart Adriaens, bekend van de formule Claeys,
met onze lokale ondernemers zijn ervaringen delen van ‘een jaar eenheidsstatuut’, daarnaast zal hij
onze ondernemers de recentste wijzigingen meegeven in de sociale wetgeving.
Aansluitend zal onze lokale ondernemer Marc Lefevere (consultant) zijn visie en tips mee geven hoe
je hier als ondernemer en coach best mee omgaat.
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Interesse? De activiteiten van de Businessclub De Pinte zijn enkel toegankelijk
voor leden (middenstanders en ondernemers uit De Pinte - Zevergem of die er
een handelszaak uitbaten, zijn van harte welkom). Lid word je op een eenvoudige manier: stuur vandaag nog een mailtje naar voorzitter Freddy Vanhoe, freddy.
vanhoe@skynet.be, tel. 0475 25 19 74. Hij zal je graag verder helpen.

Kerstmarkt op het Europaplein
Zaterdag 13 en zondag 14 december 2014

De vzw Businessclub De Pinte heeft de intentie om op het Europaplein een familiale en lokale
kerst- en cultuurmarkt te organiseren met deelname van zoveel mogelijk verenigingen, scholen en
middenstanders van De Pinte - Zevergem.
Op deze manier hoopt de Businessclub De Pinte bij te dragen om zoveel mogelijk lokale producten
of producten van lokale middenstanders onder de kerstboom te krijgen en bij de voornemens voor
het nieuwe jaar zoveel mogelijk inzet bij lokale verenigingen te verkrijgen (bijvoorbeeld door lid te
worden).
Kerstshoppen bij lokale handelaars
Voorstelling verenigingen van De Pinte-Zevergem
In een unieke kerstsfeer verzorgd met de hulp van
kinderen uit de scholen en jeugdbewegingen uit de gemeente
Met een vrij podium voor muzikaal talent in een gezellige tent
Voel jij je geroepen om als handelaar, vereniging of lokaal artiest mee te werken?
Neem vandaag nog contact op met de voorzitter van Businessclub De Pinte, Freddy Van hoe, via
freddy.vanhoe@skynet.be en wij nodigen jou graag uit op onze startvergadering in september 2014.

www.depinte.be

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke
feestdagen.
Openingsuren
maandag
/
13 – 18 uur (zomeruurregeling)
dinsdag
9 – 17 uur
woensdag
/
13 – 17 uur
donderdag
/
13 – 18 uur (zomeruurregeling)
zaterdag
9 – 17 uur

RECYCLEER JE FRITUUROLIE
TOT BIODIESEL.

Wist je dat gebruikte frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als je ze naar het recyclagepark

Zomeruurregeling tot en met 27 oktober.
Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich steeds een kwartier
vóór sluitingstijd te registreren.
Kringwinkelacties
- 22/9 tot 31/10:
Studentenactie
- 18/10: Dag van de
kringwinkel
- Vanaf 20/10: Halloween

brengt, wordt ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en je bent in één moeite door verlost van je afvalprobleem.
Terwijl je zorgt voor een schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.

Breng je gebruikte frituurolie of -vet gratis
naar het recyclagepark voor recyclage.
Een initiatief van uw afvalintercommunale in samenwerking met Interafval en Valorfrit.

3463_VSG_Camp2014_Advert-NL_IVM-RP_A4.indd 1

27/06/14 15:14

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).
U kunt ook online een formulier versturen. De ophaaldienst van
De Kringwinkel contacteert u dan korte tijd erna om een definitieve afspraak te maken.
Meer info op: www.uwkringwinkel.be

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Locaties
bladkorven
voor bladafval van
openbaar groen
zie
www.depinte.be/
bladkorven.aspx

De inzameling vindt plaats op vrijdag 19 september van 9 tot
12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur in de
Kastanjestraat, op zaterdag 20 september van 10 tot 16 uur
aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Textielinzameling
Op dinsdag 7 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.

In het groenlandschap geïntegreerde duurzaamheid
LEADER-project

Duurzaam en lokaal geteelde planten op een duurzame manier in het landschap integreren is goed voor ons leefmilieu
De LEADER-regio Meetjesland, Leie en Schelde,
waar ook De Pinte - Zevergem deel van uitmaakt,
omvat vijftien gemeenten van de landelijke flank ten
westen van Gent.
Door de sterke geografische spreiding van de
boomkwekerijen is het moeilijker om commercieel
uit te pakken met de duurzame inspanningen die
ze leveren. Duurzaamheid in de groensector bestaat niet enkel uit een milieuvriendelijke werkwijze,
maar bestaat eveneens uit het werken met lokaal
geteelde producten.
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Vormingsactiviteiten moeten de lokale tuinaanleggers en groendiensten informeren over beide aspecten. Streekborden zullen hierbij iedereen overtuigen van de duurzame inspanningen die geleverd
worden door de groensector en van de positieve effecten hiervan op de omgevingskwaliteit.
Op woensdag 2 april 2014 vond in de gemeente Maldegem de eerste vormingsactiviteit plaats met als
onderwerp ‘Herkennen van ziekten, plagen en onkruiden in de praktijk’.
U kunt volgende activiteiten terugvinden op:
www.pcsierteelt.be
Dorien Van Wesemael (Proefcentrum voor Sierteelt,
Destelbergen)
Dit LEADER-project loopt van 1 januari 2014 tot en met
30 juni 2015.

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. Dit 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 zijn
opgepompt. 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 voor de juiste bandenspanning in De Pinte op het gemeenteplein (voor
het gemeentehuis) op woensdag 8 oktober van 13 tot 16.30 uur.
Je hoeft niet in te schrijven om de bandenspanning van jouw wagen gratis te laten bijstellen, tijdig
langskomen is voldoende.

Bloembollen voor bijen
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De voorbije jaren kon u via het provinciebestuur gratis
bloemenzaad afhalen voor het inzaaien van een bloemenweide.
Dit jaar gooit de Provincie Oost-Vlaanderen het over een
andere boeg en kiest voor krokussen (Crocus vernus), blijvende planten met een goed nectar- en stuifmeelgehalte.
ldeaal worden krokusbollen in het najaar (september tot
december) geplant.
Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het
voorjaar en de eerste voedselbron voor bijenvolken en
solitaire bijen die de winter doorkwamen. Eens de krokusbollen aangeplant, komen ze de jaren nadien van zelf
terug.
Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. Op langere
termijn is dat veel duurzamer.
In De Pinte kun je de bloembollen afhalen in het gemeentehuis bij de milieudienst op 8 en 15 oktober
tijdens de openingsuren. Dit zolang de voorraad
strekt.

www.depinte.be

Hebt u een of meerdere kat(ten) in huis?
Vanaf 1 september 2014 bent u verplicht om ze te laten steriliseren, identificeren en registreren.
Vanaf de leeftijd van vijf maanden is een kat al vruchtbaar. Een niet-gesteriliseerde poes kan per jaar twee tot
drie keer werpen en tijdens haar leven dus een honderdtal katjes werpen. De enige betrouwbare oplossing om
de geboorte van katjes te voorkomen, is sterilisatie.
Vanaf 1 september 2014 zal elke persoon die een kat
wil verkopen of geven, ook burgers, vooraleer hij de kat
afstaat, ze moeten laten steriliseren en identificeren.

Kies voor een asielkat

Als je een kat bij jou thuis wilt opvangen, adopteer er
een in een asiel. Een asielkat wordt door een dierenarts ontwormd, behandeld tegen vlooien, gesteriliseerd/
gecastreerd, met een microchip geïdentificeerd, geregistreerd in een databank, gevaccineerd en gesocialiseerd.
Via de website www.kiesvoorhetasiel.be kan je kennis
nemen van de voordelen om een kat in een asiel te adopteren.
Meer info: www.kattenplan.be

Zo helpt u de kattenpopulatie gezond te houden:

voeder zwerfkatten niet. Zo kunnen ze niet aanzien worden als ‘huiskatten’. Wie een kat voedert,
dient er zijn/haar verantwoordelijkheid voor op te nemen (steriliseren / castreren).
Hebt u zelf één of meerdere katten, dan kan een sterilisatie of castratie veel problemen voorkomen. U doet er ook goed aan om uw katten te vaccineren. Door uw kat te laten steriliseren, helpt
u mee de kattenpopulatie in te perken en toont u zich een ware dierenvriend.

Uit onderzoek bleek dat gesteriliseerde/gecastreerde katten eenmaal terug in de groep zich veel
rustiger gedragen. Er wordt niet meer gekrijst en het vechten en sproeien vermindert sterk. Omwonenden hebben dus veel minder last van deze katten.

Gemeentelijke actie

Tweemaal per jaar organiseert de gemeente een actie om zwerfkatten te vangen en te castreren/
steriliseren. Na de behandeling worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden.

Een muts voor je huis

15 nieuwe workshops dakisolatie

Is je dak nog niet geïsoleerd? Dan is het hoog tijd om dat wel te doen!

Een dak isoleren is meer dan enkel wat glaswol tussen de balken proppen. Wat meer uitleg van
professionals is altijd handig of je het nu zelf uitvoert
of laat uitvoeren. Om de handige Harry’s onder ons
te ondersteunen biedt de MilieuAdviesWinkel (MAW)
en de provincie Oost-Vlaanderen vijftien workshops
rond dakisolatie aan. Een correcte plaatsing is immers
cruciaal voor de effectiviteit van de geplaatste isolatie.
De workshops worden gegeven door Mario Verhellen
en Geert De Vos, specialisten van de MilieuAdviesWinkel met ervaring in ecologisch bouwen. Geert en
Mario beantwoorden graag ook jouw specifieke vragen. “Het interessante aan zo’n workshop is dat ze
plaatsvindt op een ongeïsoleerde zolder”, zegt Mario.
“We kunnen daar direct tonen hoe we isolatie goed
kunnen aanbrengen. Zo’n bestaand dak is ook altijd
gecompliceerder dan een maquette. Zo kunnen we
direct aandacht besteden aan moeilijk uit te werken
details.”
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De focus in de workshops ligt dan ook op het praktijkgedeelte. “Mensen onthouden beter als ze zelf
met hun eigen ogen hebben gezien hoe isolatie wordt aangebracht”, vult Geert aan. “En we kijken
niet alleen naar isolatiematerialen: een wind- en waterdicht onderdak en een luchtdichte afwerking
langs de binnenkant komen ook aan bod. Verder is het belangrijk om zo dik mogelijk te isoleren.
Daarom timmeren we samen een voorbeeld uit waarbij we een bestaand keper- of spantendak ‘uitdikken’ tot de gewenste isolatiedikte.”
De workshop in De Pinte zal plaatsvinden op zaterdag 18 oktober 2014.
De andere data van de workshops, meer info en hoe je kunt inschrijven, vind je op de website van
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen:
www.bouwwijs.be/inschrijven/mutsvoorjehuis

Verbranden van afval in open lucht verboden
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk, afval verbranden in open lucht is voor iedereen
verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De
milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem (nog niet verschenen in het
Staatsblad) wel enkele specifieke uitzonderingen.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

	het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur en het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische
evenementen. Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke
toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
	het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel;
	voor het verbranden van dierlijk afval, het maken van vuur in open lucht als beheermaatregelen
in bossen en natuurgebieden en in het kader van bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden zijn
er ook bepaalde uitzonderingen van toepassing.

In al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen)
in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden
van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar
vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.
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Alle info over verbranden in open lucht vindt u op www.stookslim.be.

Cultuur & Vrije tijd
NIEUW: Het Gala van de Vrijwilliger
We kunnen het niet genoeg benadrukken: onze vrijwilligers (en dus wellicht ook u!) zijn onmisbaar
voor De Pinte en Zevergem. Velen zetten zich belangeloos in om anderen te laten genieten van
sport, cultuur, activiteiten voor jongeren of senioren.
Op 19 december 2014 worden deze vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Het is de bedoeling om er
een ludieke gala-avond van te maken waarop in acht categorieën verdienstelijke burgers en verenigingen zullen gevierd worden.
Om er voor te zorgen dat we geen waardevolle kandidaten voor deze viering vergeten, doen we een
beroep op u. Indien u personen of verenigingen kent die voor de viering in een bepaalde categorie
in aanmerking komen, kunt u de kandidatuur persoonlijk of via e-mail doorgeven aan de dienst

www.depinte.be

Vrije Tijd (Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos
20, 9840 De Pinte, vrijetijd@depinte.be, tel. 09 280 98
40) en dit vóór 30 september 2014.
Om het geheel wat op te frissen is er ook een categorie (Kodakmoment van het jaar) die een beroep doet
op uw creatieve inbreng. Hoe beter gemotiveerd en
gedocumenteerd uw kandidatuur is, hoe meer kans ze
heeft om genomineerd te worden.
Alle voorstellen worden immers besproken door een
jury die de beste voorstellen binnen een categorie uitkiest. De uitgekozen kandidaturen worden dan vanaf
24 oktober 2014 voorgesteld op www.depinte.be.
Iedereen kan vanaf dan online zijn / haar favoriete
kandidaat nog eens extra nomineren. De keuze van
de uiteindelijke overwinnaar wordt voor de helft van de
punten bepaald door de online stemming, de andere
helft van de punten wordt gegeven door de jury.
De acht categorieën zijn:
Sportverdienste
1.
	Het is de prijs voor de Pintenaar of de Pintse
vereniging die op het gebied van sport in 2014
een uitzonderlijke of speciale prestatie heeft
geleverd.
Jeugdverdienste
2.
Het is de prijs voor de persoon of de vereniging die voor de jeugd in De Pinte en Zevergem in
2014 een uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
Cultuurverdienste
3.
	Het is de prijs voor de Pintenaar of de Pintse vereniging die op cultureel vlak in 2014 een
uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
Activiteit van het jaar
4.
Hier zijn veel mogelijke invalshoeken. De meest vernieuwende, de meest succesvolle, de
meest waardevolle activiteit, de activiteit met de meeste traditie …
Kodakmoment van het jaar
5.
In deze categorie wordt de meest originele foto bekroond die met De Pinte, een Pintse vereniging of inwoner te maken heeft.
Anonieme duizendpoot
6.
Hier wordt iemand gevierd die door zijn/haar inzet achter de schermen van een Pintse vereniging/organisatie het verdient om eens op de voorgrond geplaatst te worden.
Ambassadeur van De Pinte
7.
Dit is iemand die De Pinte tijdens het afgelopen jaar op een speciale manier heeft vertegenwoordigd of in de belangstelling heeft geplaatst.
Pechvogel van het jaar
8.
Deze omschrijving kan ook heel ruim geïnterpreteerd worden. Het moet uiteraard om een 9
Pintenaar of Pintse vereniging gaan.
We hopen op een massale reactie op deze oproep zodat er heel waardevolle kandidaturen kunnen geselecteerd worden en we er een geslaagde avond van kunnen maken. Voor verdere vragen
en/of opmerkingen kunt u steeds terecht bij de dienst Vrije tijd in het OCP (tel. 09 280 98 46,
vrijetijd@depinte.be).

2de editie Vrijetijdsfolder in september in de bus
Hou halfweg september uw brievenbus in de gaten, want dan vindt u er de najaarseditie van de
Vrijetijdsfolder. Dit is de tweede editie van de Vrijetijdsfolder. Deze folder zal jaarlijks driemaal verschijnen: een voorjaarseditie, een zomereditie en een najaarseditie.
In deze publicatie vindt u een overzicht met allerlei initiatieven inzake kinderopvang (zoals sportkampen en speelpleinwerking) en activiteiten op vlak van cultuur, sport, jeugd en bibliotheek
(lessenreeksen, nieuwtjes …).
U vindt de folder ook op www.depinte.be/vrijetijdsfolder.aspx.

Kunstenaar van de maand
September

En of het een drukke zomer was: sportkampen,
Vlaanderen Feest, Speelplein Amigos, Speelstraat,
openluchtfilm, Cultuurkamp ... Tijdens de maand
september kan je een selectie bekijken van de foto’s
die door verschillende vrijwilligers zijn genomen tijdens deze activiteiten.  

Oktober - Anette Fries

Naar aanleiding van de
‘Week van de Bib’, die
loopt van 11 tot 19 oktober, heeft deze rubriek
foto: Vlaanderen Feest 2014 (Jan Germonpré)
deze maand bijzondere
aandacht voor letters en
teksten. In oktober stelt de Pintse Anette Fries tentoon met kalligrafische
werken. Over deze kunstvorm zegt ze: “Kalligrafie is meer dan gewoon
schoon schrijven, het is eveneens een creatief proces waarbij men met
letters, tekens, woorden en teksten een ‘schriftbeeld’ creëert. Zo ontstaan werken die een interactie tussen geschiedenis, tijd, ervaring en
stemming weergeven.”

Culturele erfgoedprojecten in De Pinte goedgekeurd
Sinds vorig jaar is het voor verenigingen en particulieren mogelijk om subsidies te krijgen voor de
realisatie van culturele erfgoedprojecten. De erfgoedcel POLS besloot onlangs om twee projecten
van gemeente De Pinte financieel te ondersteunen.

1. Landmark in Zevergem

Aan de visvijver in Zevergem zal eind 2014 een opvallende landmark geplaatst worden. De kleiput van de voormalige steenbakkerij ligt langs een drukbezochte wandel- en fietsroute. Hij is het
bewijs van wat lange tijd de belangrijkste nijverheidstak van Zevergem was. De steenbakkerij was
gespecialiseerd in de vermaarde handgevormde Scheldesteen. De Zevergemse Scheldesteen was
van heinde en verre gekend omwille van zijn goede kwaliteit. Door het plaatsen van het fotocanvas
met bijhorend informatiebord wordt de toevallige (en niet-geïnformeerde) passant herinnerd aan dit
stukje belangrijke geschiedenis van Zevergem. Bovendien zal ook de link gelegd worden met de
regionale steenbakkersnijverheid (Eke, Gavere, Sint-Martens-Latem).

2. We zijn der van De Pinte
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Geboren Pintenaars hoor je het soms nog eens zingen: ‘We zijn der van De Pinte’. Tijdens de Week
van de Amateurkunsten in 2015 zullen we dit lied door zoveel mogelijk mensen in De Pinte en
Zevergem laten zingen: verenigingen, groepen, kinderen … Iedereen wordt opgeroepen om een
versie in te zingen. Achteraf worden de opnames gebundeld op een cd.
Nu al zin om deel te nemen aan dit project? Geef een seintje aan de cultuurbeleidscoördinator,
cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50.

3de openluchtfilm en kinderfilm
The Grand Budapest Hotel

De jeugdraad, jeugddienst en cultuurdienst organiseren op de vooravond van de speelstraat
opnieuw een openluchtfilm. Kom en laat je meeslepen door ‘The Grand Budapest Hotel’.  Deze
film vertelt de avonturen van M. Gustave, de legendarische conciërge van een gerenommeerd
Europees hotel tussen de wereldoorlogen en
zijn piccolo Zero Moustafa. Met: Ralph Fiennes,
Edward Norton, Adrien Brody, Jude Law, Tilda
Swinton, Harvey Keitel & Owen Wilson.
Datum:
Plaats:
Start:
Inkom:

zaterdag 6 september 2014
parking OCP
20 uur
gratis
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Otto is een neushoorn

Nieuw dit jaar: een kinderfilmvoorstelling in de namiddag. In
de Cultuurzaal kunnen kinderen vanaf vier jaar kijken naar
Otto is een neushoorn. “Toppers zomervakantie belooft een
saaie boel te worden … tot hij op een dag een magisch potlood vindt. Daarnet tekende hij nog een prachtige neushoorn
op de muur en nu is de tekening verdwenen … en staat Topper oog in oog met een briesend beest dat aan de gordijnen
knabbelt. Hoe hou je een hongerige neushoorn tevreden? En
wat geef je hem als al het meubilair is opgegeten? Zou Otto de
neushoorn geen geweldig verjaardagscadeau zijn voor Elsje,
het leukste meisje van de klas?”
Datum:
Plaats:
Start:

zaterdag 6 september 2014
cultuurzaal OCP
15 uur (pauze met versnapering en drankje
voorzien!)
Inkom: 	2 euro, vooraf registreren is wenselijk:
www.depinte.be/kinderfilm.aspx

Kandidaten gezocht: Cultuurraad en Beheersorgaan gemeentelijke
socioculturele infrastructuur
BeSoC

Binnenkort wordt het beheersorgaan socioculturele infrastructuur (BeSoC) opnieuw samengesteld. Het beheersorgaan heeft als opdracht
het gemeentebestuur bij te staan in het beheer van de gemeentelijke
socioculturele infrastructuur; het gemeentebestuur adviseren   inzake
programmering; het gemeentebestuur bijstaan in de uitbouw, advisering
en het beheer van het uitleenmateriaal.
Het beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van de politieke fracties en afgevaardigden
uit de adviesraden. Ook deskundigen kunnen deel uitmaken van dit beheersorgaan. Interesse om je
kandidaat te stellen? Neem contact op met de cultuurbeleidscoördinator, cultuurbeleid@depinte.be,
09 280 98 50.

Cultuurraad

Ook in de Pintse cultuurraad is nog een plaatsje vrij. Wil je mee de lijnen van het lokale cultuurbeleid
uittekenen, Vlaanderen Feest en het Festival van Vlaanderen organiseren? Neem dan contact op
met de cultuurbeleidscoördinator.

Festival van Vlaanderen: Anneleen Lenaerts
De harp is en blijft een instrument dat tot de verbeelding spreekt. Het is een van de oudste muziekinstrumenten en het directe contact met de snaren maakt het instrument veel fragieler dan bijvoorbeeld
de piano. In de romantiek kennen we de harp vooral van de vele zwierige glissando’s in symfonische
orkesten, maar in de vroege twintigste eeuw ontdekten vele componisten dat de harp ook heel wat
te bieden had als solistisch instrument.
In dit programma komen alle mogelijke facetten van de moderne pedaalharp aan bod, van statige
akkoorden tot lyrisch getokkel, van romantische melodieën en arpeggio’s tot opzwepende ritmes.
Gabriel Fauré en Joseph Jongen bevinden zich hier in het gezelschap
van enkele nobele onbekenden van wie de muziek echter allerminst
moet onderdoen voor die van de grootmeesters. De Rhapsodie van
Grandjany is een ware ontdekking, en met de variaties op het bekende thema Carnival of Venice toont Anneleen Lenaerts bovendien
dat de harp ook een waarlijk virtuoos instrument kan zijn!
Anneleen Lenaerts is sinds 2010 soloharpiste bij de Wiener
Philharmoniker en de Weense Staatsopera.
Waar:
Onze-Lieve-Vrouwkerk (Dorp Zevergem)
Wanneer:
zondag 12 oktober, 15 uur
Tickets: 	14 euro (aan de kassa), 12 euro (voorverkoop),
10 euro (-26 jaar, 60+)
Reserveren:
09 280 98 40, culturele.dienst@depinte.be
Organisatie:
Cultuurraad De Pinte-Zevergem
Foto: Marco Borggreve
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Bibliotheek
Winnaars boekenpakketten
opendeurdag nieuwe bib
Cinébib
Deel twee van
‘Wereldcinema in
de schijnwerpers’
van september
tot november
in de bib

Op de opendeurdag van de nieuwe bibliotheek kon het gewicht geraden worden van
een boekenpakket met kinderboeken en
een boekenpakket met boeken voor volwassenen.
182 mensen waagden een gokje.
Het jeugdpakket woog 5,9 kg, Liesl Reremoser zat met 5,500 kg er het dichtste bij.
Het volwassenenpakket woog 8,8 kg, waarbij Nicholas Broché met 8,760 kg dichtst in
de buurt kwam.
Proficiat aan de winnaars en veel leesplezier gewenst!

Van lezen word je sterk
Workshop voorlezen

Op woensdag 15 oktober organiseren de bibliotheek en de Gezinsbond van De Pinte samen een interactieve workshop over voorlezen.
Kinderen staan midden in het leven. Ze voelen wat volwassenen
voelen, maar vinden niet altijd de woorden om hun ervaringen te
delen. Voor het eerst gaan zwemmen? Naar het ziekenhuis? Een
broertje erbij? Een baaldagje gehad … Gewoon vertellen wat je bezighoudt?
Ouders en grootouders willen maar al te graag weten wat er in de
hoofden van hun kinderen omgaat. Boeken kunnen helpen om tot
een boeiend gesprek te komen. Door boeken ontdekken kinderen
nieuwe werelden en nieuwe mensen! Bovendien reiken boeken
woorden aan waarmee kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gevoelens.
Zo lezen volwassenen en kinderen zich op een knusse manier samen sterk en wordt lezen vooral
iets supergezellig om naar uit te kijken!
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Met de begeleidster Leen Van De Velde wordt samen een antwoord gezocht op vragen als:
“Hebben kinderen verhalen/boeken nodig?”, “Hoe kunnen boeken aanleiding geven tot praten met
je kinderen?”, “Hoe kies je een geschikt boek?” … Ook de aanwezigen kunnen hun vragen kwijt. We
geven heel veel voorleestips en laten vooral veel boeken de revue passeren!
Praktisch
Woensdag 15 oktober om 20 uur in de bibliotheek, Baron de Gieylaan 27,
9840 De Pinte
Gratis toegang, wel vooraf reserveren:
bibliotheek@depinte.be of 09 282 25 32
frans.naessens@skynet.be of 09 282 58 37

Interactieve poëzievoorstelling rond de Groote Oorlog
WO I eindigde met negen miljoen doden.
Kom luisteren naar doorleefde en bloeddoordrenkte gedichten die het verhaal van de gewone soldaat
in de loopgraven brengen.
Ook dichters werden soldaat en stierven.
De War Poets. George Trakl. Emile Verhaeren. Guillaume Apollinaire en veel anderen komen aan
bod.
Op donderdag 16 oktober om 19.30 uur organiseert de bibliotheek een interactieve poëzievoorstelling
rond Wereldoorlog I. Ilse Weber leest gedichten voor en werkt met muziek rond het thema van de
Groote Oorlog: helden en angst.
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De voorstelling zal plaatsvinden in bibliotheek van De Pinte (Baron de Gieylaan 27). De inkom
is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is nodig via bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32.

Openingsuren en sluitingsdagen bibliotheek
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:
zaterdag 1 november (Allerheiligen)

Sport
Sportpark Moerkensheide biedt nieuwe sportmogelijkheden voor sportende Pintenaars
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Na jarenlange voorbereidingen voor de realisatie van het gloednieuwe sportpark knipte Vlaams
minister van Sport Philippe Muyters op 27 juni 2014 het lintje door van het nieuwe sportcomplex
Moerkensheide. Hij deed dat in het gezelschap van gouverneur Jan Briers, Algemeen Directeur van
TMVW Ludy Modderie en het gemeentebestuur. Vanaf nu kunnen de Pintenaars volop genieten van
hun gloednieuwe sportcomplex.
Het totale park, in een opgefriste groene omgeving, is ongeveer elf hectare groot, en de aanleg
kostte 4,5 miljoen euro.
Op 29 juni 2014 opende Moerkensheide officieel haar deuren voor iedereen. Op de opendeurdag
kon men kennismaken met de gloednieuwe openluchtinfrastructuur. Er was die dag een gezellige
drukte met naar schatting een 1 000-tal bezoekers.
Op het menu stond onder meer een aperitiefjogging, een gevarieerd atletiekprogramma met Tia
Hellebaut, heel wat voetbalactiviteiten met JV De Pinte en voetbalschool Atletico, handbadminton en
petanque. Je kon ook kennismaken met minder gekende sporten zoals lacrosse en Sepak Takraw.
Tussendoor waren er georganiseerde rondleidingen en kon je terecht aan de infostanden van de
verschillende verenigingen. Dance Reaction sloot af met hippe dansdemonstraties.
Er is het hoofdvoetbalveld met een tribune met 166 zitjes. Dat wordt vanaf nu de thuisbasis van JV
De Pinte. Daarnaast zijn er twee oefenvelden, waarvan één in kunstgras, en voetbalveldjes voor
duiveltjes. Voorts is er een atletiekpiste met zes rondbanen, zes sprintbanen, een hoog- en verspringpiste en een oefenveld in natuurgras met een installatie voor kogelstoten, acht grote en vier
kleine kleedkamers met douche.

Er is ook een Finse piste van 1 kilometer, waarbij je al dan niet over een kunstmatige heuvel kunt,
loopt rond de terreinen en maar liefst tien petanquevelden.
In een verder fase zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor een multisportterrein, een speelpleintje,
een skateplein en tennisvelden.
Bedoeling is dat niet alleen de sportverenigingen, maar ook gelegenheidsteams en individuele sporters hier hun gading vinden.
De cafetaria biedt plaats aan 330 personen en doet dienst als ontmoetingsplaats. De ruimte kan in
twee stukken opgedeeld worden met elk een eigen toog.
Sinds 1 juli 2014 stelde TMVW een technisch coördinator aan voor deze site. Deze persoon zal
voortaan het aanspreekpunt zijn waar de gebruikers terecht kunnen voor reservaties en informatie.

Contactgegevens voor info en reservatie
Peter Tolpe
0476 88 40 34 (enkel tijdens de kantooruren)
sportpark@depinte.be

Coördinator Peter Tolpe zal dagelijks aanwezig zijn en ook ’s avonds op bepaalde dagen.
Het uurrooster van de coördinator en de bezetting wordt uitgehangen in de inkomhal van het gebouw.
Voor het gebruik van alle terreinen, kleedkamers, de cafetaria met annexen moet u reserveren. Het
is niet toegestaan om de terreinen te betreden zonder reservatie.
Tarieven en reglementen kunt u raadplegen op www.depinte.be/sportpark-moerkensheide.aspx.
Zie ook hierna.

Gebruik Sportpark Moerkensheide: tarieven
Hieronder kunt u een toelichting vinden bij de geldende tarieven voor gebruik van het Sportpark
Moerkensheide. Het volledige tariefreglement vindt u op www.depinte.be/tarievensportpark.aspx.

Wat kan je reserveren op Moerkensheide?
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Sportterreinen

Centraal gebouw gelijkvloers

Centraal gebouw
eerste verdieping

A: hoofdterrein met tribune
B: kunstgrasterrein
C: grasterrein naast kunstgrasterrein
D: grasveld gelegen binnen de piste
E: grasveld oud voetbalterrein
Atletiekpiste
Petanquebanen
Finse Piste

Polyvalente ruimte
Kleine kleedkamers 1 tot 4
Grote kleedkamers 5 tot 12
Kleedkamers 13 en 14

Cafetaria 1
Cafetaria 2
Ontvangstruimte
Keuken

Piekuren (blauw) zijn duurder dan daluren.
Dagdeel

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

08-13 u.
13-18 u.
18-23 u.
23-02 u.
02-08 u.

Het doelgroepentarief geldt voor de jeugdploegen (18 jaar en jonger), en door adviesraden erkende gemeentelijke jeugd- en seniorenverenigingen, verenigingen voor personen
met beperkingen en voor activiteiten van door de cultuurraad erkende verenigingen gericht naar 18 jaar en jonger.

www.depinte.be

Infrastructuur

Basistarief
piekuren

Doelgroepentarief piekuren

Basis daluren Doelgroepentarief daluren

Terrein A

€ 32

€ 12

€ 16

€6

Terrein B

€ 24

€ 10

€ 12

€5

Terrein C en D

€ 16

€6

€8

€3

Terrein E

€8

€3

€4

€2

Atletiekpiste inclusief terrein D

€ 20

€8

€ 10

€4

Petanque

gratis

gratis

gratis

gratis

€4

€4

€2

€2

gratis

gratis

gratis

gratis

Supplementaire kleedkamer
Finse Piste

Er is geen specifiek tarief voor de doelgroepen aanwezig voor…
Basistarief piekuren

Basistarief daluren

Cafetaria 1

€6

€4

Cafetaria 2 + ontvangstruimte

€6

€4

Ontvangstruimte

€4

€3

Cafetaria volledig

€ 12

€8

Polyvalente ruimte gelijkvloers

€4

€2

Keuken

€4

€3

Het tarief voor individueel gebruik
Vaste vergoeding per kleedka- Vaste vergoeding gebruik atlemer
tiekpiste
Individueel per uur

€2

Verenigingen per uur

€8

€2

Een paar voorbeelden
1. Mijn voetbalclub heeft vorig seizoen meer dan 160 uren gebruik gemaakt van gemeentelijke infrastructuur en is dus een regelmatige gebruiker. De club wil het kunstgrasterrein gebruiken voor
een training voor de U9 op vrijdagavond van 18 tot 20 uur (piekuren).
Voor 1 uur betaalt men het tarief van 10 euro per uur (doelgroepentarief).
Voor regelmatige gebruikers wordt deze prijs vermenigvuldigd met 0,75 en bedraagt het uurtarief
dus 7,5 euro per uur.
	Ik krijg inbegrepen in de prijs twee kleedkamers ter beschikking.
	Mijn training kost dus in totaal 15 euro.
2. Ik wil een feest geven voor mijn verjaardag in deel 1 van de cafetaria op zaterdagavond van 20
tot 3 uur.
Ik betaal zes uren aan het piekuurtarief ( 6 euro per uur x 6 uren = 36 euro) en een uur aan het
daluurtarief (4 euro per uur x 1 uur = 4 euro).
Ik wil ook nog de zaal versieren van 16 tot 18 uur, dan betaal ik twee uren aan het piekuurtarief (6
euro per uur x 2 euro = 12), vermenigvuldigd met 0,75 = 9 euro
Mijn feestje kost dus in totaal: 49 euro
3. Ik wil een uurtje trainen op de
atletiekpiste en ik wil mij nadien
nog douchen in een kleedkamer. Ik betaal 2 euro voor
gebruik van de atletiekpiste en
ik betaal 2 euro voor gebruik
van de kleedkamer. De kostprijs van mijn uurtje training
bedraagt 4 euro.
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Sportacademie
Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie.
Kinderen van peuter (2,5) tot en met het zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waarbij ze op een leuke en verantwoorde manier in contact
komen met sport en beweging.

Kriebeltuin

Voor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag
van 16 uur tot 17 uur. Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er eveneens de Kriebeltuin op
zaterdagnamiddag, maar van 15 uur tot 16 uur.

Multimove

Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar kunnen deelnemen aan Multimove.
Multimove voor kinderen biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de
algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.
Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen op vlak
van twaalf bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving
staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een
brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een
gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Meer informatie over het project vind je op www.multimove.be.
Ondertussen heeft de gemeente De Pinte het label van ‘erkende
Multimove-aanbieder’ ontvangen.  
Deze lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30
uur.

Sportspelschool

Voor jongeren van het derde leerjaar tot zesde leerjaar is er de Sportspelschool op woensdagnamiddag van 15 uur tot 16 uur. De sportspelschool bestaat uit recreatieve omnisportlessen. Elke week
staat een andere sport op het programma.
Inschrijvingsmomenten sportacademie:
voor inwoners van De Pinte op dinsdag 16 september vanaf 20 uur;
voor niet-inwoners van De Pinte op woensdag 17 september vanaf 20 uur;
via depinte.ticketgang.eu
De lessen starten op woensdag 1 oktober (Sportspelschool) en op zaterdag 4 oktober (kriebeltuin
en Multimove).

Fotoverslag sportkampen zomer 2014
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Kampen najaar 2014
Herfst

Maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober 2014
Thema kleuters: Piraat Ahoi
Thema lagere school: Christopher Columbus
Inschrijvingsmomenten sportkampen herfstvakantie:
voor inwoners van De Pinte op dinsdag 30 september vanaf 20 uur;
voor niet-inwoners van De Pinte op woensdag 1 oktober vanaf 20 uur;
via depinte.ticketgang.eu

Kerst

Maandag 22 en dinsdag 23 december 2014
Thema kleuters: Ruimtereis
Thema lagere school: ABC-kamp
Inschrijvingsmomenten sportkampen kerstvakantie:
voor inwoners van De Pinte op dinsdag 25 november vanaf 20 uur;
voor niet-inwoners van De Pinte op woensdag 26 november vanaf 20 uur;
via depinte.ticketgang.eu
Inschrijven voor de sportkampen en de Sportacademie kan enkel online. Alle informatie omtrent de
inschrijvingsprocedure is te vinden op www.depinte.be.

Leven(s)lang Sportelen
Ook in 2014 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 plezier- 17
beleving, sociale contacten en sporten op eigen niveau.
Activiteiten georganiseerd vanuit de sportdienst:
gymnastiek voor 55-plussers (dinsdag van 17 uur tot 18 uur)
Tai Chi voor gevorderden
curve-bowlnamiddagen (dinsdag van 14 uur tot 17 uur)
de jaarlijkse seniorensportdag waar het Sportelteam van BLOSO
vertegenwoordigd is en waar nu ook de bewoners van het Woon-zorgcentrum (WZC) Scheldevelde welkom zijn om kennis te maken met een aantal aangepaste activiteiten
èactiviteiten in samenwerking met het WZC Scheldevelde, zoals een bowlingnamiddag, stoelendans, curve bowl …
Neem ook deel aan:
het petanquetornooi van de Burensportdienst Leiestreek
TIP: neem eens een kijkje op www.sportelen.be
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Jeugd
School- of studietoelage aanvragen
voor het schooljaar
2014-2015 kan vanaf
1 augustus 2014
Zie www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/
hulp

7 september 2014: SPEELSTRAAT
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst presenteren: de twaalfde editie van de speelstraat
Zondag 7 september 2014 bouwen we de straat
Polderbos opnieuw om tot een super deluxe speelstraat
met alles er op en eraan! De straat Polderbos wordt verkeersvrij gemaakt en de 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, springkastelen, creatieve workshops,
verteltheater, schminken … Daarnaast zijn er ook nog
een aantal optredens van lokale groepen voorzien.

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

zondag 7 september 2014
van 13 tot +/- 18 uur
voor kinderen en jongeren tot en met zestien jaar
de activiteiten zijn gratis
vindt de speelstraat binnen plaats en blijft u van harte welkom!

Van harte welkom op de twaalfde editie van de Speelstraat!
Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen, de vele verenigingen en lokale handelaars voor hun
medewerking en steun.

Kinderfilm Otto
is een neushoorn
op 6 september
| zie pag. 11

18

www.depinte.be

Workshop fotografie (27 en 28 oktober)
Op maandag 27 en dinsdag 28 oktober 2014 organiseren de cultuur- en de jeugddienst een tweedaagse workshop fotografie. Op pad met een spiegelreflexcamera leer je de kneepjes van het vak:
kadreren, scherpstellen, belichting, scherpte/diepte … én klik! Een professionele fotograaf vertelt je
zijn geheimen en tips om hét ultieme fotomoment te kiezen.
Voor wie:
12 tot en met 16 jaar
Inschrijven: Vooraf inschrijven via
www.depinte.be/workshopfotografie.aspx
vóór maandag 6 oktober
Wanneer:	maandag 27 oktober 2014 van 9 tot 16.30 uur
en dinsdag 28 oktober 2014 van 9 tot 16.30 uur
Locatie:
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Prijs:
gratis

Senioren
Senioren in het verkeer
Op dinsdag 7 oktober 2014 organiseert de seniorenraad van De Pinte een infonamiddag over verkeersveiligheid. Commissaris Luc De Vos van de politiezone Schelde-Leie geeft een presentatie over de
laatste wijzigingen aan het verkeersreglement. Bovendien zal dieper ingegaan worden op de gevaren in
het verkeer die specifiek van toepassing zijn voor senioren.
Volgende items worden zeker behandeld:
voetgangers in het verkeer, alleen of in groep
fietsers in groep
vervoer van (klein)kinderen en het gebruik van kinderzitjes
regels voor de elektrische fiets
voorrang van rechts
Er zal ook tijd zijn om specifieke vragen te stellen.
De infomiddag vindt plaats om 14 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Foto: Fotoclub De Spiegel

Gelieve in te schrijven vóór 1 oktober 2014 via e-mail aan inge.willems@depinte.be of telefonisch op
het nummer 09 280 98 45 (Inge Willems).
Voor meer info kunt u terecht bij Mark Balcaen, 0473 89 62 99.
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Infonamiddag ‘Da’s toch handig dat internet’
In februari 2014 lanceerde de toenmalige minister voor mediabeleid een perscampagne in verband met
het gebruik van het internet door senioren. De campagne wil de ouderen zin doen krijgen in de digitale
wereld en hen inzicht bieden in wat het internet voor deze ouderen kan bieden. In tweede instantie kan
de campagne voor ‘startende’ ouderen een aanleiding zijn om het online gebeuren te leren kennen en
verder te verkennen.
De minister deed ook een oproep tot actie aan verschillende organisaties, onder andere aan lokale instellingen en ouderenorganisaties.
De leden van de seniorenraad De Pinte – Zevergem hebben dan ook besloten actief mee te werken
aan deze campagne. Ze wensen zich echter niet te beperken tot het gebruik van internet, maar willen
eveneens de focus leggen op het gebruik van programma’s die het toelaten verder met de ‘buitenwereld’
te communiceren.
Vooraleer tot actie over te gaan, organiseert de seniorenraad een infonamiddag waarbij ze de noden van
toekomstige en bestaande gebruikers wensen te leren kennen in verband met de (eventuele) aankoop
van hard- en software, het gebruik van programma’s, het versturen van e-mails, hulp bij het gebruik van
de computer, wat bij problemen ...
Deze infonamiddag vindt plaats op donderdag 11 september 2014 om 14.00 uur in de Spiegelzaal van
het OCP, Polderbos 20 in De Pinte. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via een e-mail aan inge.willems@
depinte.be of telefonisch op het nummer 09 280 98 45 (Inge Willems) en dit vóór 4 september 2014.
Voor meer info kunt u terecht bij Mark Balcaen, 0473 89 62 99.

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 4 september 2014 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 uw naam, adres en telefoonnummer aan het onthaal van het WZC Scheldevelde met vermelding ‘inschrijving Puntenkaarting seizoen 2014-2015’.

Welzijn & Sociale zaken
Wachtlijsten
artsen:
zie
www.depinte.be/
wachtlijsten.aspx

Het OCMW 2013 in een notendop
Op 24 juni 2014 keurde de OCMW-raad de jaarrekening en het jaarverslag 2013 goed. Het budgettaire resultaat is beter dan gepland. Het verschil (in exploitatie) tussen rekening en budget is 3,08 %.
Het gecumuleerd resultaat op kasbasis kan worden gebruikt voor het financieren van toekomstige
investeringen. Hierna vindt u een aantal hoofdlijnen.
Naast de verplichte sociale steunverlening voorziet het OCMW in De Pinte in een woonzorgcentrum
met 59 bedden en twintig serviceflats. Het OCMW verzorgt ook het seniorenrestaurant, poetshulp
voor senioren en kinderopvang via onthaalouders en samenwerkingsinitiatieven.

Sociale dienst
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Het OCMW biedt sociale dienstverlening en steun binnen
de grenzen van de wet en na financieel en sociaal onderzoek. In 2013 hadden in De Pinte zeventien personen of
gezinnen recht op aanvullend of volledig leefloon. Er werd
ook andere hulp verleend zoals voorschotten op loon, pensioen, werkloosheidsuitkeringen of tussenkomsten in huur
of huurwaarborg. In 2013 waren er 22 dossiers schuldbemiddeling (collectieve schuldenregeling) in behandeling. In
2013 was er een gevoelige stijging van het aantal mensen
in budgetbeheer die zich vrijwillig laten begeleiden bij een
maatschappelijk assistent (34 ten opzichte van 5 in 2012).
138 inwoners genoten de federale verwarmingstoelage. Steeds meer mensen vinden hun weg naar
het Sociaal Huis, open elke voormiddag en op afspraak. We merken een stijging van het gebruik
van de budgetmeter voor gas en elektriciteit, van vragen over huisvesting en over sociale dienstverlening.

Zorg voor senioren

In het woon-zorgcentrum Scheldevelde (WZC) verbleven op 31
december dertien mannen en 45 vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van respectievelijk 76,5 jaar en bijna 85 jaar. In 2013 waren
er 48 nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst. Sinds 2013 kunnen
ook mensen die meer dan twintig jaar in de gemeente gewoond
hebben, op de eerste wachtlijst ingeschreven worden. Er werd geïnvesteerd in onder meer valpreventie (banken rond het kasteel
werden drempelvrij gemaakt), de inkomhal (witgeschilderd
en voorzien van welkomstscherm met foto-projecties) en
het elektronisch zorgdossier en kwaliteitszorg. Er werd
een extra leefgroep opgestart voor bewoners met nood
aan toezicht.
De twintig serviceflats waren allemaal verhuurd; de bewoners zijn achttien vrouwen en zes mannen, de gemiddelde
leeftijd is respectievelijk 81 en 79 jaar. Er waren 21 interventies via het oproepsysteem waarbij een verpleegkundige ter plekke kwam.
Onze diensten bereikten 139 gezinnen of alleenstaande 65-plussers met tweewekelijkse betaalde
poetshulp – in totaal 9 546 uren. Er waren elf poetshulpen tewerkgesteld (5,8 voltijdse equivalenten).
Het seniorenrestaurant in WZC Scheldevelde - open op dinsdag- en donderdagmiddag - bereidde
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bijna 1 500 maaltijden. De Mindermobielen Centrale verzorgde met vrijwillige chauffeurs 373 ritten
of 11 830 km voor 77 aangesloten leden voor hoofdzakelijk niet-medische utstappen. Ook de huisbezoeken bij 80-plussers werden opnieuw opgestart. In 2013 vroegen 24 van de aangeschreven
80-plussers (of een kwart van de aangeschrevenen) een huisbezoek aan.

Ondersteuning aan jonge gezinnen

In totaal werden er via de Dienst Onthaalouders 350 kinderen opgevangen waarvan 242 in de babyen peuteropvang, 121 in de buitenschoolse opvang en drie met een specifieke zorgbehoefte. Dit
realiseerden we met een 37-tal onthaalouders in De Pinte en Sint-Martens-Latem. Er zijn acht onthaalouders gestopt en zes nieuwe aangesloten. Er werden 352 fiscale attesten uitgereikt voor een
bedrag van € 447 050.
De consultaties van Kind en Gezin vinden plaats in ’t Bommeltje (Huis van Het Kind) met de hulp van
vrijwilligers. We telden 1 523 aanmeldingen in 2013. In ‘t Bommeltje is ook Opvoedingspunt bereikbaar voor tal van vragen en de organisatie van de week van de opvoeding. Er waren sessies met
als thema ‘Papa en mama uit elkaar; wat gebeurt er nu met mij?’, ‘Gezonde voeding en hoe omgaan
met moeilijke eters?’ en babymassage. Alle lagere scholen kregen een spel tegen pesten cadeau.

Sorry is niet genoeg
Een derde van het voedsel wereldwijd
wordt verspild. En dat terwijl een op acht
mensen honger lijdt. Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting
van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Enkel ‘sorry’ zeggen is
niet genoeg. Er moet dringend een beleid komen dat verspilling tegengaat. Daarom spoort 11.11.11
in zijn ‘Sorry Is Niet Genoeg’-campagne politici aan om verspilling te beperken in elke schakel van
de voedselketen: vanop het veld in het Zuiden tot bij de consument in het Noorden. Want enkel als
we fundamenteel ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan.

Voer mee actie

Om onze beleidsmakers te tonen dat we het menen en dat we van hen een goed beleid tegen
voedselverspilling eisen, organiseren we een actieweekend op 17, 18 en 19 oktober 2014. Zet zelf
een ‘Sorry Is Niet Genoeg’-actie op poten in dat weekend en verzamel zoveel mogelijk ‘Sorry Is Niet
Genoeg’-filmpjes. Post ze op www.nietgenoeg.be. Je kunt daarbij voorbijgangers een gratis hapje
aanbieden op basis van voedsel dat anders in de vuilbak zou belanden.
Wil je ook een actie organiseren? Op de website www.nietgenoeg.be vind je meer info en kan je je
actie registeren.
Het financiële actieweekend van 11.11.11 vindt plaats van 7 tot 11 november. 330 lokale groepen en
20 000 vrijwilligers steken dan de handen uit de mouwen.

Ontwikkelingssamenwerking vandaag
Er valt kritiek te geven op hoe we in ons land aan ontwikkelingssamenwerking doen. België haalt de vooropgestelde 0,7 procent
van het BBP niet. Ontwikkelingssamenwerking is vaak afwezig in
het politieke debat en een breed draagvlak voor ontwikkelingshulp
is er niet meer.
De vraag naar zin of onzin van ontwikkelingssamenwerking wordt
luidop gesteld. Is afschaffen een optie? Of moeten we kijken naar
wat wel en niet werkt. Hiervoor is een geargumenteerd debat nodig. Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van de koepel
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11, komt dat debat op
woensdag 22 oktober 2014 inleiden.
Bogdan Vanden Berghe geeft toelichting bij nieuwe manieren van
ontwikkelingshulp die de jongste jaren furore maken (trial and
error en uitdelen van cash geld). Hij zal voorbeelden geven van
projectwerking die lokaal ingebed is en goed werkt en van algemene programma’s die nog steeds
bestaan en veelal draagkracht missen.
Na het inleidend referaat is er tijd voor vraagstelling en debat met het publiek.
Prijs:
5 euro ten voordele van 11.11.11
Waar:
raadzaal De Pinte
Wanneer:
woensdag 22 oktober 2014 om 20.00 uur
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Organisatie:

 avidsfonds De Pinte-Zevergem in samenwerking met de Gemeentelijke Raad
D
voor Ontwikkelingssamenwerking van De Pinte (GROS) en Noord-Zuidwerking
Nazareth-Eke
Meer inlichtingen: bestuursleden Davidsfonds De Pinte-Zevergem of Nele Lamberigts,
tel. 09 280 80 24, nele.lamberigts@depinte.be (GROS)

11.11.11 film- en gespreksavond op vrijdag 7 november 2014
Vertoning van de documentaire ‘The art of becoming’ van Hanne Phlypo en Cathérine Vuylsteke.
Aangrijpende portretten van zeven jongens en een meisje die moederziel alleen in ons land aankwamen.
Getuigenis van dorpsgenoot Willem Dhaenens, voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
Datum:
Inkom:
Plaats:

vrijdag 7 november 2014 om 20.00 uur
6 euro ten voordele van 11.11.11.
De Veldblomme, Veldstraat 50, De Pinte (Zevergem)

Organisatie: 11-groep De Pinte

Awel, ik wil…

… een vrijwilliger worden bij Awel?
Opendeurdagen
dierenasiel Gent
op zaterdag 20 en
zondag 21 september
www.dierenasielgent.be

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25 000 oproepen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail,
chat of forum.
Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen. 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.  

Week van de Fair Trade bij de Wereldwinkel in het teken van fruitsap
Op de braderie kan je gratis het nieuwe Guave fruitsap proeven. En op zaterdag
11 oktober (van 10 tot 18 uur) viert Oxfam de Wereldwinkeldag. Wie die dag
een lege fruitsapverpakking – een fles of brik van om het even welke grootte
of merk – meebrengt naar de wereldwinkel krijgt gratis een liter Oxfam-fruitsap
naar keuze.
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Het fruitsap in de wereldwinkel komt van fairtradecoöperaties met kleinschalige
boeren.  Uiteraard krijgen ze een goede prijs voor hun sinaasappels. Bovendien
stimuleert Oxfam-Wereldwinkels de boeren om naast sinaasappels ook andere
vruchten te telen. Zo telen de boeren in Brazilië nu ook guave, voor het nieuwe Guavashakesap dat
je sinds kort in de wereldwinkel vindt.

Steun de partners van de wereldwinkel ook rechtstreeks
Met elke aankoop in de wereldwinkel steun je de producenten in het Zuiden om sterk genoeg te
worden om op eigen benen te kunnen staan. Bovendien schenkt de wereldwinkel van De PinteZevergem elk jaar het grootste deel van zijn winst aan het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels.
Met het geld uit dat fonds steunt OWW de meest kwetsbare partnerorganisaties. Bijvoorbeeld op het
vlak van kwaliteitsverbetering, onderwijs en fairtrade- of biocertificering. Zo leggen bijvoorbeeld soldaten in de Congolese Kivustreek hun wapens neer en krijgen ze opleiding in landbouwtechnieken
om koffieboer te worden. In Laos ondersteunen we theeproducenten die hun opslag- en verpakkingsruimtes verbeteren en bij een cacaocoöperatie in Ivoorkust loopt sinds kort een project om
vrouwen meer te betrekken bij (financiële) beslissingen van de coöperatie.
Als je zelf nog meer wilt doen dan enkel fairtradeproducten kopen om onze partners in het Zuiden te versterken, dan kan je een bijdrage storten in het Partnerfonds op rekeningnummer
BE 27 7805 9212 3173. Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest toegestuurd.
Alle praktische informatie vind je op www.oxfamwereldwinkels.be/partnerfonds.
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13de NONA-maaltijd op zondag 26 oktober
Naar jaarlijkse traditie organiseert de vzw NONA voor de dertiende maal een maaltijd voor haar projecten in Roemenië; wij nodigen dan ook alle sympathisanten en
belanghebbenden uit op 26 oktober.
De maaltijd vindt plaats in de refter van de Gemeentelijke Basisschool
(Polderbos, De Pinte,  tegenover het OCP). U bent van harte welkom tussen 12 en 14 uur.

Kankerlijn:
0800 35 445
www.kankerlijn.be
kankerlijn@tegenkanker.be

Kaarten kosten 20 euro; lagereschoolkinderen betalen 10 euro. Om praktische redenen dient u te
reserveren vóór 20 oktober.
Kaarten zijn te krijgen bij Jan Milh, Serafien de Rijckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, en bij
de bestuursleden van de vzw NONA. Reserveren kan ook via e-mail: nonamechild@telenet.be.
Overschrijven kan op rekening nummer BE36 7512 0031 8881 met vermelding ‘NONA-maaltijd X
volwassenen Y kinderen’.
De vzw NONA helpt Roemeense kinderen.

Geef darmkanker geen kans
In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5 000 patiënten met darmkanker bij. Ieder jaar verliezen 2
000 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker, dat zijn er vijf per dag. Dit zijn harde cijfers
die door informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden kunnen.
Darmkanker kan vroegtijdig opgespoord worden. Een eenvoudige test van de stoelgang kan veel
leed voorkomen. Darmkanker komt vooral voor bij 50-plussers, maar ook jonge mensen kunnen de
ziekte krijgen.
Eén op de twintig Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met darmkanker. Het betekent echter
ook dat je negentien kansen op twintig hebt om het niet te krijgen. Je moet wel weten wat je hiervoor
moet doen.
Weet je wat de iFOB-test is? Ken je het verschil tussen een poliep en een divertikel? Wat zijn de
risicofactoren voor darmkanker? Welke zijn de symptomen? Is darmkanker erfelijk? Wanneer is de
Internationale Darmkankermaand? Wie wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek?
Vele vragen waarop maag- en darmspecialist dokter Luc Colemont, de stuwende kracht achter
de vzw Stop Darmkanker, graag een antwoord geeft. Hij vertelt ook waarom hij Brad Pitt een brief
schreef voor zijn 50ste verjaardag.
Praktisch
Woensdag 12 november 2014 om 20 uur in het OCP (Polderbos 20)
Toegang: 5 euro, CM-leden: gratis
Inschrijven verplicht: gezondheidspromotie.mvl@cm.be, tel. 09 267 57 35, www.cm.be/agenda
In samenwerking met CvKO (Centrum voor kankeropsporing)
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Veiligheid
Veilig naar school doe je zo!
Fietsregistratie aan huis
Aanvragen via
www.scheldeleie.be

Uit studies blijkt dat kinderen jonger dan acht à
negen jaar niet in staat zijn om efficiënt op alle
verkeerssituaties te reageren. Hoe dit te doen,
moet hen dus aangeleerd worden.

Wat kan je doen?

	Ga regelmatig te voet om je kind de straatomgeving te leren ontdekken. Zo kan hij / zij
beetje bij beetje in alle veiligheid zelfstandig
worden.
Vertrek ruim op tijd naar school; zo vermijd je
dat je kind zich moet haasten en bang wordt.
Leer je kind dat ‘zien’ niet gelijk is aan ‘gezien worden’. Het is niet omdat je zelf een auto ziet, dat
de bestuurder ervan je ook gezien heeft.
Geef zelf altijd het goede voorbeeld. Daaruit leren kinderen nog het meeste.

Samen te voet

	Geef de basisregels mee: niet spelen of lopen, maar wel op de stoep stappen langs de kant van
de huizen en een hand geven bij het oversteken.
	Wijs op mogelijke gevaren (bijvoorbeeld in- en uitritten van garages, slecht geparkeerde auto) en
leg uit hoe je moet reageren.
Laat je kind de verschillende geluiden, de verkeerslichten en de wegmarkeringen ontdekken,
alsook het gedrag van andere voetgangers, skeelers, fietsers, bromfietsers, autobestuurders,
motorrijders ...
Leg de functie en de betekenis uit van de aanwijzingen van gemachtigde opzichters of politie.

De straat oversteken

 ijs op het gebruik van een zebrapad. Is dat er niet, leer je kind een oversteekplaats te kiezen
W
op een plek vanwaar je van beide kanten de auto’s van ver ziet aankomen en vanwaar het kind
zelf ook goed zichtbaar is.
Leer je kind om altijd zeker te zijn dat een bestuurder hem / haar gezien heeft alvorens over te
steken, ook als de auto vertraagt.
	Maak duidelijk dat je altijd eerst naar links, dan naar rechts en tot slot nog eens naar links moet
kijken vooraleer over te steken.
Leer je kind dat je aan verkeerslichten moet wachten met oversteken tot alle voertuigen stil staan.
Ook al is het mannetje al groen geworden en is het rood voor de auto’s.

Klaar om alleen te voet naar school te gaan?

Oefen op voorhand de route naar school samen met je kind. Stippel de veiligste (en dus niet altijd
de kortste) weg uit.
Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog steeds goed gaat.
Kies kleurrijke kledij zodat je kind opvalt in het verkeer. Vooral in de winter zijn heldere jassen met
reflecterende strips ideaal.

Verenigingsleven
Muzikale opleiding voor jong en oud
Muziekschool De Pinte staat voor een toegankelijke muziekopleiding waar
de noden en wensen van de leerling centraal staan. Ze bieden een divers
lessenpakket waar elke leerling zijn/haar eigen route kan uitstippelen.
Vanaf schooljaar 2014-2015 kunt u of uw kind genieten van deze muziekopleiding en dat vlak bij uw deur, in de lokalen van Gemeentelijke Basisschool
De Pinte. Dit op maandag vanaf 16.15 uur en woensdag vanaf 13 uur.
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Voor kleuters vanaf de eerste kleuterklas hebben ze een leuke muziekinitiatie-cursus en kinderen
van het eerste leerjaar kunnen de basisbeginselen van muzieknotatie leren.
Voor kinderen vanaf het tweede leerjaar bieden zij instrumentlessen en ondersteunende notenleerlessen aan.
Ook als volwassene kunt u bij ons terecht voor instrumentlessen!
Proeflessen (vrije toegang)
Op één van onze inschrijvingsmomenten kunt u meer informatie krijgen of een gratis proefles komen
volgen.
eerste, tweede en derde kleuterklas: donderdag 26 juni van 18 tot 18.30 uur
eerste leerjaar: donderdag 26 juni van 18.30 tot 19 uur
tweede tot zesde leerjaar: donderdag 26 juni van 18 tot 18.30 uur
Djembé: donderdag 26 juni van 18.30 tot 19 uur
Inschrijvingen en info
25 juni 2014 van 13 tot 18.30 uur
26 juni 2014 van 18 tot 21 uur
10 september 2014 van 13 tot 18.30 uur
U kunt ons vinden in de lokalen van Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1, 9840 De
Pinte.
www.muziekschooldepinte.be - info@muziekschooldepinte.be
Met steun van Gemeente De Pinte
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TK Olympia De Pinte
TK Olympia De Pinte vzw is een recreatieve turnclub die
gymnastiek in de regio wil bevorderen en waar leren en
plezier beleven steeds hand in hand gaan. Ze richt zich tot
kleuters vanaf vier jaar en jeugd.
Een goed opgeleid team van 35 trainers staat garant voor
kwaliteitsvolle begeleiding van ruim 200 gymnasten. Om de
gymnasten extra te motiveren, organiseert de club diverse
activiteiten, zoals een tweejaarlijkse turnshow, brevettenactie, turnmarathon, deelname aan recreatieve wedstrijden.
TK Olympia werd onlangs nog verkozen tot ‘Sportclub van
het Jaar’ door de Gemeente De Pinte.

‘Foto van de turnshow ‘Elastico Fantastico’
op 21 en 22 juni 2014 in het OCP’

Wijngilde Vini Amici gaat nieuw degustatiejaar in
Na een succesvol afgesloten eerste jaar kondigt zich al het tweede degustatiejaar aan. Het nieuwe programma is veel belovend en vrij gevarieerd.
Binnenkort doet de wijngilde een aanvraag tot erkenning als cultuurvereniging in De Pinte. De 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, cultuur en niet-commercieel als doelstellingen naar voor. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Programma

10 oktober 2014
14 november2014
16 januari 2015
13 maart 2015
8 mei 2015
19 juni 2015

Zuid-Frankrijk
Champagne versus schuimwijn
Belgische wijnen
Riesling
Kroatië
Zuid-Afrika

De degustaties vinden telkens plaats om 20 uur in de refter van de Vrije Bassischool De Pinte (‘potloodjesschool’).
Kostprijs: 120 euro voor zes professioneel begeleide degustaties. Graag inschrijven voor 30 september via vini.amici@gmail.com of bij voorzitter Bart Vanderstraeten, tel. 0494 50 15 53.  
www.viniamici.be

25

Twirling Coffee Concert
Voor de vijfde maal organiseren de Tanssia Twirling Girls én de Harmonie van Zevergem een wel
gesmaakt Koffieconcert. U bent hiervoor van harte welkom op zondag 26 oktober 2014 om 15 uur
in zaal Nova in Eke.
De majorettes en de muzikanten brengen een gevarieerd muziekprogramma, waarvan enkele gezamenlijke nummers. De Tanssia Twirling Girls staan onder leiding van Peggy Van Beversluys, de
Harmonie van Zevergem onder leiding van dirigent Jan Huib Nas.
Za. 20/12: Gaudete
Sfeervolle kerstmuziek
door Suverlike en
Harmonie van Zevergem
20 december
Zevergem

Terwijl u geniet van een kop koffie en een heerlijk stuk taart, bezorgen beide jeugdige groepen u een
aangename zondagnamiddag in zaal Nova in Eke.
Kaarten (8 euro) zijn te krijgen in café/lokaal Boldershof, bij
de majorettes of bij de muzikanten. Hopelijk tot dan!

Inlichtingen

Connie Doublet (HVZ), tel. 09 385 48 03, 0476 56 24 83,
info@harmoniezevergem.be
Pascale Aelvoet (TTG), pascale.aelvoet@skynet.be

Aan alle dames van De Pinte, Blijf Jong
Al meer dan 40 jaar geeft ‘Blijf Jong’ aan alle dames van De Pinte de gelegenheid bij te dragen tot
een fit, lenig en jeugdig lichaamsgevoel.
Volg daarom de lessen die plaatsvinden in het OCP vanaf 1 september 2014 tot 30 juni 2015.

Lestijden

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 les op verlofdagen en tijdens schoolvakanties.
Basisprijs: € 55 per jaar
Voor informatie: Hilde Serras, Latemstraat 3, De Pinte, tel. 09 245 27 01, 0476 78 67 70,
hilde.serras@gmail.com en Nora Delvoye, Polderbos 28 1.03, De Pinte, tel. 09 282 83 11
Welkom tijdens een gratis proefles in september.

Badminton voor jong en oud
Heb je zin om op een recreatieve manier te badmintonnen?
Elk zijn tempo en zijn kunnen.
Na het badmintonnen praten we alles nog even na bij een welverdiende verfrissing.
Op volgende dagen wordt er door de verschillende ploegen gespeeld.
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

volwassen gemengd
enkel dames
volwassenen gemengd
55+

21 tot 23 uur
20 tot 21.30 uur
20.30 tot 23 uur
14 tot 16 uur

Gemeenteschool
Gemeenteschool
OCP
OCP

Kom gewoon langs en probeer;
je zult zien dat het tof badmintonnen is bij GSF De Pinte.

Info:

Inge Temmerman
Koen verboom (volwassenen)
Annie Thienpont (55+)
En via:
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0477 62 60 59
09 282 95 99
09 282 22 76
gsfbddepinte@telenet.be

Eerste Tweedehandsbeurs Gezinsbond De Pinte
Zondag 5 oktober 2014 van 9 tot 12 uur

Heb je een teveel aan baby- en kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, puzzels en spelletjes …?
Aarzel dan niet om je in te schrijven als verkoper voor de tweedehandsbeurs!
Of ben je juist op zoek naar leuke kinderspulletjes? Kom dan zeker eens snuisteren en wie weet vind
je juist dat leuke gezelschapspelletje of de perfecte winterjas.

Praktisch

Waar? Overdekte speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte (ingang via
de speelplaats)
De toegang is gratis. Koffie of frisdrank aan een democratische prijs.
De verkopers staan zelf in voor de verkoop.
Ben je lid van de Gezinsbond De Pinte, dan betaal je 5 euro standgeld, alle andere verkopers betalen 10 euro. Per verkoper worden een tafel en twee stoelen voorzien. De stand opstellen kan tussen
8 en 9 uur, opruimen kan tussen 12 en 13 uur.

Inschrijven als kandidaat-verkoper is noodzakelijk

Dit kan door het correcte bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE12-4474-5971-9192 vóór maandag 22 september met vermelding van:
2de handsbeurs, je naam en desgevallend je lidnummer van de Gezinsbond.
Bevestig je inschrijving door een mailtje te sturen naar Anuschka Blancke: nuschke@gmail.com.
Je inschrijving is pas definitief nadat de betaling en de e-mail ontvangen zijn!
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Badminton in De Pinte
Zin in een partijtje badminton?

Dit kan in de gemeentelijke sporthal van het OCP bij badmintonclub Latem-De Pinte. Deze club telt zo’n 230 leden en speelt in
De Pinte:
	
op woensdag- en/of zondagavond voor volwassenen (recreatief en competitief)
op woensdagnamiddag (14 tot 17 uur), donderdagavond (19 tot 20.30 uur) en zaterdagvoormiddag (10 tot 12 uur) voor de jeugd (van zeven tot achttien jaar).
Zin gekregen? Kom eens langs voor een gratis proefsessie en indien je de smaak te pakken hebt,
kan je je inschrijven. Het lidgeld voor een seizoen (van september tot en met augustus) bedraagt 90
euro voor volwassenen en 70 euro (voor een spelmoment) of 90 euro (voor twee spelmomenten en/
of competitie) voor jeugdspelers (shuttles inbegrepen).
Wens je je slaghout nog meer ter hand te nemen, dan kan dit ook op andere dagen in de sporthal
van onze Latemse buurgemeente.
Alle informatie vind je ook terug op www.badmintonclublatemdepinte.be.

Vers Geperst, voorstelling boeken en DF-programma
Zondag 19 oktober 2014

Met Vers Geperst stelt Davidsfonds De Pinte-Zevergem het werkjaar 2014-2015 voor. De nieuwe
boeken en cd’s uit de Cultuurgids kunnen ingekeken en beluisterd worden. Dat maakt kiezen uit het
grote aanbod makkelijker. U kunt hiervoor gratis terecht in de raadzaal van 10.00 tot 13.00 uur.
Leden kunnen ter plaatse het lidmaatschap vernieuwen, door aankoop van twee titels uit de
Cultuurgids. Wie ter plaatse het lidmaatschap vernieuwt, neemt deel aan een tombola en maakt
kans op een mooie prijs.
Nieuwe leden en nieuwe inwoners (2014) wordt een gratis toegangskaart aangeboden voor alle
afdelingsactiviteiten in het werkjaar 2014-2015.
Op het culturele programma van Davidsfonds De Pinte-Zevergem staan volgende sprekers:
Bogdan Van Den Berghe (22 oktober 2014 over ontwikkelingssamenwerking, in samenwerking met
de GROS, zie pagina 21), Johan Uytterschaut (13 november 2014 over Verdi), Luc Swinnen (9 december 2014 over burn-out), Eric Broekaert (4 februari 2015 over drugs en misdaad), Eddy Willems
(11 februari 2015 over cybergevaren), Lars Bove (18 februari 2015 over witteboordcriminaliteit),
Johan Op de Beeck (18 februari 2015 over Napoleon Bonaparte) en Joris Relaes (24 maart 2015
Nacht van de geschiedenis over landbouw). Muziek wordt gebracht door The Blazing Saddles Country Band (28 februari 2015).
Vers Geperst is dan ook een ideale gelegenheid voor oude bekenden en nieuwe geïnteresseerden
om bij een hapje en een drankje nader kennis te maken met de plaatselijke Davidsfondsafdeling en 27
het culturele programma voor het werkjaar 2014-2015.
Meer info op www.de-pinte.davidsfonds.be of ww.facebook.com/DavidsfondsDePinteZevergem

Zing je graag?
Kom dan zingen met het koor Canticorum.
Canticorum verzorgt verscheidene kerkdiensten: rouwdiensten, missen, vieringen … en repeteert op
maandag om 14.15 uur onder leiding van dirigent Marc Claeys.
Wil je er bij zijn? Bel naar voorzitter Kristien Depovere op het nummer 09 329 56 28.

Yoga
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.

Er vinden groepslessen plaats:
	
elke dinsdagavond in De Veldblomme, Veldstraat 50, De Pinte (Zevergem)
van 18.30 tot 19.40 uur
en van 19.50 tot 21.00 uur
elke woensdagmorgen in het OCP, Polderbos 20, De Pinte
van 9.00 tot 10.15 uur
Alle lessen starten de eerste week van september.

Inlichtingen

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

JKA Shotokan Karate Club - Tasseikan vzw
Op zoek naar een actieve sport? Een gevechtskunst om jezelf verdedigen?
Ontspannen met het hele gezin? …
U kunt terecht bij familieclub Tasseikan De Pinte om karate te beoefenen. Dit
alles volgens de persoonlijke mogelijkheden en onder deskundige begeleiding
van ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn steeds gratis en zonder enige verdere verplichting.
Trainingsuren:
	
Jongeren (vanaf negen jaar) op donderdag van 18 tot 19.30 uur en zaterdag van 17.30 tot 19 uur
	
volwassenen op maandag van 20 tot 21.30 uur en zaterdag van 17.30 tot
19 uur
Naast de wekelijkse clubtrainingen in het OCP organiseert Tasseikan nog extra clubactiviteiten: een
clubeetfestijn, een familietraining, seizoensgebonden trainingen met gastlesgevers …
Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be of op
0476 98 64 66.
Iedereen is van harte welkom op een van de trainingen. Deze sport wordt beoefend door jong en oud
en dit zowel recreatief als competitief, geheel volgens jouw eigen keuze.

Tweede JCDP-Scheldeveldejogging op 12 september
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Twee jaar geleden opende
Joggingclub De Pinte feestelijk de loopomloop in De Pinte,
in samenwerking met Bloso en
Gemeente De Pinte. Daarom
organiseert Joggingclub De
Pinte op vrijdag 12 september
2014 voor de tweede maal de
Scheldeveldejogging, langs de
prachtige paden van het gemeentelijke joggingsparcours.
Afspraak om 19 uur aan het
startpunt van de loopomloop
aan het Woon-zorgcentrum
Scheldevelde (Kasteellaan 1).
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).
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DanceReaction De Pinte gaat een sportief najaar tegemoet!
Volwassenen kunnen kiezen uit onderstaande disciplines

PilatesCore: Je core (rug, buik) wordt
sterker en leniger.
ZUMBA®: Je doet de coolste Latino
danspasjes terwijl je tot 500 kcal per uur
verbruikt.
Cardio: Je verbetert je uithouding en
conditie en verbrandt vetten op een verantwoorde manier in beperkte groep.
BOSU®: Naast de versteviging van je
buik- en rugspieren (Core) daag je ook
je evenwicht en lenigheid uit.
BodySculpt: Je maakt gebruikt van
klein fitnessmateriaal om de stevigheid
van je lichaam te verhogen.
Shape-Up BootCamp: Een outdoor training gericht op spierversteviging, vetverbranding, conditie.
Uurrooster: zie www.DanceReaction.be > Volwassenen > Uurrooster
Van 1 tot 6 september ben je welkom voor een gratis kennismaking. Je reserveert je gratis kennismakingslessen vooraf via www.DanceReaction.be > Contact en ontvangt dan een bevestigingsmail.
Alle locaties bevinden zich in De Pinte: OCP, Polderbos 20; Body Mind & Dance Studio, Baron de
Gieylaan 21; Residentie Lijsterhof, Lijsterstraat 52; OCMW, Kasteellaan 41.
Tarief: Je koopt een puntenkaart. Deze punten zijn vier maanden geldig voor alle lessen voor volwassenen.

De jeugd kan kiezen uit volgende dansstijlen

Van 1 tot 7 september zijn alle kinderen welkom tijdens de gratis proeflessen Dans.
Musical Dance: Je leert er zingen, dansen en acteren als een Hollywood-ster.
Technical Dance:	Techniek verwerk je altijd in een leuke choreografie.
Technical Trics:	Je bereidt je voor op wedstrijden en je leert de echte knepen van dansen (als
danser of danseres).
Modern Dance:	Je leert met dans een boodschap te brengen door een combinatie van techniek
en gevoelsmatig bewegen.
JazzDance:	
Je verbetert je basistechnieken plié, relevé, pas de bourrée,
chassé en verwerkt dit in een mooie choreografie.
KnuffelDance:
Spelenderwijs werkt jouw kleuter aan houding, coördinatie en
gevoel voor ritme.
ClipDance:
Je kunt de choreografieën gemakkelijk volgen en je danst op de
29
meest populaire top hits.
HipHop:	
Je mixt op hiphop alle dansstijlen die men vooral op straat danste en gaat swaggend door het leven.
BreakDance:	
Je danst hoofdzakelijk op de grond en leert freezes te maken en je doet battles met een andere
danser(es).
DanceTeams:	
Tijdens de audities leer je een choreografie aan die je thuis oefent en de volgende
keer samen met enkele dansers/danseressen danst. Dat is best spannend
maar kom meedoen en dans zoals nooit
te voren!
Leeftijd: We starten met kleuters geboren in 2009 of 2010. En voor kinderen van de lagere en middelbare school en 18+ is er een ruime keuze aan
verschillende dansstijlen.
Het actuele uurrooster vindt je op www.DanceReaction.be > Jeugd > Praktisch.
Om organisatorische redenen vragen wij de eerste les te reserveren via
www.DanceReaction.be > Contact. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met meer
details over de deelname.
Locaties: De meeste activiteiten vinden plaats in het OCP.  

Art@De Pinte
Cursussen

Vanaf 3 september 2014 start Art@De Pinte met een acrylwerk van 60 op 60 cm, onder leiding van
docent Chris De Clercq (www.chrisdeclercq.be ).
De cursussen vinden steeds plaats op woensdag van 19 tot 22 uur in de kelder van het Kasteel
Scheldevelde.

Tentoonstellingen

Op 20 en 21 september is er de jaarlijkse groepstentoonstelling in het Scheldeveldekasteel, met
werken die verwijzen naar WO I. Openingsuren van 14 tot 18 uur.

Meer info

Geïnteresseerde nieuwe leden vinden alle info met betrekking tot lidmaatschap en werking op
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.

Nieuw toneelseizoen uit de startblokken met Jong Geweld
Big Brother is watching you!
Jong Geweld speelt Little Sister van Koen Perseyn in een regie van Kurt Demeester.  
Teater 2000 is in volle voorbereiding van de productie in november, maar het is Jong
Geweld die de spits afbijt.
Wat gebeurt er wanneer tien meisjes tussen vijftien en achttien jaar zich een week laten opsluiten
onder het oog van de camera van een commerciële televisiezender? Hun enige contact met de
buitenwereld verloopt via de aalgladde presentator Jelle. Via allerlei proeven strijden de meiden
voor een prijzenpot van 25 000 euro, en een voor een zullen ze het huis moeten verlaten tot er één
winnares overblijft.
De tien verschillende karakters hebben allemaal wel één of andere reden om mee te doen aan het
programma. Het spel wordt keihard gespeeld en al snel groeien vetes en vriendschappen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd op 2, 3, 4 oktober om 20.00 u in het OCP waar elf jongeren
het beste van zichzelf zullen geven in Little Sister.  
Reserveren kan via www.teater2000.be of telefonisch op het nummer 0471 60 88 47.  

Voetbaltopper JV De Pinte - FC Latem op kermiszaterdag
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Het burentreffen tussen Jong & Vlug De Pinte en Latem staat terug op de competitiekalender. De voorbije seizoenen speelden de clubs in een andere reeks, maar deze
keer zorgde de kalendersamensteller bij de Voetbalbond ervoor dat de tot de verbeelding sprekende derby opnieuw op het programma staat.
De datum van de ontmoeting in de heenronde valt ideaal: op kermiszaterdag 13 september om
19.30 uur ontvangt Jong & Vlug De Pinte de buren in het nieuw complex van Moerkensheide.
De cel ‘evenementen’ van JV verzorgt het extra-sportieve luik van deze avond. Begin augustus maken zij het programma bekend. Gelieve de website www.jvdepinte.be te raadplegen.

Programma oktoberkermis 2014
Vrijdag 3 oktober
19.30 uur

Indoor petanquetoernooi
Feesttent Blijpoel
Inschrijven verplicht voor 28 september bij alle Wezelleden

Zaterdag 4 oktober
18.00 uur

Wezel-eetfestijn: warm buffet
Feesttent Blijpoel
Kaarten te koop bij alle Wezelleden.
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Zondag 5 oktober
16.00 uur

Mountainbike wedstrijd:30 minuten + 1 ronde
Dorp Zevergem
	Minimumleeftijd deelnemers: 16 jaar, mountainbike en valhelm verplicht
              
Info: www.dewezel.be
18.00 uur
Prijsuitreiking in feesttent Blijpoel

Maandag 6 oktober

9.30 uur 	Plechtige kerkdienst voor overleden parochianen
11.00 uur
Gezellig samenzijn met optreden Marino
Punk
Feesttent Blijpoel, gratis inkom

Woensdag 8 oktober
14.00 uur
              
              

Vrije kaarting voor 55-plussers van Zevergem
Gratis koffietafel aangeboden door de Wezel
Zaal Boldershof, inschrijven bij Herman
Begodt (tel. 09 385 47 50)

Met dank aan Gemeente De Pinte en Vrije Basisschool Zevergem
Organisatie: Wezel (www.dewezel.be)

Feest van de halfeeuwlingen
Op 20 september 2014 vieren de 50-jarigen van De Pinte feest. Iedereen met geboortejaar 1964 die
in De Pinte-Zevergem woont of er schoolgelopen heeft wordt samen met de partner uitgenodigd om
mee te feesten. Het programma omvat drie delen: een mini-sneukelfietstocht als namiddagactiviteit,
een receptie aangeboden door het gemeentebestuur en aansluitend een avondfeest.
De namiddagactiviteit start om 13.00 uur aan het gemeentehuis. De receptie om 18.30 uur vindt
plaats in de raadzaal en is gratis. Het avondfeest met walking dinner vindt plaats in sportpark
Moerkensheide. Aperitief om 20.00 uur.
Voor alle activiteiten dient ingeschreven te worden vóór 10 september 2014 via de website
www.50-jarigen-depinte.be of bij lieve@goossens-ectors.
Het Feestcomité bestaat uit Ann De Raeve, Ann Vigoureux, Bart Laureys, Chantal Depoorter, Lieve
Ectors, Trudo Dejonghe, Sylvie De Greve en Wim Praet.

Open repetitie Youth Band: vrijdag 19 september
De Youth Band De Pinte is op zoek naar beginnende muzikanten!

Kom naar de open repetitie op vrijdag 19 september 2014 van 19.00 tot 20.15 uur en
maak kennis met deze toffe bende. Iedereen is welkom! Breng gerust je blaasinstrument/percussie mee. Er zal ook een drumstel beschikbaar zijn.
Wie weet krijg je de muzikale microbe te pakken en speel je binnenkort mee op de concerten van
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw!
Waar?
Info:
Een initiatief van:

Speelark, Polderbos 1, De Pinte (naast de Gemeentelijke Basisschool)
myriam.dietens@skynet.be en www.youthband.be
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw
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Agenda september - oktober 2014

maart-april

Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
www.UiTinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten op deze online UiTagenda’s? Voer ze
in via www.UiTdatabank.be. Jouw activiteiten in deze Infokrant? Geef ze door via communicatie@depinte.be.
zo.
31/8

JV De Pinte - Ursel (1ste elftal)
om 15 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

do. 4/9

Start puntenkaarting | zie pag. 20
OCMW De Pinte
WZC: 09 280 72 96
Infovergadering bosbeheerplan
Parkbos | zie pag. 2
om 19.30 uur - raadzaal
gemeentehuis Sint-Martens-Latem
ANB: www.parkbos.be

za. 6/9

JV De Pinte - Zomergem (2de
reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Info-avond voor kandidaatcoaches Coderdojo
van 20 tot 22 uur - ‘t Zwart
Schaap, Baron De Gieylaan 29 gratis
Coderdojo De Pinte
www.coderdojobelgium.be
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za. 6/9

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

za. 6/9, Openstelling Museum
Scheldeveld
zo.
van 14 tot 17 uur (op zo. tot
21/9,
za. 4/10 18 uur) - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

vr. 12/9

Kinderfilm Otto is een
neushoorn | zie pag. 11
om 15 uur - OCP - € 2
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet:
09 280 98 50
zo. 7/9

wo.
10/9

vr. 5/9

Openluchtfilm The Grand
Budapest Hotel | zie pag. 10
om 20 uur - parking OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

do.
11/9

Speelstraat (o.a. met optreden
Youth Band) | zie pag. 18
van 13 tot 18 uur - Polderbos gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
Daguitstap: bezoek aan
Memorial Passchendaele en aan
Ieper + bijwonen Last Post
om 8 uur - Land van Rodelaan /
Gentbrugge - € 51 / € 61
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Scheldeveldejogging

| zie pag. 28

om 19 uur - WZC - gratis
JC De Pinte
jcdepinte@gmail.com
za.
13/9

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

vr. 12/9,
vr. 26/9,
vr. 10/10,
vr. 31/10

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

vr. 12/9

Bezoek Provinciaal
archeologisch museum in
Velzeke voor Glasdag Velzeke
om 14 uur - ingang museum
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo.
14/9

Pintefeest met tal van
activiteiten | zie achtercover
van 10 tot 18 uur - centrum De
Pinte - gratis
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
Parochiale startviering met
aansluitend drink
om 10.30 uur - kerk De Pinte Iedereen welkom!
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
Aperitiefconcert
Harmonieorkest De Pinte
11.30 uur - Kasteelpark Viteux gratis
Harmonieorkest DP & Youth Band
www.harmonieorkest.be

zo.
14/9,
ma.
15/9

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

ma.
15/9

Opluisteren mis | zie pag. 27
om 9.30 uur - kerk De Pinte
Koor Canticorum
Kristien Depovere: 09 329 56 28

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

Kubb tornooi
om 13 uur - OCP - € 10/groep
- inschrijven nodig
Gezinsbond DP
Inge.temmerman@telenet.be
JV De Pinte - Latem (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Infonamiddag voor senioren
over internet | zie pag. 19
om 14 uur - OCP - gratis
-inschrijven voor 4/9
Seniorenraad DP-Z
Inge Willems: 09 280 98 45

vr.
12/9,
vr.
10/10

Bezoek en rondleiding aan de
Schelderomolen
om 19 uur - Molenstraat /
Schelderode - € 5 (leden) / € 7 inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
Roland de Blauwer: 09 384 36 06

ma.
15/9

Contactnamiddag, voorstelling
jaarprogramma ‘Buitengewoon’
om 14 uur - raadzaal - gratis
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

za.
20/9

Startdag Curieus OostVlaanderen
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

di. 16/9

Paardenkoers
om 14 uur - weide Mieregoed Kalande - € 5
KV Paardenkoerscomité DP

di. 23/9

55+: ‘Bezoek brouwerij Huyghe
om 14 uur / Melle / € 5 / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za.
27/9

JV De Pinte - Waarschoot (1ste
elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

ma.
29/9

wo.
17/9

Van het podium naar het
internet. Online met je
vereniging
van 20 tot 22.30 uur - OCP € 7,50 / € 5 (-26 jaar)
Opendoek
Hannelore Smits: 03 222 40 99
www.theatercursussen.be

do.
18/9,
do.
25/9,
wo.
8/10

Kookles: Pompoenen en
courgetten (18/9), Feestmenu
(25/9), Fairtrade (8/10)
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
KVLV Zevergem  
Kristien Morel: 09 245 03 09

vr.
19/9,
vr.
17/10

Fietsen (± 25 km)
om 14 uur - OCP
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 19/9

JV De Pinte - Sint-Denijs (2de
reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Open repetitie Youth Band

| zie pag. 31

19 tot 20.15 uur - Polderbos 1
Harmonieorkest DP & Youth Band
myriam.dietens@skynet.be
za.
20/9

Opluisteren gebedsdienst
om 9.30 uur - wijk Zwartegat / De
Pinte
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Feest halfeeuwlingen | zie pag. 31
vanaf 13 uur - De Pinte inschrijven voor 10/9
Feestcomité halfeeuwlingen
www.50-jarigen-depinte.be

Wandeling door de Brugse
Poort i.h.k.v. 50 jaar migratie
in Gent o.l.v. stadsgids Hilde
Serras
om 13 uur - Kerkplein De Pinte inschrijven nodig - € 5 (niet-leden)
Markant DP-SDW
L. Ceulemans: 09 282 99 31

ma.
29/9,
di. 7/10

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42  

di. 30/9

Geloofgesprekken:
‘Doodgelukkig leven’. Jan De
Cock (ziekenhuispastor) brengt
hoopvolle verhalen uit het
ziekenhuis. Een ode aan het
leven ...
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5 inschrijven niet nodig
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be

do.
2/10

GOSA-namiddag: ‘Nooit te oud
om lief te hebben’
om 14 uur - zaal Begonia - € 10
/ € 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

do.
2/10
t.e.m.
za. 4/10

Toneel ‘Little Sister’ | zie pag. 30
om 20 uur - OCP - € 9 / € 5 (-18 j.)
Jong Geweld
www.teater2000.be

vr. 3/10
t.e.m.
wo.
8/10

Kermis Zevergem | zie pag. 30
www.dewezel.be

vr. 3/10

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

za.
4/10

Belgische avond met stoverij en
frietjes
Breughellaan - € 15 / € 8 (LS) /
€ 5 (kleuters)
Leefschool De Boomhut
info@leefschooldeboomhut.be
Bezoek tentoonstelling De
Erfenis van Karel de Grote
om 14 uur - Provinciaal
Archeologisch museum / Ename
Curieus DPZ
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo.
5/10

Tweedehandsbeurs
kindermateriaal | zie pag. 26
van 9 tot 12 uur - gemeenteschool
- gratis inkom - inschrijven als
kandidaat-verkoper vóór 22/9
Gezinsbond DP
Anuschka Blancke:
nuschke@gmail.com

di. 7/10

Senioren in het verkeer

| zie pag. 19

om 14 uur - raadzaal - gratis inschrijven voor 1/10
Seniorenraad DP-Z
Inge Willems: 09 280 98 45
Open parochiaal beraad met
thema ‘Sacramenten’
om 20 uur - kerk De Pinte Iedereen welkom!
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
wo.
8/10

‘De kwaliteit van onze voeding,
feiten en fabels’ door Prof.
Dr. A. Huyghebaert
om 20 uur -  Brasserie ’t Klooster € 5 (niet-leden)
Markant DP-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr.
10/10

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

zo.
12/10

Festival van Vlaanderen in De
Pinte met Anneleen Lenaerts

| zie pag. 11

om 15 uur - kerk Zevergem - € 14
/ € 12 / € 10
Cultuurraad DP-Z: 09 280 98 40
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do.
15/10

Workshop ‘Van lezen word je
sterk’ | zie pag. 12
om 20 uur - bibliotheek, Baron de
Gieylaan 27 - gratis
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

do.
16/10

Interactieve poëzievoorstelling
rond de Groote Oorlog

| zie pag. 12

om 19.30 uur - bib (Baron de
Gieylaan 27) - gratis - reserveren
nodig
Bibliotheek DP: 09 282 25 32
Bloemschikken
om 19.30 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Linda Botterman: 0495 41 53 83
vr.
17/10

za.
18/10

Lezing over clematis door
Catherine Böttcher
om 20 uur - CC Racing, Markt /
Gavere - € 3 (leden) / € 5
Velt Scheldevallei
Velt Scheldevallei
Roland de Blauwer: 09 384 36 06
Bezoek aan clematiskwekerij
Böttcher
om 14.30 uur - Latemdreef
15 - 1 / Zwalm (boomkwekerij
De Reebock) - € 3,5 (leden) /
€ 5,5 (rondleiding en drankje
inbegrepen)
Velt Scheldevallei
Roland de Blauwer: 09 384 36 06
JV De Pinte - Lembeke (1ste
elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide €5
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

34
zo.
19/10

di.
21/10

Vers Geperst, voorstelling
boeken en DF-programma 20142015 | zie pag. 27
van 10 tot 13 uur - raadzaal gratis
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

wo.
22/10

Geloofgesprekken: ‘De
vreemdeling in de bijbel’. MarieAnn De Cocker (inspecteuradviseur katholiek onderwijs)
over de spiritualiteit van
gastvrijheid
om 20 uur - kerk De Pinte - € 5 inschrijven niet nodig
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
‘Ontwikkelingssamenwerking
vandaag’ | zie pag. 21
om 20 uur - raadzaal - € 5 t.v.v.
11.11.11
Davidsfonds DP-Z i.s.m. GROS
Nele Lamberigts: 09 280 80 24

do.
23/10

‘Het onderwijs vandaag en
morgen’ door prof. dr. Paul Van
Cauwenberge
om 20 uur - GC De Kluize /
Oosterzele – € 5 / € 3 (leden)
Davidsfonds DP-Z
Bart Laureys: 09 282 68 43

vr.
24/10,
za.
25/10,
zo.
26/10,
za.
1/11,
zo. 2/11

46e Groepstentoonstelling:
schilderijen en beelden
Opening op vr. om 20 uur, daarna
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18
uur - raadzaal - gratis
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

vr.
24/10

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

zo.
26/10

Nona-maaltijd t.v.v. Roemeense
kinderen | zie pag. 22
van 12 tot 14 uur gemeenteschool - € 20 / € 10
Nona
Jan Milh: 09 282 85 78

Twirling Coffee Concert

zo.
26/10

| zie pag. 25

ma.
27/10,
di.
28/10

Workshop fotografie | zie pag. 19
van 9 tot 16.30 uur - OCP - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/
workshopfotografie.aspx

do.
30/10

Kindernamiddag Kip Van Troye:
verteltheater ‘Knibbel Knabbel
Knuis’ met Tine Hofman
van 14 tot 15.30 uur CC De Zwaan, Dorp 1 /
Nazareth - € 5 (leden) /
€ 7 (drankje inbegrepen)
Velt Scheldevallei  i.s.m.
Gezinsbond
marleen.rogge1@pandora.be
09 385 70 40

vr.
31/10

Halloween ‘trick or treat’
gevolgd door drink voor
deelnemers
vanaf 19.30 uur - Eekbulk
(2) – bevestigen deelname via
eekbulk@belgacom.net
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

zo.
2/11

Halloweendiner Celtic Spirit
Dancers
vanaf 11.30 uur - gemeenteschool
- € 16 / € 9 (- 12 j.), dessert: € 4 /
€ 3 (kind) - kaarten tot 27/10
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

om 15 uur - zaal Nova / Eke - € 8
Tanssia Twirling Girls en Harmonie
van Zevergem
Connie Doublet (HVZ):
09 385 48 03

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

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 .

Ribbetjesfestijn
van 11.30 tot 13 uur gemeentelijke basisschool,
Polderbos 2 - € 17 / € 10 (- 12 j.) /
gratis (– 6 j.)
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

Foto: braderie 2013 (Jan Germompré)

www.depinte.be

College van burgemeester en schepenen
B
 urgemeester
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
S
 chepenen
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 voorzitter gemeenteraad
erfgoed, informatie en communicatie, intercomEva De Schryver
munales
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be  
Mark Van Neste
tel. 0496 02 67 08
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorentel. 09 280 80 84 (gemeentebeleid, huisvesting, informatica, OCMW-voorzitter
huis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
G
 emeentesecretaris
Bevoegdheden: openbare werken, financiën en
begroting, lokale economie en middenstand, ge- Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
meentelijk patrimonium
tel. 09 280 80 93
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.
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op 29 september en 17 november 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda
tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws. De verslagen van de gemeenteraad vindt u op
www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.
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Zondag 14 september 2014

PINTEFEEST
10 - 18 uur:

37e BRADERIE

Baron de Gieylaan, Kerkplein en Groenstraat
- Infostanden
- Standen van de plaatselijke verenigingen
en middenstanders

Kinderdorp in park Viteux

ROMMEL- EN BROCANTEMARKT

In de Pintestraat

KINDERROMMELMARKT

In de Groenstraat

11 uur:

APERITIEFCONCERT

Harmonieorkest De Pinte (Kasteel Viteux)

16 & 18 uur: TIST OP DE TOURMALET

Wagenspel
door
de
Koninklijke
toneelvereniging ‘Vrank en Vroom’ uit SintMartens-Latem, met verschillende acteurs
uit De Pinte.

Vanaf 14 uur: straatanimatie

Het volledige programma kan je vinden op www.depinte.be

14 uur:
Workshop Theater (Studio Cocoon)
14 - 18 uur:
Jumptrampoline
15 - 17 uur:
- Kinderdisco
- Glitternagels
- Grime

