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Cambio autodelen
Iets voor u?
zie pag. 9

Blokken@debib
Samen studeren kan
voortaan in de bib van
De Pinte
zie pag. 34

Groene activiteiten
Bloemenmarkt, Dag van
het Park ...
zie pag. 27 en 28

UiT in De Pinte
Cafeest, Erfgoeddag,
Fiesta Creativa, WAK
zie pag. 25, 19, 20 en 18
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Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
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Milieu & Duurzaamheid
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Welzijn & Sociale zaken

12

Veiligheid

17

Vrije tijd

18

UiT in De Pinte

25

Beeld in de kijker

& UiT in De Pinte voor de jeugd

32

Foto’s: Gauthier VandenBossche

(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)
• Vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid
• Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag
• Vrijdag 15 mei: brugdag
• Maandag 25 mei: Pinkstermaandag

Volgende Infokrant
(juli - augustus 2015)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 17 mei
2015 bij communicatieambtenaar Isabel
Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
18 - 20 uur
dinsdag 		
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur
dinsdag		
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur
zaterdag
9 tot 17 uur
Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80
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Foto’s voor gebruik in het infoblad zijn altijd welkom via:
communicatie@depinte.be

Nieuw relatiegeschenk
voor Gemeente De Pinte
De Gemeente De Pinte beschikt voortaan
ook over een chocoladepakket. De chocolade wordt ambachtelijk gemaakt in onze
gemeente.

5

Met Belgerinkel naar de Winkel
Van 25 april tot 30 mei 2015 zijn er opnieuw tal van mooie prijzen te winnen!

10
Cafeest
Welkom op een van de gezelligste dagen in het
hartje van De Pinte. Een vernieuwde werkgroep
zorgde voor een affiche met voor elk wat wils.
| zie achtercover

Tieners, niet vergeten!
Popeiland | zie pag. 34
Avonturensportdag | zie pag. 30
Fiesta Creativa | zie pag. 20
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Leven & Wonen
Hulp nodig bij het invullen van
de belastingaangifte?

Gemeente De Pinte
voorbereid op noodsituaties
Op donderdag 26 februari 2015 organiseerde de gemeente De Pinte in samenwerking met de federale dienst
van de gouverneur een oefening in het kader van noodplanning. Dankzij de inzet van het bestuur, de leerkrachten en 100 leerlingen van de Vrije Basisschool Zevergem,
brandweer, alle betrokken diensten van de gemeente en
OCMW De Pinte en onze vrijwilligers konden we spreken
van een geslaagde oefening.
De gemeente wil - in geval er zich een noodsituatie voordoet - hier zo goed als mogelijk op voorbereid zijn. Oefenen is dus noodzakelijk.

Kom dan langs op de zitdag belastingen op donderdag 11
juni 2015, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. U krijgt er hulp bij het invullen van
uw belastingaangifte.
U als belastingplichtige kunt uw aangifte ook laten invullen
bij de FOD Financiën, in het gebouw Zuiderpoort, Gaston
Crommenlaan 6, 9050 Gent. Dat kan vanaf 4 mei (van 9 tot 12
uur) en vanaf 1 juni van 9 tot 15 uur.
Federale Overheidsdienst Financiën Controle Personenbelasting Gent 12
Gaston Crommenlaan 6 bus 509, 9050 Gent
tel. 02 579 21 50

Rijden (z)onder invloed?
Onderweg ben je nooit alleen
Sinds april krijgt iedereen
die een definitief rijbewijs
afhaalt in het gemeentehuis
een kaartje met een bijzondere illustratie en een sleutelhanger met lampje van
Drugpunt.
Met deze campagne willen
het gemeentebestuur van
De Pinte, het Lokaal Overleg
Drugs en Drugpunt aandacht vragen voor wat rijden onder
invloed bij bestuurders en hun omgeving teweeg kan brengen. De keuze om geen alcohol of drugs te gebruiken voor je
rijdt, heeft niet alleen op jezelf, maar ook op je omgeving een
belangrijke invloed.
Met vragen over alcohol en drugs of over deze campagne
kan je terecht bij Drugpunt. www.drugpunt.be,
leie-schelde@drugpunt.be, tel. 09 381 86 63, 0498 88 55 70
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Nieuw relatiegeschenk
Gemeente De Pinte
Naast het bierpakket heeft de
gemeente nu ook pralines
met het gemeentelogo.
De pralines worden ambachtelijk gemaakt in
onze gemeente. Ze zijn
niet te koop. De gemeente
schenkt ze enkel bij speciale
gelegenheden aan bezoekers,
verdienstelijke burgers ...

Besparingen De Lijn 2015
De Lijn heeft de gemeente op de hoogte gebracht van
de besparingsmaatregelen die de vervoersmaatschappij zal nemen tussen 2015 en 2019.
Voor De Pinte werden volgende specifieke wijzigingen
voorzien vanaf 1 mei 2015:
• De belbus De Pinte-Sint-Martens-Latem-Nazareth zal
niet meer rijden op zondag vóór 10 uur ’s morgens en
na 19 uur ’s avonds.
• Verder zal dit schooljaar de laatste vier dagen van juni
al volgens vakantiedienstregeling gereden worden
(tenzij de school anders wenst).
Nieuw: gemeentepagina van De Lijn
Op www.delijn.be/de_pinte vindt u meer info over
alle buslijnen in De Pinte - Zevergem en nieuws over De
Lijn in onze gemeente.

U wenst geen telefoongidsen te ontvangen?
Uitschrijven kan via www.goudengids.be
Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versies van
goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Dit optimaliseert de
distributie van de gidsen.
Uit onderzoek bleek dat acht op tien abonnees de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat
de boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, biedt Truvo de mogelijkheid om zich uit te schrijven via
een link onderaan de startpagina van de website: www.goudengids.be (zie ‘Uitschrijven gidsen’ in de grijze
balk)
Wie zich uitschrijft voor 24 mei 2015, met vermelding van zijn adres en telefoonnummer, zal bij de volgende
bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen na bovenvermelde datum zal pas volgend jaar
rekening gehouden kunnen worden.
Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, de elektronische versies van goudengids.be en witttegids.be.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link: www.goudengids.be/ebook
Hartelijk dank voor uw milieuvriendelijke medewerking.
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag en
op wettelijke feestdagen.
Sinds 29 maart is het recyclagepark opnieuw een
uur langer open op maandag en donderdag
(zomeruurregeling).
Openingsuren
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
zaterdag:

13 tot 18 uur
9 tot 17 uur
13 tot 17 uur
13 tot 18 uur
9 tot 17 uur

Opgelet: u dient zich ten laatste een kwartier
voor sluitingstijd te registreren.
Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). U kunt
hen contacteren op het nummer 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). U kunt de herbruikbare goederen
ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur) of naar Kringwinkel, ’s Gravenstraat 134 in Nazareth (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.
Textielinzameling
Op dinsdag 7 april wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee.
Enkel kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn) kunnen
meegegeven worden.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 19 juni van 9 tot 12 uur op het dorp
van Zevergem en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 20 juni
van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.
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Zwerfvuilacties met De Rank
Ben jij al dat zwerfvuil ook grondig beu?
Sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flessen, papiertjes …
Vele kleintjes zorgen voor een grote berg zwervend vuil.
Zwerfvuil hoort niet thuis in onze mooie gemeente, en dit
jaar helpt De Rank ons mee de buurt proper te houden.
De Rank is gelegen in de Spoorweglaan. Er wonen volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze zullen in een
groepje van vier personen met begeleider wekelijks zwerfvuilacties houden.
Dankzij het arbeidszorgproject van de Rank wil men kansen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving. De vrijwilligers zullen de buurt proper houden
en kunnen daarvoor gebruik maken van diverse materialen
(fluohesjes, handschoenen, afvalgrijpers, afvalzakken ...) om
het zwerfvuil op te ruimen.
Wie een sluikstort of zwerfvuil wil melden of zelf een zwerfvuilactie wil houden, kan dat doen via de milieudienst (tel.
09 280 80 24, e-mail: cleo.veireman@depinte.be).
Door sensibilisatie en preventie, opruimacties en kordaat
optreden tegen vervuilers, hopen we De Pinte proper te
houden. Dus we danken alvast de vrijwilligers van De Rank
voor hun inzet.

Ook in 2015 kunt u energiepremies genieten
In Vlaanderen worden in
2015 zowel energiepremies
gegeven voor energiebesparende maatregelen in een
bestaande woning als in een
nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in de meeste
gemeenten ook een energielening van de Vlaamse
overheid aanvragen om uw
energiebesparende investeringen te financieren.
Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De
nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en investeringen in groene energie. Daarnaast
blijft in 2015 de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen verder lopen voor wie investeert in dakisolatie in een woning die al minstens
vijf jaar in gebruik is.
Voor 2016 wordt er een afbouw van een aantal energiepremies aangekondigd. Een definitieve beslissing
hierover wordt verwacht in de eerste helft van 2015.
Nieuwbouw
Indien uw nieuwbouwwoning een stuk beter scoort
dan de wettelijke eisen, kunt u zowel een E-peilpremie
van de netbeheerder ontvangen als een korting genieten op de onroerende voorheffing. Wettelijk moet
het E-peil van een bouwaanvragen dit jaar lager zijn
dan of gelijk zijn aan E60. Voor bouwaanvragen in 2015
met een E30-peil of lager kunt u een E-peilpremie van
de netbeheerder aanvragen.
Bij een E-peil van maximaal E40 krijgt u automatisch
een korting van 50 % op de onroerende voorheffing,
en dit gedurende vijf jaar. Bij een E-peil van maximaal
E30 bedraagt de korting 100 % op de onroerende
voorheffing, eveneens gedurende vijf jaar.
Meer info over de energiepremies:
www.energiesparen.be/subsidies

Bloemenmarkt Zevergem
Zondag 10 mei
Van 8.30 tot 12.30 uur aan Het Wijngaardeke en bij bloemisterij Dhaenens in de Veldstraat.
Met randanimatie en maquette parkbosbruggen
Zie Agenda voor meer info.
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Doe jij het al zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat
doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help
mee aan een gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen
pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.
Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen
gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten
te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden.
Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een
blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod
kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod
op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.
Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.
Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn.
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je
ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden (met een onkruidbrander) werkt ook goed.
Meer info?
Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder. Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren
en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

Dag van het Park
Zondag 31 mei in Scheldevelde
Inschrijven voor de gratis FairTrade Picknick ten laatste op 13/5
Zie Agenda voor meer info.
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Cambio autodelen van start in De Pinte?
Autodelen is makkelijk, prijsvoordelig én milieubewust! Ook iets voor
jou?
De gemeente wenst te kijken of het haalbaar en zinvol is cambio autodelen op te
starten in De Pinte. Daartoe hadden we graag ook jouw stem gehoord. Cambio is een
uitleensysteem dat ideaal is voor mensen die niet zo vaak de wagen nodig hebben.
Heb je interesse om in zo’n autodeelsysteem te stappen? Laat het ons weten.
Cambio autodelen: dé oplossing voor wie weinig rijdt
Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij op vaste standplaatsen in de
stad auto’s ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kun je die reserveren en
vrij gebruiken. Om boodschappen te doen. Om wat gerief te verhuizen of voor een
daguitstap met je partner of gezin. Of voor een dienstverplaatsing ... Op het einde
van de rit zet je de auto terug op de standplaats, zodat de volgende gebruiker
ermee weg kan.
Met cambio heb je dus een auto wanneer je er een wil, maar ook enkel dan. Bovendien verlost cambio je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt: onderhoud, herstellingen, autokeuring … Cambio neemt alles voor haar
rekening. En daar is ook je portefeuille bij gebaat.
Een eigen wagen kost geld ... Ook als hij stilstaat!
Bij cambio betaal je enkel als je de wagen gebruikt, er zijn – op het bescheiden maandelijks abonnement na – geen vaste
kosten. Dit maakt cambio financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt.
Benieuwd hoeveel geld je kan uitsparen door over te schakelen op cambio autodelen? Neem een kijkje op de kilometerteller van je auto. Komen er per jaar minder dan 10 000 km op de teller bij? En gebruik je de auto niet dagelijks voor
bijvoorbeeld woon-werkverkeer? Dan ben je met cambio goedkoper uit.
Hoe minder kilometers op de teller, hoe groter de winst.
Zo kan wie slechts 7 000 km per jaar aflegt met de auto ongeveer 1 100 euro op jaarbasis uitsparen. Voor wie heel weinig
rijdt en bijvoorbeeld maar 3 500 kilometer per jaar rijdt, stijgt dit voordeel tot maar liefst 2 100 euro ... per jaar! Dit geldt
natuurlijk ook voor de eventuele tweede of derde wagen in het gezin.
Met cambio bespaar je dus snel enkele honderden tot duizenden euro’s per jaar! Voor wie niet vaak rijdt, is de
rekening dus vlug gemaakt!
Benieuwd naar hoeveel jij zou kunnen besparen (op basis van het aantal km op de kilometerteller van jouw wagen)? Surf
even langs op www.cambio.be en maak de vergelijking tussen wat jouw eigen wagen jou kost en welke de kost zou zijn
bij cambio.
Simpel als 1 2 3
In drie eenvoudige stappen krijg je toegang tot het autodeelsysteem: inschrijven (eenmalig), reserveren en rijden.
Inschrijven doe je via de website of per post. Zodra je ingeschreven bent, ontvang je een cambio-kaart met pincode.
Reserveren doe je telefonisch, via de cambioApp of via het
internet, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Je kunt een auto reserveren voor één uur, enkele uren of voor meerdere dagen.
Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele minuten voor
het vertrek.
Rijden
Je haalt de auto af aan zijn standplaats en opent hem met
je persoonlijke kaart. Dankzij de tankkaart tank je op kosten van cambio en op het einde van de rit breng je de
auto gewoon terug naar zijn standplaats. Klaar voor de
volgende gebruiker. Je hebt er verder dus geen omkijken
naar. Makkelijker kan niet.
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Milieuvriendelijker
Bij de keuze van haar auto’s houdt cambio rekening met de ecoscore van de wagens. En elke cambio-wagen vervangt acht
tot twaalf private wagens. De milieuvriendelijke auto’s van cambio verkleinen dus meteen ook jouw ecologische ‘bandafdruk’.
Cambio in De Pinte?
Het gemeentebestuur wenst te kijken of het haalbaar en zinvol is cambio autodelen op te starten in De Pinte. Daartoe
hadden we graag ook jouw stem gehoord. Heb je interesse om in zo’n autodeelsysteem te stappen? Laat ons dat dan
weten via het vragenformulier dat u kunt vinden op www.depinte.be/cambio.

Met Belgerinkel naar de Winkel
Neem in 2015 opnieuw deel aan ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en win elke dag
prijzen.
Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert De Pinte in samenwerking met Bond
Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in De
Pinte aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Zo
zorgen we samen voor een rustiger, veiliger en aangenamer De Pinte.
Wie van zaterdag 25 april tot zaterdag 30 mei met de fiets of te voet winkelt bij een deelnemende handelaar, ontvangt dit
jaar een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be maakt men binnen de 24
uur kans op een van de mooie Belgerinkel-prijzen, en dus ook op de fiets geschonken door Gemeente De Pinte.
Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet te registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deze
deponeren in de spaardozen die te vinden zijn in het gemeentehuis, de bibliotheek, het ontmoetingscentrum Polderbos
(OCP) en andere openbare plaatsen. Deze inwoners maken dan kans op de prijzenpot exclusief voorbehouden voor de
inwoners van De Pinte.
Iedere rit naar een deelnemende handelaar is dus een kans om een prijs te winnen!
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel affiche, en bent
u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-sticker te vragen en wie weet wint u een fiets en of een van de
vele lokale waardebons.
Meer info: Cleo Veireman, cleo.veireman@depinte.be
Deelnemende handelaars
1. Standaard Boekhandel				
Baron de Gieylaan 1, bus 1
2. Record Bank en Verzekeringen			
Baron De Gieylaan 53
3. VDK Spaarbank De Pinte				
Kerkplein 4 		
4. Slagerij Notebaert				
Baron de Gieylaan 74
5. De Wilde Hedwig, Verf- en behangcentrum 		
Pintestraat 53
6. Brood en Banket Olivier 				
Langevelddreef 67
7. Apotheek Van Heule				
Pintestraat 17
8. Mari-Mile Fashion Store				
Pintestraat 6
9. Café Hubert					Kerkplein 8			
10. Beautyspot					
Baron de Gieylaan 35		
11. Voeding Vyncke					Baron de Gieylaan 65		
12. Fietsen Koen					
Baron de Gieylaan 105 A		
13. Frietkasteel					
Baron de Gieylaan 34
14. Schoenmakerij – Nieuwkuis			
Pintestraat 9			
15. Oxfam Wereldwinkel				Polderbos 2 A			
16. Reiscenter Selectair – 4Disa Travel 			
Baron de Gieylaan 6			
17. Axa bank Peggy Meiresonne			
Baron de Gieylaan 15		
18. Boeket					Kasteellaan 27
19. Slagerij De Clercq				
Hemelrijkstraat 2			
20. Optiek Het Oog					
Baron de Gieylaan 5			
21. Portobello 					Pintestraat 18			
22. Apotheek Vermassen				
Baron de Gieylaan 42
23. Foto Maes					
Baron de Gieylaan 32
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24. Lingerie Agnes					Baron de Gieylaan 11			
25. Keltra 					
Pintestraat 8		
26. mmMidi 					Polderdreef 2/2			
27. Bakkerij Hanssens				Pintestraat 1				
28. Bakkerij Rutsaert				
Baron de Gieylaan 20			
29. Lingerie Dinou					Pintestraat 57				
30. Chocolaterie Dossche 		
		
Baron de Gieylaan 55
31. Heyse Kitchen Art				Pintestraat 5				
32. Carrefour Market				
Aan de Bocht 22			
33. Bakkerij Van Hecke 				
Baron de Gieylaan 69
34. Deauville sports en classics 			
Europaplein 4
35. Haar Nouveau					Pintestraat 15
36. Louis Delhaize					
Baron de Gieylaan 23
37. Bakkerij Aernoudt				
Baron de Gieylaan 72
38. Bookshop Marian				
Baron de Gieylaan 63			
39. Signatuur bloemen 				
Oude Gentweg 27
40. Okay						Poelderbos 18

Slotevenement en bekendmaking winnaars
De actie wordt afgesloten met een gemeentelijke fietstocht die zal plaatsvinden op zondag 21 juni 2015. Hierna zullen
ook de winnaars bekend gemaakt worden.
We verzamelen om 9.30 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis) en vertrekken om
10.00 uur stipt voor een fietstocht van ongeveer 20 km aan een rustig tempo. De aankomst is voorzien rond 12 uur op het
gemeenteplein. Een verfrissing zal aangeboden worden door de gemeente.

Eerste hulp bij bosbeheer
Bent u eigenaar of liefhebber van bos? Dan hebt u mogelijk al
gehoord van de bosgroep of bent u zelfs lid. De bosgroep is
een onafhankelijke vereniging van en voor boseigenaars met
als doel hen te ondersteunen bij het bosbeheer. Baas in eigen
bos is het basisprincipe van de bosgroep. De bosgroep informeert, adviseert of organiseert, maar de eigenaar beslist altijd
zelf over het beheer van zijn bos.

Informatie en advies op maat van uw bos
De bosgroep helpt met vragen over de technische, wettelijke en financiële aspecten van bosbeheer. Ook het opmaken van subsidiedossiers of kapmachtigingen is mogelijk.
Daarnaast organiseert de bosgroep regelmatig cursussen
of excursies om de leden de informeren over duurzaam
bosbeheer. Via een terreinbezoek kan de bosgroep ook op
maat van uw wensen en vragen advies geven.
Vaak is het efficiënter en goedkoper om met meerdere eigenaars samen beheerwerken uit te voeren. De bosgroep kan
dit coördineren, waardoor het voor u goedkoper wordt. Jaarlijks organiseert de bosgroep ook gezamenlijke houtverkopen
en herbebossingen.

Goedkoper werken uitvoeren in uw bos
Sommige werken in bos zijn niet rendabel, maar komen het
bos zelf wel ten goede. De bosgroep biedt hiervoor ondersteuning via de organisatie van bosarbeid. Voorbeelden zijn
de bestrijding van ongewenste exoten, het vrijstellen van
jonge aanplantingen, de aanleg van een bosrand of onrendabele dunningen en hakhoutbeheer. Voor al deze werken zorgt
de bosgroep voor de nodige vergunningen, het maken van
plannetjes en uitvoeringsdossiers tot het uitbesteden via gezamenlijke offertevragen en natuurlijk ook de opvolging van
de werken. U kunt het overzicht van de tarieven opvragen bij
de bosgroep.

Lid worden
Onze gemeente ligt in het werkingsgebied van de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw. Lidmaatschap is gratis
en geeft u recht op de uitgebreide dienstverlening van de
bosgroep. Bovendien krijgt u korting op cursussen die georganiseerd worden.
U kunt de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen contacteren via 09 267 78 60 of
bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be.
Meer informatie vindt u ook op www.bosgroep.be

INFOblad | MEI - JUNI 2015 | 11

Welzijn & Sociale zaken
Onthaalouders worden
kinderbegeleiders
Naamswijziging en nieuw huishoudelijk reglement
Van Dienst Opvanggezinnen naar Organisator
Gezinsopvang en Groepsopvang
Sinds 1 april 2015 is het nieuwe decreet over de kinderopvang voor baby’s en peuters in werking getreden. De
nieuwe term ‘opvang reserveren = opvang betalen’ is de
meest opvallende wijziging die werd ingevoerd, een verplichting voor alle opvanglocaties.
Wat zijn de nieuwe benamingen?
Vanaf 1 april 2015 ben je als ‘onthaalouder’ nu ‘kinderbegeleider in de gezinsopvang’. Vanaf het ogenblik dat je
meer dan acht kinderen opvangt, ben je ‘kinderbegeleider in de groepsopvang’.
De dienst Opvanggezinnen krijgt de naam ‘Organisator
Gezinsopvang en Groepsopvang’. De dienst staat nog
steeds in voor de organisatie van opvang voor kinderen
van nul tot twaalf jaar. De plaats waar je kinderen worden
opgevangen noemt men nu de ‘opvanglocatie’.
Reserveren is betalen?
Het nieuwe principe van het decreet – ouders laten betalen voor door hen gereserveerde opvangdagen – is zeker
te begrijpen. Er moeten duidelijke afspraken zijn met de
ouders. Opvang organiseren kost immers geld, ongeacht
de aanwezigheid van een kind. Zomaar afwezig blijven
of niet opdagen heeft vooral financiële gevolgen. De bedoeling van de regels is samen efficiënter gebruik kunnen
maken van de beschikbare plaatsen.

“Als je voor de eerste keer hoort van
het principe, dan ontstaat er toch wel paniek. Gelukkig
zijn er respijtdagen, dagen waarop je afwezig mag zijn
zonder redenen. De dienst voorziet ook in een aantal afwijkingen op het principe, wat het voor de ouders dan
toch weer een stukje makkelijker maakt.“
Reactie van een ouder
Op 12 februari 2015 werd er een infoavond georganiseerd
voor ouders om de nieuwigheden uit te leggen en hen
wegwijs te maken in het nieuwe huishoudelijk reglement.
Er was een mooie opkomst.
Wil je meer weten over het nieuwe huishoudelijk reglement van de Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang in De Pinte neem dan zeker een kijkje op
www.depinte.be/ocmw/hropvang.aspx.
Zijn er nog vragen? Aarzel niet om contact op
te nemen:
Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang
Bommelstraat 33, 9840 De Pinte
Tel. 09 242 93 40

Dyzo, anker voor zelfstandigen in moeilijkheden
Er zijn veel ondernemers die al ondervonden hebben hoe vluchtig zakelijk succes kan zijn.
Je vindt bij Dyzo zonder kosten en in alle discretie iemand die de uitdagingen kent en samen
met jou zoekt naar antwoorden.
Hoe je schulden beperken, hoe een inkomen vinden, wat mag je in feite verwachten?
Je bepaalt samen welke weg je bewandelt, hoe snel het vooruitgaat en waar je alleen verder
kunt.
Twijfel niet te lang over de overlevingskansen van jouw bedrijf.
Dyzo biedt een meting, een opinie en een advies over de oplossingswegen.
Kinderhoofden vol
bits & bites:
Donderdag 28 mei
Door: opvoedingspunt DP en
Drugpunt Leie en Schelde
Meer info in de Agenda
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Het OCMW van De Pinte sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Dyzo. De samenwerking gaat in op 1 mei 2015.
Wie op deze dienst een beroep wil doen, kan voor meer informatie terecht in het Sociaal Huis, elke voormiddag tussen 9 en 12 uur, Pintestraat 69 in De Pinte, tel. 09 280 93 03 of
info@sociaalhuisdepinte.be.

Nieuw AED-toestel aan Sportpark Moerkensheide
U vindt al verschillende jaren AED-toestellen ter hoogte van het OCP (in de inkomhal), het gemeentehuis (recent verplaatst
naar het gemeenteplein) en aan De Veldblomme in Zevergem (Veldstraat 50). Sinds kort kunt u ook zo’n toestel vinden aan
de gevel van Sportpark Moerkensheide.
Wat doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan u helpen als u moet reanimeren. De elektroden van dit volautomatische
toestel kleeft u op de borstkas van het slachtoffer. Daarna
voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme
hersteld kan worden met een elektrische schok, dan zal het toestel automatisch een schok toedienen. De adviesstem van
de AED begeleidt u bovendien met gesproken instructies. Zo helpt het toestel u tijdens de hulpverlening.
Handig én heel veilig.

Oxfam helpt producenten
op eigen benen staan
Sinds kort vind je in de Oxfam-Wereldwinkels
niet langer de Zuid-Afrikaanse wijnen van Stellar
Organics. Nochtans zijn deze wijnen nog altijd superlekker en fairtrade. Oxfam-Wereldwinkels wil echter
vooral producenten helpen die zelf nog niet sterk
genoeg zijn om toegang te hebben tot de wereldmarkt. De wijnen van Stellar kan je intussen op heel
wat andere plaatsen kopen. Een bewijs dat Oxfam
helpt. Dankzij Oxfam staat deze wijnproducent nu
op eigen benen.
Oxfam-Wereldwinkels verkoopt wel nog ZuidAfrikaanse wijnen van Koopmanskloof en Groot-Eiland,
twee producenten die onze hulp wel nog nodig hebben.

In de wereldwinkel vind

je een heel assortiment wijn

en

De Oxfam-Wereldwinkel De Pinte, Polderbos 2A, is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.
Welkom!
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Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring!
Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren
vanaf vijftien jaar.
YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een semester een
van onze buitenlandse jongeren in huis te nemen.
Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te leren
kennen. Worden jullie wereldgezin, dan worden jullie ook een ervaring rijker omdat je van je nieuwe zoon of dochter, broer
of zus heel veel kan leren over een ander deel van de wereld. Ook jullie kunnen op een persoonlijke basis geconfronteerd
worden met culturele verschillen en, net zoals de uitwisselingsstudent, ook je eigen waarden en normen herontdekken.
Veel van onze internationale jongeren en hun gastfamilies hebben culturele verschillen en taalbarrières overbrugd en
vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overleven.
Neem vrijblijvend contact op met YFU voor meer informatie:
YFU vzw, 015 69 00 85, Frans Halsvest 92, www.yfu.be, 2800 Mechelen, info@yfu.be
Enkele getuigenissen van gastgezinnen:
“Onze vier kinderen keken meteen heel erg uit naar de komst van Yuwa, ze zouden
een grote zus krijgen, hoe spannend! En nu is Yuwa niet meer weg te denken uit ons
gezin. Ze leert de kinderen origami en vriendschapsbandjes maken.”
Bieke (Antwerpen)
“Veel van de dagelijkse gebruiken en gewoonten beschouw je als vanzelfsprekend.
En dan komt daar plots een nieuweling bij die de taal en de gebruiken hanteert
van een vreemde cultuur. Een leerrijke ervaring voor het hele gezin!”
Walter (Herent)

Hele (YFU-student
en -zusje

ar gastbroertjes

uit Estland) met ha

Week van de Valpreventie 2015
Van 20 tot en met
26 april 2015
Jaarlijks valt ongeveer één op drie
mensen ouder dan 65 jaar. In de woonzorgcentra hebben bijna alle bewoners een verhoogd valrisico. Er zijn verschillende oorzaken die een valpartij
kunnen uitlokken: evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, slecht zicht,
verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en

14 | www.depinte.be

“Deze ‘reis’ is een uitdaging geweest. Soms is het moeilijk, maar het is zo dat je
jezelf kan bewijzen en op het einde van de reis, zoals meestal, wil je hier niet meer
weg omdat je van zoveel dingen bent beginnen houden. Dat maakt het echt de
moeite waard. Zoals ik al zei, ik ben heel dankbaar aan de mensen die me hebben
geholpen en hun vriendschap hebben gegeven aan deze jongen uit het verre
Argentinië.”
Joaquín (YFU-uitwisselingsstudent uit Argentinië)

een onveilige omgeving. Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter je kans
om te vallen.
Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige
gevolgen hebben: breuken en andere
lichamelijke letsels, zoals verstuikingen
en snijwonden komen vaak voor. Andere gevolgen zoals valangst, verlies
van zelfvertrouwen, depressie, sociaal
isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid zijn minder zichtbaar, maar
hebben een grote invloed op het welbevinden en de zelfstandigheid.

Omdat de gevolgen zo belangrijk zijn,
vraagt Logo Gezond + elk jaar opnieuw aandacht voor valpreventie tijdens de Week van de Valpreventie. De
voorbije twee edities lag de nadruk op
het belang van bewegen.
“Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker”
Waarom specifieke aandacht
voor slaappillen?
In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de 65-plussers met een slaapmiddel. In de woon-zorgcentra is dit

zelfs de helft van de bewoners. Slaapmiddelen werken goed voor een korte
periode. De meeste mensen nemen
hun slaapmiddel echter al jaren. Het
gebruik van slaappillen voor een periode langer dan een maand kan leiden
tot verschillende nadelen. Mensen die
lange tijd slaappillen gebruiken voelen
zich vaker moe en suf overdag en kunnen zich niet goed meer concentreren.
Andere mogelijke gevolgen zijn slappe
spieren en wazig zicht. Deze nadelen
verdubbelen de kans op een
valpartij.

Met deze campagne willen we dit probleem onder de aandacht brengen en
de boodschap meegeven dat ook zonder slaappillen een goede nachtrust
mogelijk is. Neem je al geruime tijd
slaappillen? Bespreek dan met je arts
of apotheker of je dit langzaam kan afbouwen en stoppen.
Een belangrijke tip om goed te slapen,
is overdag zoveel mogelijk actief zijn en
bewegen. Lichaamsbeweging is daarenboven de beste remedie om
valpartijen te voorkomen. “Rust
roest” zegt het spreekwoord.
Probeer daarom regelmatig te
wandelen, doe lichte huishoudelijke taken of speel met de
kleinkinderen. Je hoeft niet
intensief te sporten, met
dagelijks 30 minuten extra
beweging zorg je voor een
betere gezondheid. Wandelen, joggen, zwemmen
en fietsen bevorderen je
lichamelijke fitheid en uithoudingsvermogen. Zo
daalt je valrisico én slaap
je beter!

Andere tips om vallen te voorkomen
Verhoog je eigen veiligheid. Dit kan
door een aantal eenvoudige maatregelen:
• zorg in je huis voor voldoende verlichting en verwijder tapijten;
• wees bijzonder aandachtig en voorzichtig op de stoep;
• draag aangepast en stevig schoeisel,
dat je volledige voet omsluit;
• laat je ogen regelmatig controleren
en draag een aangepaste bril indien
nodig;
• sta niet te snel op uit bed of uit de
zetel, anders kan je duizelig worden.
Vergeet niet, hoe jonger je start met
preventie, hoe lager je valrisico op latere leeftijd.
Neem ook een kijkje op
www.valpreventie.be voor meer informatie en tips.

Studietoelage aanvragen
Aanvragen voor een studietoelage voor het schooljaar 2014 2015 kunnen nog tot en met 1 juni 2015 ingediend worden.
Wanneer u hulp nodig hebt bij het aanvragen van de studietoelagen, kunt u een beroep doen op de dienstverlening
van het Sociaal Huis. U kunt er elke voormiddag tussen 9 en
12 uur terecht.
Hebt u vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen:
Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69 (in het voormalige ‘t Pyntken)
9840 De Pinte
tel. 09 280 93 03
info@sociaalhuisdepinte.be
of surf naar www.studietoelagen.be of bel naar 1700, het
gratis nummer van de Vlaamse overheid.
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Fit in je hoofd, goed in je vel!
Je mentaal gezond voelen is minstens even belangrijk als je fysiek fit
voelen. Daarom werken we samen met Logo Gezond+ en tien gemeenten in de regio Schelde-Leie aan de campagne ‘Fit in je hoofd’.
Met deze campagne hopen we dat steeds meer inwoners zich goed
in hun vel voelen, want in een Gezonde Gemeente wonen tevreden
burgers.

Vind
jezelf
oké

Je goed in je vel voelen, daar kan je aan werken. Begin
alvast met deze 10 stappen:
1.	Vind jezelf oké. Je hoeft niet altijd perfect te zijn. Je bent
uniek en dat verdient respect.
2.	Praat erover. Praten over je dagelijkse beslommeringen
helpt. Je ziet beter wat er echt aan de hand is en wat je
eraan kan doen.
3.	
Beweeg. Kies voor een lichaamsactiviteit die je leuk
vindt. Zo verzet je je gedachten.
4.	Probeer iets nieuws. Doe iets, maak iets, leer iets … Zo
krijg je het gevoel dat je leeft.
5.	Reken op je vrienden. Er is niets dat meer kracht geeft
dan je begrepen voelen door vrienden, buren, collega’s, familie
…
6.	Durf nee te zeggen. Op lange termijn loont een neen. Zo beleef je meer plezier aan waar je echt voor wil
gaan.
7.
Ga ervoor. Durf je te engageren. Breek uit jezelf.
8.
Durf hulp vragen. Je kan niet alles zelf. Het is geen teken van zwakte maar van zelfkennis.
9.
Gun jezelf rust. Maak tijd vrij voor jezelf. Zo vermijd je dat de spanning zich ophoopt.
10.	Hou je hoofd boven water. Iedereen heeft wel eens een periode waarin alles tegenzit. Leef van dag tot
dag. Na regen komt zonneschijn.
Het zijn geen wondermiddeltjes, maar wel hulpmiddelen in je zoektocht naar een mentaal en fysiek gezond
leven. Surf naar www.fitinjehoofd.be en test je eigen veerkracht. Ben je tussen twaalf en zestien jaar? Dan vind je
misschien wel een antwoord op je vragen via www.noknok.be.
(Tip 1) Vind jezelf oké
Wees jezelf, altijd en overal. Ook al kost het je wat meer moeite. Het loont sowieso!
We moeten ons opnieuw kwetsbaar leren opstellen. Alleen dan kunnen we gelukkig zijn. We doen heel erg ons
best voor de ander. We streven naar perfectie. En we willen alles onder controle hebben. Kortom, we willen door
iedereen gewaardeerd worden. Maar ondertussen vergeten we onszelf te zijn. Het is een vermoeiende en onmogelijke strijd.
Je mag er zijn zoals je bent. Daar komt het op neer. Het is oké …
om af en toe je tranen de vrije loop te laten gaan, om je te vertonen in het openbaar zonder make-up, om niet elke dag met volle
goesting naar je werk te vertrekken, om te lui te zijn om naar je
voicemail te luisteren … We hebben allemaal onze kleine kantjes.
Daar is toch niets mis mee?
Heb je zelf tips?
Deel ze via www.facebook.com/fitinjehoofd
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Veiligheid
Opstart Buurtinformatienetwerk (BIN)
Spoorweg Zuid
Aan de bewoners van Baron de Gieylaan (deel), Begonialaan, Beukendreef, Borluutlaan,
Bottelaredreef, Cyriel Buysselaan, Gloxinialaan, Groenpark, Groenstraat, Guido Gezellelaan,
Hemelrijkstraat, Hendrik Consciencelaan, Hortensialaan, Hugo Verriestlaan, Johan Anthierenslaan, Jeugdwegel, Kalande, Kasteellaan, Kerkplein, Klossestraat (deel), Koning Albertlaan, Koning Leopoldlaan,
Louis Paul Boonpark, Louis Van Houttepark, Mieregoed, Nachtegalenpark, Oude Gentweg, Park Viteux, Salviapark,
Scheldeveldedreef, Scheldeveldestraat, Snijafdreef, Sportwegel, Stijn Streuvelslaan, Stationsstraat, Vredestraat,
Willemsdorp, Zevenster.
U bent van harte welkom op de infovergadering in het kader van de opstart van BIN Spoorweg Zuid. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 2 juni 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte.
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie met als doel:
• het algemeen veiligheidsgevoel verhogen
• de sociale controle bevorderen
• het belang van preventie verspreiden
In geval van verdachte handelingen of woninginbraak kan op initiatief van de politie het BIN worden opgestart.
Concreet betekent dit dat elk aangesloten lid een telefonische oproep krijgt om waakzaam te blijven en zijn
aanwezigheid thuis kenbaar te maken door bijvoorbeeld de verlichting aan te steken of muziek te laten spelen.
Op deze infoavond zullen inspecteur Melissa Beulens en hoofdcoördinator Myriam Vande Moortele toelichting
geven omtrent de werking van de buurtinformatienetwerken en hoe men zich hierbij (gratis) kan aansluiten. U
kunt tevens kennismaken met de coördinator van dit BIN.
In onze gemeente zijn, na de opstart van BIN Spoorweg Zuid, al zes BIN’s actief.
Voor meer info: zie vorig infoblad of www.depinte.be/bin.aspx

Met de fiets op pad? Laat ‘m eerst registreren!
De lente is gestart en velen halen hun fiets weer van stal. Jouw fiets beveiligd achterlaten is evenwel belangrijk.
Inwoners van politiezone Schelde-Leie kunnen gebruikmaken van de gratis dienst ‘fietsregistratie’.
Fietsregistratie: wat en waarom?
Bij fietsregistratie krijgt jouw fiets een label toegekend. Dit label schrikt kandidaat-dieven af en dient als herkenningsteken om een fietseigenaar op te sporen.
Hoe werkt het?
- Vul online een aanvraag voor fietsregistratie in op
www.scheldeleie.be.
- Jouw wijkinspecteur neemt dan contact op voor een afspraak.
- De wijkinspecteur komt thuis langs met het label om de
fiets(en) te registreren.
Je krijgt ook een fietspas om de kenmerken van de fiets te
bewaren.
Wie niet de mogelijkheid heeft om online een aanvraag
in te dienen, kan een invulformulier krijgen in de politiecommissariaten.
Uw veiligheid, daar gaan wij voor!
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Vrije tijd
Week van de Amateurkunsten
Het thema van de WAK 2015 is ‘De kleine artiest’. Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine man in de
straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, over experimenteren,
proberen en proeven, over nieuw en durven, over (her)ontdekken en doen! Hieronder ontdek je het ruime aanbod van
onze lokale verenigingen en kunstenaars.
Kunstkring Centaura: ‘De Kleine artiest’
De leden van kunstkring Centaura stellen een selectie van hun nieuwste werken voor in
de raadzaal. Op vrijdagnamiddag 1 mei komen de jonge kunstenaars van Art-I-Choque
op bezoek en zullen ze elk hun versie maken van een schilderij of beeldwerk in de zaal.
Welke invloed de ‘oude’ kunstenaars op het ‘jonge’ talent zal hebben wordt duidelijk op
de tentoonstelling …
Waar: raadzaal gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De Pinte
Wanneer: zaterdag 2 en zondag 3 mei, 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur
Art@depinte: ‘Nostalgie: de kleine artie’
De huidige ‘artie’ (her)ontdekt zijn of haar jeugdige zelf met deze unieke tentoonstelling.
Speciaal voor deze Week van de Amateurkunsten werd aan de kunstenaars gevraagd
om op zoek te gaan naar een foto uit hun kindertijd. In het gemeentehuis worden de
nieuwgeschilderde zelfportretten tentoongesteld.
Waar: trappenhal gemeentehuis (overloop boven), Baron de Gieylaan, De Pinte
Wanneer: 25 en 26 april, 2 en 3 mei (de uren vind je op depinte.be of de WAK-flyer)
Fotoclub De Spiegel: ‘foto’s in de etalages’
De fotoclub maakte een selectie van het ruimste aanbod foto’s die de leden afgelopen
jaar maakten. Laat je verrassen door prachtige landschappen en rustgevende stillevens.
Waar: etalages in handelszaken (Baron de Gieylaan, Polderdreef en Europaplein)
Wanneer: vanaf vrijdag 24 april tot en met vrijdag 15 mei 2015
Art-I-Choque: ‘appartemensen’
Een ‘kunst- en doewandeling’ in De Pinte … Over, door en mét ‘appartemensen’. De
kunstwerken van Art-I-Choque staan in of rond de vele appartementen in De Pinte. De
eerste wandeling start rond 10 uur aan het gemeentehuis van De Pinte. Om 14 uur start
een tweede wandeling. Allen welkom!
Waar: De Pinte (centrum)
Inschrijven: via Ann Van Durme, annart@hotmail.be
Wanneer: zaterdag 25 april 2015 om 10 en 14 uur
Vele kleintjes maken groot (groepstentoonstelling)
De WAK legt dit jaar de nadruk op de ‘Kleine artiest’, dat kan je letterlijk interpreteren en daarbij op zoek gaan naar kunst
door kinderen en jongeren, naar ontluikend kunsttalent. Maar de ‘Kleine artiest’, dat zijn ook alle kunstenaars en liefhebbers
die hun creaties niet zo snel naar buiten brengen. De Week van de amateurkunsten vormt het ideale moment om enkele
van die talenten samen te brengen.
Christel Arens: “Het tedere van mensen in relatie tot hun stille werkelijkheid schilder ik geduldig tot het zich vormende
beeld jou en mij gelukkig bekijkt.”
Jean Lootens: stillevens van kleine dagdagelijkse dingen uit onze omgeving. Ze roepen een sfeer op van genieten, gezelligheid, samenhorigheid en samenzijn zonder overtollige franjes … De objecten worden voorgesteld als ware het een
traditionele groepsfoto en zijn een metafoor voor mensen verbonden in hun leefwereld, hun gezin, hun familie of vriendenkring.
Brigitte Pieters - Debergh: al vijf jaar passioneel amateur schilder met als thema ‘Natuur’.
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Conny Roels: Al twee jaar is de kunstenaar Conny Roels intens aan het schilderen.
In het begin ging het een beetje alle kanten uit maar geleidelijk aan vinden we een rode draad in haar werken: de mens als
uniek wezen. Ze schildert wat ze voelt, wat haar raakt en hetgeen ze graag ziet. Zoals een hedendaagse creatieve plastische
chirurg reconstrueert ze lichamen tot het extreme. Alles kan … In deze WAK-tentoonstelling toont ze werken uit de serie
‘schoonheid in imperfectie’.
Sta even stil bij haar werken en laat je verbeelding spreken. Iedere toeschouwer zal er zijn eigen verhaal bij hebben.
Jordy Bracke: “De schoonheid en rustgevendheid van de natuur inspireren me om het fototoestel ter hand te nemen en
(voornamelijk) landschappen vast te leggen.”
Waar: Gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De Pinte
Wanneer: 24, 25 en 26 april, 1, 2 en 3 mei (de uren vind je op depinte.be of de WAK-flyer)

De Pinte, een bloemlezing

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag en onthulling
nieuwe kleren Jan en Trees
Fietstocht met bloemlezing over De Pinte
De Pinte is onlosmakelijk verbonden met sierteelt en begonia’s. Erfgoeddag
2015 is voor De Pinte de start om een tijdlang de geschiedenis van de bloemisterijen te herdenken. Waarom werd de sierteelt de grootste lokale nijverheid? Hoe belangrijk waren onze kwekers op de internationale markt? Wat
blijft er vandaag nog over? Wie waren de grote spelers? ...
Op al deze vragen krijg je door Johan Van Twembeke (voorzitter van Heemkring Scheldeveld) op Erfgoeddag een antwoord tijdens een fietstocht langsheen de belangrijkste sites. Er wordt gestart in De Pinte, de tocht
eindigt in Zevergem, waar de nieuwe kleren van de Pintse reuzen Jan en Trees worden voorgesteld.
Waar?
Verzamelen aan het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20,
De Pinte
Wanneer:?
Zondag 26 april 2015 om 14 uur
Het gedetailleerde programma en inschrijven:
Cultuurdienst De Pinte, 09 280 98 50,
cultuurbeleid@depinte.be of www.depinte.be

Cafeest
Zaterdag 23 en zondag 24 mei
Met optredens op groot podium, VIPtent, kinderprogramma op zondagnamiddag …
Zie achtercover voor meer info
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Word organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!
Vertegenwoordigt u een bewonersgroepering, een buurtcomité, een lokale vereniging, een andere plaatselijke instelling,
centrum of dienst? Gaat het niet om (een lokale afdeling van) een politieke partij en evenmin om een horecazaak of een
bedrijf? Dan kan u met een initiatief kandideren voor Vlaanderen Feest! en in aanmerking komen voor een optie op een
feestcheque tot 170 euro als tussenkomst.
Ook in 2015 plant Vlaanderen Feest! weer een zo groot mogelijke elfdaagse activiteitenwaaier ter gelegenheid van het
Feest van de Vlaamse gemeenschap, als aanloop naar de Vlaamse feestdag en met 11 juli zelf als orgelpunt.
Gaat u zo’n verenigingsactiviteit, straat- of wijkinitiatief in de steigers zetten in De Pinte of Zevergem? Wilt u deze activiteit in
het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse gemeenschap? Dan kunt u zich kandidaat stellen om
lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden … met uitzicht op een feestcheque!
Via die cheque kunnen organisatiekosten (zoals huur van materiaal en infrastructuur, aanmaak van uitnodigingen, vergoedingen voor optredens …) gerecupereerd worden tot maximaal 170 euro.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te leveren bewijsvoering na
afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.eu. U vindt hier ook de aanvraagformulieren.
Voor een vlotte opvolging bezorgt u ook best een kopie van de aanvraag aan de cultuurbeleidscoördinator. Elk jaar overtreft de vraag het aanbod. Er zeer snel bij zijn is de boodschap!
Ook de cultuurraad organiseert opnieuw een activiteit in het kader van Vlaanderen
Feest. Op vrijdagavond 3 juli wordt een concert ingericht van Ivan Heylen. Meer info
volgt in het volgende INFOblad en op www.depinte.be.

Kunstenaar van de maand
Tijdens een periode van één maand heeft een kunstenaar uit De
Pinte - Zevergem de kans om zijn unieke en adembenemende
werken tentoon te stellen in het gemeentehuis.
Ben jij gepassioneerd door kunst en alles wat daar mee te maken
heeft? Voel jij de kriebels om jouw unieke werken tentoon te stellen voor de buitenwereld? Heb je zin om de kunstenaar in jou te
laten spreken?
Neem dan snel contact op met de cultuurbeleidscoördinator via
09 280 98 50 of cultuurbeleid@depinte.be! Jouw werken zullen
zichtbaar zijn en bewonderd worden in de inkomhal.

Fiesta Creativa
Het is weer feest in De Pinte met ‘Fiesta Creativa’ op woensdag 29 april 2015 van 14 tot 17 uur! Dit jaar zijn we er
opnieuw en zorgen we voor tal van leuke, creatieve en poëtische workshops in het OCP. Ben jij een geboren rapper of
misschien eerder een creatieve geest ? Schrijf je dan zeker gratis in via www.depinte.be.
We bieden de volgende workshops aan:
Milieukar (workshop rondom creatief omgaan met zwerfvuil) (leeftijd: 6-9)
Ga creatief aan de slag met zwerfvuil en verbaas iedereen met jouw creaties. Vergeet zeker niet om zelf zwerfvuil mee
te brengen zoals eierdopjes, plastieken flessen, blikjes … Zo ben je er zeker van dat je genoeg werkstukjes kunt maken.
Rap workshop (leeftijd: 9-12)
Rap er op los tijdens deze leerrijke workshop! Door middel van de juiste oefeningen en tips van de begeleider heb je
in een wip een raptekst klaar en misschien word je wel ‘the next big hit’!
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Cajon workshop (leeftijd: 8-12)
Cajon is eigenlijk niets meer dan een soort houten doos ... maar je kunt er fantastische
muziek mee maken! Tijdens deze muzikale workshop leer je drummen op de cajon en
vorm je samen met anderen een leuke beat.
Fotografie workshop (leeftijd: 6-9)
Altijd al een passie gehad voor portretfotografie? Dan ben je hier op de juiste plek.
Tijdens deze workshop leer je hoe je het best werkt met lichtinval, hoe je best een
foto neemt en wat andere belangrijke zaken zijn in het vak. Aarzel dus niet en schrijf
je snel in!
Poëzie workshop (leeftijd: 9 -12)
Spelen met woorden is wat vooral belangrijk is tijdens deze workshop. Spelenderwijs ga je aan de slag met woorden, letters en zinnen rond het thema ‘tuinman’. Ga
op ontdekking in de natuur en laat je gedachten de vrije loop.
Flower Power (leeftijd: 6-12)
Een workshop in het teken van bloemen: kleurrijke bloemenkransen van eierdozen, prachtige poppies op doek ...
Naaiworkshop (leeftijd: 9-12)
Zin om een namiddag aan de slag te gaan met een naaimachine? We gaan
geen rokje maken of een pennenzak. We gaan een tekening maken. Een tekening op een naaimachine? Ja hoor! Kom maar langs, dan laten we je kennismaken met wat je nog kunt met een naaimachine.
Tot dan!
Info: cultuurdienst De Pinte (cultuurbeleid@depinte.be, 09 280 98 50)

Zomerkampen 2015
Sport
Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst gedurende vier weken sportkampen voor kleuters en kinderen van de
lagere school. Deze kampen zullen georganiseerd worden in samenwerking met V-formation. De activiteiten starten om 9
uur en eindigen om 16 uur. Er wordt opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.
Kamp 1: Van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli 2015
Thema kleuters: ‘Ruimtereis’
Thema lagere school: ‘XL-games’
Kamp 2: Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015
Thema kleuters: ‘Circus weltevree’
Thema lagere school: ‘Acrobatenweek’
Kamp 3: Van dinsdag 18 augustus tot en met vrijdag 21 augustus 2015
Thema kleuters: ‘Vroem vroem vroem, wat gaan we doen?’
Thema lagere school: ‘Tour de région’
Kamp 4: Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2015
Thema kleuters: ‘Sportreis’

Inschrijven?
Inschrijven voor de zomerkampen kan
enkel online via www.ticketgang.eu.
Voor inwoners van De Pinte:
dinsdag 19 mei vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
woensdag 20 mei vanaf 20 uur

Cultuur
Sprookjes in de blender: van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2015
Voor het derde leerjaar tot het zesde leerjaar
Stap mee in de wondere wereld van de sprookjes met een twist en doe mee aan tal van leuke activiteiten.
We zullen dansen, zingen, springen, spelen, decors en kostuums kiezen en dat allemaal rondom het thema ‘sprookjesfiguren die leven in 2015’. Niets is verplicht maar alles mag! Wat gebeurt er als we verschillende sprookjesfiguren met elkaar in
contact brengen? Hoe reageert Sneeuwwitje op de Kleine Zeemeermin? Wordt Aladdin verliefd op Roodkapje, of steekt de
wolf daar een stokje voor?
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Anderstalige jeugdboeken
Sinds kort beschikt de bib over een aantal nieuwe jeugdboeken in het Engels, Frans en Duits. Op de achterzijde van de
boeken is aan de hand van het aantal woorden te zien voor welk leesniveau het boek geschikt is.
Deze boeken staan opgesteld bij de ‘vreemde talen’ achteraan op het gelijkvloers en zijn geschikt voor kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar en voor het middelbaar.

Makkelijk lezen
Om kinderen (acht tot twaalf jaar) waarbij het lezen niet zo makkelijk verloopt (dyslexie) ook
het leesplezier te laten ontdekken en ze te blijven motiveren, heeft de bib nieuwe boeken over
‘makkelijk lezen’ ter beschikking.
Deze nieuwe collectie kadert in het Makkelijk lezen-project georganiseerd door het samenwerkingsverband ZOVLA en wil enerzijds het lezen bij kinderen met leesmoeilijkheden stimuleren
en anderzijds het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen ondersteunen.
In het najaar plannen we nog een infoavond over ‘Als Lezen niet vanzelf gaat’ met Mien De Smet (remedial teacher) voor
ouders, (zorg)leerkrachten, logopedisten … en een familievoorstelling ‘Prinsesje Ondersteboven’. Meer info in het najaar.
We beschikken ook nog steeds over Daisy-boeken: luisterboeken op cd geschikt voor kinderen met dyslexie..

Trap tribune
De grote ‘trappen’ (tribune) zijn zitbanken en mogen niet als trap gebruikt worden. Bedoeling is dat er via de kleine trapjes aan de zijkanten
van de tribune naar beneden gegaan wordt.
Aan ouders met kinderen wordt gevraagd om de tribune niet als speelplaats te zien en de kinderen onder begeleiding de trapjes naar beneden te laten nemen.
In de toekomst zal de trap bovenaan met bijkomende plantenbakken
afgeschermd worden. Om naar de benedenverdieping te gaan is het
veiligst om de trap achter de balie naar beneden te nemen.
Foto: ©Tom Thienpont

Blokken@de bib
Tijdens de blok- en examenperiode zal de
bibliotheek gedurende bepaalde dagen
als studieruimte kunnen gebruikt worden
door studenten.
Meer info op pagina 34
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Verkoop afgevoerde
boeken in de
bibliotheek
Vanaf mei zullen opnieuw om de maand
afgevoerde boeken in de bib te koop
aangeboden worden tegen 0,50 euro per
boek.

Gebruik gemeentelijke infrastructuur
Goed verzekerd?
De gemeente stelt diverse lokalen ter beschikking die door particulieren of
verenigingen kunnen gebruikt worden voor tal van activiteiten.
Wist je dat je op basis van artikel 25 van het ‘Reglement voor het gebruik
van de gemeentelijke infrastructuur’ bij ieder gebruik over een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid dient te beschikken? Dergelijke verzekering dekt de schade die jij als particulier of vereniging ingevolge een ongeval veroorzaakt hebt aan derden.
Het afsluiten van dergelijke polis wordt vaak nogal eens vergeten. Het is evenwel belangrijk dat je als organisator goed
verzekerd bent, teneinde te vermijden dat jij of jouw vereniging zelf zou mogen opdraaien voor de schade.
Om de administratieve rompslomp te vereenvoudigen en te vermijden dat voor iedere activiteit een afzonderlijke polis
moet worden onderschreven, heeft het gemeentebestuur een abonnementspolis met ETHIAS afgesloten, waarop particulieren, verenigingen en organisaties vrijblijvend kunnen intekenen voor één of meerdere activiteiten.
Deze polis dekt zowel de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker en zijn medewerkers voor schade toegebracht
aan derden, evenals de (extra-)contractuele schade die wordt veroorzaakt door de gebruiker en zijn medewerkers aan de
gebouwen van of het materiaal dat door het gemeentebestuur wordt ter beschikking gesteld.
Hieronder vind je de premie die verschuldigd is, afhankelijk van de duur van het gebruik.
Ingebruikname		
1 dag			
2 dagen			
4 dagen			
8 dagen			
31 dagen		
62 dagen		
6 maand			
1 jaar			

Premie
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
€ 80
€ 100
€ 200

Indien je als particulier of vereniging wilt intekenen op deze polis, moet je slechts 1 formulier (A4) invullen en uiterlijk vijftien dagen voor je activiteit opsturen, doorfaxen of inscannen/mailen naar ETHIAS evenals de vastgelegde premie betalen
door overschrijving met vermelding van de datum en de locatie. Voor wie een zaal meerdere keren per jaar gebruikt, kan
één aanvraag volstaan.
Meer informatie over de voorwaarden, de franchise evenals het aanvraagformulier vind je terug op
www.depinte.be/verzekeringinfrastructuur.
Deze polis gaat in vanaf 1 mei 2015.

Europees Kampioenschap 2016 in Frankrijk
53 Europese landen strijden vanaf september 2014 voor een EK-ticket. Per kwalificatiegroep plaatsen de eerste twee
landen zich voor het EK. De derde speelt barrages. Het EK vindt plaats in Frankrijk van 10 juni tot 10 juli 2016.
Vrijdag 12 juni 2015 om 20.45 uur
Wales - België
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Doe mee aan Open Monumentendag 2015!
Op zondag 13 september 2015 is Open Monumentendag al aan zijn 27ste editie toe! Het recept
van Open Monumentendag is bekend: op de tweede zondag van september zetten honderden
monumenten in heel Vlaanderen gratis de deuren open voor het grote publiek.
Vanaf 2015 wordt de organisatie van Open Monumentendag wat anders aangepakt. Herita gaat onder meer op zoek
naar nieuwe lokale partners. Iedereen die iets wenst te organiseren voor Open Monumentendag, verwelkomen ze
graag als lokale organisator.
Daarom deze oproep aan iedereen die werkt of leeft in, met, rond, op … monumenten, archeologische sites of landschappen om deel te nemen aan de komende editie van Open Monumentendag.
Oproep
Is jouw prachtig herenhuis de moeite waard om te bezoeken, vertel je graag over jouw passie voor die oude fabriek of
wil je mensen dat unieke erfgoedlandschap laten ontdekken?
Inschrijven kan tot 11 september
Meld je per e-mail aan bij Herita als organisator voor Open Monumentendag en bouw samen met hen aan het grote
monumentenfeest. Aanmelden en jouw programma inschrijven, kan vanaf dit jaar tot twee dagen vóór Open Monumentendag.
Schrijf je via www.openmonumenten.be in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle praktische voorbereidingen van Open Monumentendag 2015.
Meer info: www.openmonumenten.be
Contact: Herita, Open Monumentendag Vlaanderen, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, tel. 03 212 29 55, e-mail:
openmonumentendag@herita.be
Petanquetornooi
Donderdag 28 mei 2015
Activiteit in het kader Sportelen. Voor andere activiteiten, surf ook eens naar
www.sportelen.be.
Meer info in de Agenda.
Avonturensportdag
Donderdag 25 juni
Speciaal voor jongeren van tien tot zestien jaar die houden van sport, spel,
avontuur, uitdaging en plezier maken
Meer info in de Agenda.

Twintigste Sneukeltoer ten voordele van Kom op tegen Kanker
Zondag 2 augustus 2015
Fietstocht van +45 km met ontbijt en verrassend middagmaal in een muzikaal kader.
De fietstocht vertrekt en eindigt op de Vrije Basisschool van De Pinte en loopt door de omliggende gemeenten. De
opbrengst gaat, zoals bij alle vorige edities, integraal naar de actie ‘Kom op tegen kanker’.
Deelnameprijzen: € 18 voor volwassenen, € 10 voor kinderen tot twaalf jaar
Vertrekuren: tussen 9 en 10 uur, 10 en 11 uur of tussen 11 en 12.30 uur
Kaartenverkoop
Enkel op zondag 24 mei 2015:
1. Telefonisch reserveren tussen 8.30 en 10.30 uur op 0475 23 34 24 of 0474 68 23 54
2. Afhaling ná reservatie tussen 10 en 12 uur in Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4
Een organisatie van OUD-KLJ De Pinte
Freddy De Bie, Oude Gentweg 80, 9840 De Pinte, tel. 09 221 01 12

24 | www.depinte.be

Cafeest
Een gesprekje met coördinator Koen De Clercq leerde ons het volgende over de nieuwste festivaleditie van
Cafeest.
Hoe kwam het programma tot stand?
We wilden in eerste instantie het aanbod dat ter beschikking is in De Pinte zelf naar voren brengen. Zo namen
we contact op met Muziekschool De Pinte. Enkele leraars en leraressen van de muziekschool zorgen onder leiding van Koen Casteels op zondag 24 mei voor een uurtje piano-, cello- en vioolgenot. Voor de liefhebbers van
klassieke muziek! En ook de studenten zullen u verwennen met een gastoptreden djembé.
We kozen ook specifiek voor een Nederlandstalig aspect, meer bepaald Gents, en kwamen zo terecht bij de
zangers van Biezebaaze. Naast de vele gekende hits als ‘Loetsebollekezoetse’, ‘Nen echte Genteneir is nen Buffalo
…’ is een deel van de groep gekend voor hun nevenproject Partie Party. Zij brengen op zaterdag nummers en
tal van covers uit de jaren ’80 en ’90 en natuurlijk ook hits van Biezebaaze.
De avonden starten met een mooie mix van rock-‘n-roll en blues. Daarna volgen kleppers als Level Six (op zaterdag), Headphone en DJ Latour (op zondag).
Al jaren is Cafeest, dankzij partners en sponsors die we zeer dankbaar zijn, een gratis evenement. En dit willen we
ook zo houden. Een goed budgetbeheer is dus ook belangrijk bij de samenstelling van het programma, maar je
zult zien dat de affiche (op de achtercover) er mag zijn. Wij zijn ervan overtuigd een sterke programmatie met
voor elk wat wils te kunnen aanbieden. Van twee tot vijf uur zullen zeker ook de kinderen er hun gading vinden.
Met een ballonplooier, grime en een knotsgekke show vol magie en humor zullen ze er een fantastische tijd
beleven!
Wie heeft zijn schouders gezet onder dit project?
Eefje De Fraeye (mmMidi) en Henry Verougstraete (Kasteel Viteux - Café Hubert) waren de drijvende kracht om
ook dit jaar Cafeest te laten plaatsvinden. In overleg met de gemeente werd besloten om de cafés uit De Pinte
hierbij te betrekken. Filip en Chantal (Mo-Bar) en Frederick (Baron) voelden zich ook geroepen om mee hun
schouders onder dit project te steken. Het programma en de organisatie zijn het resultaat van de inbreng van
de verschillende partners (Kasteel Viteux - Café Hubert, Baron, mmMidi, Mo-Bar) en de ondersteuning van de
gemeente. Zo kunnen we een sterk tweedaags festival op poten zetten.
Voor wie is Cafeest bedoeld?
Voor Pintenaars (en door Pintenaars). Het is een familiehappening met festivalsfeer, waar iedereen zich kan in
vinden.
Zie achtercover voor het volledige programma

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 .
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Agenda mei - juni 2015
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.
Vanaf 24 april
Week van de Amateurkunsten
| zie pag. 18
De Pinte - gratis
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

Dinsdag 28 april
Vrouwenpraatcafé: EHBO voor de fiets
We zetten de theorie om in praktijk. Het
wordt tijd dat we zelf in staat zijn onze fiets
te onderhouden en kleine herstellingen te
doen. Jan Heymans zal ons dat met geduld
en toewijding uit de doeken doen.
Dit is het laatste Vrouwenpraatcafé van het
seizoen. Vanaf oktober start een nieuwe
reeks!
om 20 uur - scoutslokaal Havik, Sportwegel
mét fiets aan de hand - € 5 - inschrijven nodig (beperkt aantal plaatsen) via vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

Vrijdag 1 mei
Lentewandeling in Vlaamse Ardennen
om 14 uur - Wontergemstraat
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Zondag 3 mei

Woensdag 6 mei

Dauwtrip ‘ochtendstond heeft goud in de
mond’
Vertrek aan jeugdherberg ‘De Fiertel’ aan de
voet van het muziekbos. We staan stil bij het
ontluiken van de natuur en beluisteren van
de vogels. We worden begeleid door Mario
Manhaeve, gids bij het gidsenbureau en lid
van natuurpunt.
Omstreeks 8 uur komen we terug aan de
jeugdherberg en kunnen we samen genieten van een ontbijt. Tijdens en na het ontbijt
wordt onze kennis getest. Dit gebeurt aan de
hand van een ‘quizje’.
om 5.45 uur (vertrek om 6 uur) tot 9 à 10
uur - jeugdherberg ‘De Fiertel’, Ruddersveld
7 / Ronse - dauwtrip en ontbijt: € 10 (leden) /
€ 12 - inschrijven tot 25/4, maximum 25 personen - meebrengen: stapschoenen, eventueel verrekijker en goed humeur
Velt Scheldevallei
Ronny Vandebussche: 09 385 70 40

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

Infosessie eindeloopbaan
Gezien de vele maatregelen die de regering
nam in verband met de eindeloopbaanproblematiek hebben veel mensen vragen: hoe
en wanneer kan ik met pensioen, hoe wordt
mijn pensioen berekend, wat en wanneer kan
ik gebruikmaken van een landingsbaan ...
om 19.30 uur - OCP (zaal 1), Polderbos 20
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36

Vrijdag 8 mei en 5 juni
Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Vrijdag 8 mei
Fietsen (± 35 km)
ook op 15/5 en 19/6 (± 25 km), op 29/5 en
26/6 (± 35 km) en op 12/6 (dagfietstocht) om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

Dinsdag 5 mei
Vrijdag 1 mei
Abdijweekend Geloofsgesprekken
In de abdij van Notre Dame de Scourmont
(op enkele kilometers van Chimay, vlakbij de
Franse grens) mogen we als gast proeven
van contemplatie en kennismaken met het
leven, het ritme, de zingeving van de monniken.
t.e.m. zo. 3/5 - om 9.30 uur - Kerkplein - € 30
per dag (bedlinnen inbegrepen)
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be of 0476
78 78 86, sanne.vermeeren@telenet.be

Zaterdag 2 mei
Openstelling Museum Scheldeveld
ook op zo. 24/5 en za. 6/6 - za. van 14 tot 17
uur en zo. van 14 tot 18 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
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Infoavond ADHD: Leven in een andere
versnelling
Wat is ADHD nu echt? Zijn kinderen met
ADHD niet gewoon stout? En wat doe je
als ouder of leerkracht als je met een kind
met ADHD geconfronteerd wordt? Hoe ga
je om met kinderen die
onaandachtig en impulsief zijn? Op deze
avond krijg je degelijke informatie over
ADHD, informatie over de oorzaken, de
prevalentie en bijkomende problemen. Na
de uiteenzetting over ADHD geven we je
graag nog de gelegenheid om vragen te
stellen.
Spreker: Machteld Van Ostaede
van 20 tot 22.30 uur - ’t Bommeltje, Bommelstraat 33 - € 5 abonnees / € 7 - inschrijven via depinte@opvoedingspunt.be of 09
242 93 42
Centrum ZitStil i.s.m. Opvoedingspunt De
Pinte
www.zitstil.be en www.opvoedingspunt.be
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vr. 24/4 start Week van de Amateurkunsten
Vrijdag 8 mei
Cursus digitale fotografie
Met de nadruk op het bijbrengen van basiskennis om betere foto’s te kunnen nemen
ook op: 22/5 en 29/5 - om 19.30 uur - Bondslokaal - € 5 / € 8 per avond
Gezinsbond De Pinte
verhenne.geert@gmail.com

di. 5/5 Infoavond ADHD

Zaterdag 9 mei
Wijkfeest Eekbulk: Spanish night
Formule: buffet van Tapaz, zelf mee te brengen (volgens je op krijgt), drank aan democratische prijzen
vanaf 18 uur - Eekbulk 36 (op straat)
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@belgacom.net

Zaterdag 9 mei
Grote prijs ‘Kleine Landeigendom’
De battle tussen de verschillende straten
wordt op het hoogste niveau gestreden. Verdedig de kleuren van je straat. Ga op zoek
in de kelder, op zolder of die groezelige berging naar eeuwig blinkende bildes, en neem
deel! Bezorg jezelf en je straat de eeuwige
roem, ga naar huis met de titel: Winnaar ‘De
Grote Prijs Kleine Landeigendom 2015’ en
paradeer als een held door de straten van de
Pinte. Er wordt gestreden in teams van vier
personen. Ken je je buren nog niet om samen een team te vormen, wordt dan lid van
de Facebookgroep (https://www.facebook.
com/groups/de.kleine.landeigendommen)
en doe een oproep om teamgenoten samen
te krijgen.
vanaf 14 uur - petanqueplein in de Hendrik
Conciencestraat - inschrijven via Sebastiaan
Robbrecht: robbrecht@me.com,
0477 48 18 45

Zaterdag 9 mei
JV Familiedag
Voetbaltornooi met ‘s avonds barbecue
om 10 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Zaterdag 9 mei

Zondag 10 mei

zo. 10/5 Bloemenmarkt

Vrijdag 15 mei
Workshop Audiovisuele reeksen
Fotoclub De Spiegel / De Pinte organiseert
in samenwerking met DCB Diaporama Club
België een workshop Audiovisuele reeksen
van U.K. onder leiding van Johan Werbrouck. Het betreft de analyse van recente audiovisuele topproducties uit Groot-Brittannië.
De aanwezigen verdelen zich in vier groepen. Die bekijken de werken en noteren hun
bevindingen. Daarna worden de notities van
alle groepen vergeleken en besproken onder leiding van de moderator.
Soms zijn er gelijklopende bevindingen,
soms confrontaties!
om 20 uur stipt - raadzaal - gratis
Fotoclub De Spiegel
Freddy Buysse: 09 282 67 35

Zondag 17 mei

Bloemenmarkt
Op 10 mei vindt in Zevergem de jaarlijkse bloemenmarkt plaats. Ook dit
jaar zal de markt plaatsvinden aan Het
Wijngaardeke en bij bloemisterij Dhaenens in de Veldstraat.
Lokale verenigingen zoals KVLV, Gezinsbond en De Wezel zorgen voor randanimatie en ook de maquette van de
parkbosbruggen zal er te bezichtigen
zijn. Er zullen eenjarige bloemen, planten, biologisch plantgoed, kruiden en
potgrond te koop zijn en de eenjarige
plantjes kan je ook gratis laten inpotten.
Bovendien is het die dag Moederdag
dus kom even langs om een bloemetje uit te zoeken, een sapje of hapje te
proeven of om gewoonweg rustig te genieten van de mooie voormiddag en de
vele randanimatie.
van 8.30 tot 12.30 uur Het Wijngaardeke en Veldstraat 22
Gemeente De Pinte
Cleo Veireman: 09 280 80 24

Scouts & Gidsen De Pinte - Zevergem
vieren feest!
De scoutsgroep bestaat 60 jaar. Het scoutscomité bestaat 50 jaar. Reden te meer om
te feesten!
Eetfestijn (stoverij met frietjes) met de hele
middag vertier en vermaak voor jong en
oud en doorlopend tentoonstelling ‘museum
scouts 60-50’: vintage bioscoop, groepsfoto’s, jaarthema’s van in het prille begin ...
van 10.30 tot 17 uur - Nieuwstraat 78 B
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scouts60-50.be

Dinsdag 19 mei
55+: Bezoek ambachtelijke leerlooierij in
Zulte
om 13 uur - OCP - € 7,5
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
Schoolfeest Leefschool De Boomhut
Zoals elk jaar zullen de kinderen een show
opvoeren, is er een hapje en drankje voorzien en kunnen jullie een rondleiding krijgen
in de school. Het belooft een gezellige namiddag te komen. Alvast tot dan!
vanaf 14 uur - Breughellaan 18a gratis
Leefschool De Boomhut: 09 282 54 75

Vrijdag 22 mei
Dinsdag 12 mei
Lenteconcert
om 14 uur - Zorgcentrum Lemberge - gratis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
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Lenteconcert
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw
om 20 uur - OCP - € 10
www.harmonieorkest.be
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Zaterdag 23 en zondag 24 mei Cafeest

vanaf 20 uur - ’t Bommeltje, Bommelstraat
33 - € 3 abonnees / € 5 - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be of 09 242 93 42
Centrum ZitStil i.s.m. Opvoedingspunt De
Pinte
www.zitstil.be en www.opvoedingspunt.be

van 20 tot 22 uur - Huis van het Kind ’t
Bommeltje - Bommelstraat 33 - € 3 (ADK) inschrijven via depinte@opvoedingspunt.be
Opvoedingspunt DP en Drugpunt Leie en
Schelde

Donderdag 28 mei

Met optredens op groot podium, VIP-tent,
kinderprogramma op zondagnamiddag …
| zie achtercover
za. van 19 tot 1 uur, zo. van 11 tot 1 uur kasteelpark Viteux - gratis
www.cafeest.be
info@cafeest.be

Maandag 25 mei
Trein+fiets-gezinsuitstap
met barbecue in Het Houtland
(Torhout)
Gezins-fiets-dag-trip van ongeveer 45 km
in de omgeving van Lichtervelde en Torhout
langs rustige wegen, met bezemwagen
om 10 uur - station De Pinte - € 15 / € 20
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

Zaterdag 30 mei
Petanquetornooi
Jaarlijks recreatief petanquetornooi georganiseerd door de Burensportdienst
Leiestreek, in samenwerking met de petanqueclub van Gavere.
Er wordt gespeeld in teams van drie personen. Gedurende de volledige dag moet
het triplet ongewijzigd blijven. Folders en
inschrijvingsformulieren kan je krijgen in het
OCP of via sportdienst@depinte.be.
om 9 uur (inschrijven) / tornooi van 9.30 tot
17 uur - Sportdreef / Gavere - € 2 per persoon / € 6 per triplet - inschrijven per triplet
ten laatste op 8/5
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40

Kapellekestocht
Met groot en klein en in samenwerking met
verschillende groepen en mensen uit woonvoorzieningen maken we een tocht langs
verschillende kapelletjes van onze gemeente.
late namiddag - gratis
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be of 0476
78 78 86, sanne.vermeeren@telenet.be

Zondag 31 mei

Maandag 25 mei
Pinksterwielergala
vanaf 13 uur: start Dames jeugd, om 15 uur:
start Dames elite (UCI), om 17.30 uur: start
Parochianenwedstrijd - start en aankomst
t.h.v. café Groenstraat - inschrijven in het
OCP
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
wielerclub-de-pinte@skynet.be

Dinsdag 26 mei
Omgaan met boosheid en woede bij
kinderen met ADHD
Workshop over de soms moeilijke combinatie tussen ADHD en het omgaan met de
emotie boosheid. Er wordt stilgestaan bij
mogelijke oorzaken van het moeilijk reguleren van hun emoties en hoe het is als ouder
om daarmee om te gaan. Nadien wordt ingegaan op jullie ervaringen wat betreft het
aanpakken van deze uitbarstingen en wordt
bekeken hoe je als ouder die momenten
kunt voorkomen.
Door regiocoach: Machteld Van Ostaede
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Donderdag 28 mei
Jaarlijkse bedevaart naar Oostakker
om 13.45 uur - Dorp Zevergem
Okra Zevergem
Mariette Boone: 09 282 64 51

Donderdag 28 mei
Jeugdige hoofden vol bits & bites
Internet en games veroveren de jeugdkamer
moeiteloos en dringen zo het alledaagse leven van kinderen en jongeren binnen. Hoe
maken we kinderen gevoelig voor wat zij op
internet doen? Hoe voeden we jongeren op
tot weerbare internetgebruikers? Dat zijn
de vragen die Benedict Wydooghe stelt.
Wydooghe doceert E-cultuur aan de hogeschool Vives en volgt de ontwikkelingen in
de kinderhoofden en in cyberspace op de
voet. Op 28 mei heeft hij het over game- en
internetgedrag, opvoeding en de competenties van morgen. En passant heeft hij
het ook over cyberpesten, daten, seksting,
verslaving en de (on)betrouwbaarheid van
informatie ...

NATU-re-LURE in de Blije School!
Bespeur hun engagement voor de natuur.
Ontdek de verbeelding van de leerlingen.
Proef sfeer en ontmoet de Blije School!
Beleef deze unieke ervaring. Iedereen welkom!
van 11 tot 18 uur - Polderbos 1 - gratis
www.gemeenteschooldepinte.be
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za. 23/5 Cafeest

zo. 31/5 Dag van het Park

do. 11/6 Teater 2000 in NT Gent

Zondag 31 mei
Dag van het Park - Natuur, dat smaakt naar
meer!
Vanaf 11.30 tot 14 uur kan je in het park Scheldevelde genieten van een gratis FairTrade Picknick (inschrijven verplicht). De rest van de namiddag vinden
er verschillende activiteiten plaats rond het thema
van dit jaar: ‘smaak’. Al je zintuigen worden trouwens
geprikkeld. Dit voor jong als oud.
Het nodige muzikale entertainment wordt voorzien
en natuurlijk ook een drankje en veel sfeer. Alles zal
aanwezig zijn om er een heerlijke dag van te maken
in het park bij jou om de hoek.
Meer info vind je in de brochure Duurzaamheid &
Milieu.
vanaf 11.30 uur - Scheldevelde - gratis - inschrijven
voor de picknick kan ten laatste op 13/5
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
cleo.veireman@depinte.be

Zondag 31 mei
Kruidenwandeling (+/- 4 km) met Anja
Blondeel
om 14 uur - kerk Zevergem - € 2 (leden) /
€ 4 - inschrijven verplicht
Velt Scheldevallei
09 385 60 03 guido.duprez@skynet.be

Vrijdag 5 juni
Daguitstap in de streek van de Groote
Oorlog
Met bezoek aan het Passchendaele Memorial Museum in Zonnebeke en bezoek aan
Poperinge met het Talbothouse
om 8 uur - Kerkplein De Pinte - € 60, incl.
middagmaal
Markant De Pinte-SDW
Mevr. Van den Daele: 09 282 85 29

Vrijdag 5 juni
Bezoek Brouwerij Huyghe
om 18.30 uur - Dorp Zevergem
KVLV Zevergem
Kathleen Ghyselinck:
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Vrijdag 5 juni
Exotisch koken
Culinaire eigentijdse doe-avond voor man
en vrouw om kennis te maken met de Colombiaanse keuken, onder leiding van Diana
Cabrera, geboren en getogen in Colombia
om 19 uur - Bondslokaal - € 20 / € 25 - inschrijven nodig
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

Zaterdag 6 en zondag 7 juni
Open ecotuinweekend
Zoals elk jaar worden er nu in Nazareth vijf
ecologische tuinen opengesteld voor het publiek. Iedereen is welkom.
za. van 13 tot 18 uur, zo. van 10 tot 18 uur inkomprijs: vrijwillige bijdrage, een deel van
de opbrengst wordt besteed aan een goed
doel
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

Zaterdag 6 juni
Communicatienoodoefening
Amateurradioclub
Gewoontegetrouw neemt Amateurradioclub
De Pinte deel aan de jaarlijkse internationale communicatienoodoefening. In een kort
tijdsbestek stellen ze een volledig radiostation op dat onafhankelijk van het stroomnet
werkt. Van 12 uur op zaterdag 6 juni tot 12
uur op zondag 7 juni maken ze zoveel mogelijk verbindingen met andere radiostations.
Plaats van het gebeuren is het Mattestraatje
te Zevergem. Speur de horizon af naar de
antennes en verras hen met een bezoekje.
Amateurradioclub DP
Luc Smet: 09 282 91 34

Vanaf 6 juni
Zomerzoektocht Davidsfonds Geraardsbergen en omgeving
De 29ste Davidsfonds Zomerzoektocht
neemt je de hele zomer mee op ontdekking
in Geraardsbergen en omgeving. Met de
fiets of met de auto vertrek je op speurtocht
langs rustige wegen en pittoreske dorpjes. Er
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wordt halt gehouden op vier locaties, waar er
telkens een korte wandeling is voorzien die
je naar de antwoorden op de zoektochtvragen leidt. Uiteraard kan je ondertussen ook
genieten van een hapje en een drankje in
een van de vele cafés en restaurants.
Het inschrijvingspakket voor de zomerzoektocht kan besteld worden bij Marc Lagaert of
Marielou Lauwers of ter plaatse in Geraadsbergen aangekocht worden. Deelnemers
krijgen een brochure met de vragen en alle
nuttige informatie.
Er is een speciale editie voor gezinnen, ook
geschikt voor kinderen.
tot 20 september - € 14 (leden) / € 19
Davidsfonds DP
Marielou Lauwers, Leliestraat 32,
tel. 09 282 68 51,
marilou.lauwers@skynet.be
Marc Lagaert, Van Eycklaan 46,
tel. 09 282 52 77, marc.lagaert2@telenet.be

Zondag 7 juni
Fietstocht naar Gottem (40 km)
Vanuit De Pinte wordt aan de hand van de
fietsknooppunten een zomerse, lusvormige
fietstocht gemaakt via Ooidonk en Deinze
naar Gottem, waar u vrijblijvend de huisbrouwerij Canarus kunt bezoeken. Daarna
via Machelen en Nazareth langs rustige wegen terug naar De Pinte.
vrije start tussen 14 en 14.30 uur - Kerkplein
- € 2 (leden) / € 2,50 / gratis (-12 j.), verzekering en drankje inbegrepen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be

INFOblad | MEI - JUNI 2015 | 29

Donderdag 11 juni

Zondag 21 juni

(maaltijd en verzekering inbegrepen) - reservekledij, handdoek en oude sportschoenen
meebrengen - inschrijven en contant betalen
bij de sportdienst ten laatste op 12/6
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40

Teater 2000 speelt ‘De koning sterft’ in
NTGent
Deze voorstelling van Teater 2000 kadert in
een van de spiegelprojecten van NTGent dat
de Oost-Vlaamse amateurgezelschappen
uitnodigde om in 2015 een van de beroemde
voorstellingen uit hun 50-jarig repertoire te
spelen. Als kroon op het werk voert Teater
2000 deze voorstelling op in het NTGent.
om 20 uur - NTGent
www.teater2000.be

Zaterdag 13 juni
Sub tuum Praesidium – concert met De
Kleine Kantorij en Leon Bierens aan het
orgel
De Kleine Kantorij brengt een Maria-concert
met Leon Bierens aan het orgel in de kerk
van De Pinte. Het wordt een vocale wandeling door vier eeuwen muziek. Met als leidraad het gregoriaans brengen ze polyfone
zang van onder meer Antoine Brumel, Cipriano de Rore, Jacobus de Kerle, Adriaan
Willaert en Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Leon Bierens zorgt aan het orgel voor een
instrumentaal tegengewicht, en improviseert
op dezelfde wondermooie gezangen.
om 20 uur - kerk - € 10
De Kleine Kantorij
Jan Verbrugge: 09 282 86 55,
j.verbrugge@telenet.be

Eetfestijn en opendeurdag ten voordele
van vzw Home Thaleia
Van harte welkom op de inmiddels zeventiende editie van de opendeurdag. Vanaf
11.30 uur kunt u terecht in Domein Begonia
voor het eetfestijn (barbecue ‘à volonté’ of
vegetarisch met een grote keuze aan dranken) en/of vanaf 13 uur in Home Thaleia,
Nachtegalenpark 1.
Er is voor elk wat wils: een drankje op het
gezellig terras, koffie met gebak, ijsjes, reuze-tombola, kinderanimatie met springkasteel en kunstprikkels, een foto-shoot-ruimte!,
verkoop van atelierproducten en plantjes …
een BV die langskomt … randanimatie en
zoveel meer.
De bewoners en de medewerkers hopen jullie allen te mogen verwelkomen!
Home Thaleia is een woonproject voor zestien personen met een verstandelijke/motorische beperking, gelegen in het Nachtegalenpark in De Pinte.
vanaf 11.30 uur in Domein Begonia, Pintestraat 29 en/of Vanaf 13 uur in Home Thaleia,
Nachtegalenpark 1 - eetfestijn: € 20 (inclusief een gratis kopje koffie in Thaleia) / € 10
(vanaf 6 j.) / gratis (- 6 j.) - vooraf inschrijven
voor het eetfestijn is nodig via
Home Thaleia: 09 280 23 10
algemeen@homethaleia.be

Dinsdag 23 juni
55+: Bezoek aan Firetechnics in
Bredene
om 13 uur - OCP - € 2 / € 5
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

Donderdag 25 juni
Vrijdag 19 juni
Trage wegenwandeling met Frank
Monsecour
Op het einde van de wandeling wordt door
Oxfam-Wereldwinkel Bottelaere een drankje
aangeboden aan de wandelaars.
om 19.30 uur - kerk Bottelaere - € 5 (leden) /
€ 8 - inschrijven verplicht
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

30 | www.depinte.be

Avonturensportdag
De avonturensportdag is er speciaal voor
jongeren van tien tot zestien jaar die houden
van sport, spel, avontuur, uitdaging en plezier maken met leeftijdsgenoten. Je kunt je
er volledig uit te leven in tal van avontuurlijke
sporten.
van 9.30 tot 16.00 uur - Watervlak Florizoone, Windsurfing Deinze, Oudenaardsesteenweg / Deinze (via eigen vervoer) - € 10

Vrijdag 26 juni
Bezoek aan rozenkwekerij Lens Roses
om 19.30 uur - Redinnestraat 11 B /
Oudenburg - € 4 (leden) / € 6 - inschrijven
verplicht - carpooling mogelijk: om 18.30
uur, parking Lidl, Kortrijksesteenweg / SintDenijs- Westrem
Velt Scheldevallei
Roland De blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

Zaterdag 27 juni
Barbecue als afsluiting scoutsjaar
vanaf 17.30 uur - Scoutslokaal, Sportwegel
7 - € 15 / € 8 (kind)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder 0476 41 89 19

Zondag 28 juni
Straatfeest
Ontbijt (9-11 uur, inschrijven vooraf nodig)
en krulboltornooi met prijzen voor de winnaars (vanaf 14 uur, inschrijven ter plaatse)
van 9 tot 20 uur - Het Wijngaardeke - tornooi: gratis, ontbijt: € 12 / € 5 (kind)
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof
willy.hoof@telenet.be
Zondag 28 juni
7de Verwenfietstocht
Familiefietstocht (+/- 35 km) ter gelegenheid
van de Sint-Pieterskermis met drie stopplaatsen waar u telkens verwend wordt met
een hapje of een drankje. Aan het eindpunt
wordt u een warme maaltijd aangeboden.
vrije start tussen 13.30 en 14.30 uur - starten eindpunt: café Zwartegat - € 17 / € 8 (lagereschoolkind) / gratis (kleuter), de deelnemers zijn verzekerd via Bloso - inschrijven
tot uiterlijk 25/6
Wijkcomite Zwartegat DP
Marc De Vriendt: 09 385 73 83
marc.de.vriendt1@telenet.be
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Op zoek naar een hobby?
Zing je graag?
Kom dan samen zingen in het koor Canticorum.
Canticorum verzorgt verscheidene kerkdiensten: rouwdiensten, missen, vieringen …
Ze repeteren op maandag om 14.15 uur onder leiding van
dirigent Marc Claus.
Wil je er bij zijn? Bel dan naar voorzitter Kristien Depovere,
tel. 09 329 56 28.

Recreatief krulbollen
Elke dinsdag om 18.30 uur, tot 29 september 2015
Kom gratis krulbollen op een overdekte baan.
Iedereen is welkom. Het bestuur heeft krulbollen in voorraad.
Waar: 		
Organisatie:
Info: 		

Het Wijngaardeke
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof, willy.hoof@telenet.be

Petanqueclub De Zonnebloem
De recreatieve petanqueclub De Zonnebloem van
De Pinte bestaat intussen
al 29 jaar en speelt van mei
tot eind september op een
prachtige locatie, voorzien
van platanen (beschutting)
en zitbanken net zoals in
Frankrijk.
Dit doen ze op vijf terreinen in het Sijsjespark (zijstraat Geelgorslaan) in De Pinte. Bij slecht weer en vanaf oktober speelt
men op vijf binnenterreinen in Zevergem, dus het hele jaar
door.

Lidgeld met verzekering: 15 euro voor volwassenen en
8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.
Als nevenactiviteit voorziet deze club ook in talrijke socioculturele activiteiten zoals excursies, feestmaaltijden,
mogelijkheid van gratis deelname aan andere recreatieve tornooien (geen officiële wekelijkse competitie).
Voor alle info:
secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail:
rogervanderghote@gmail.com
of bij de voorzitter Julien Matthys, gsm 0472 01 35 47,
e-mail: julien.matthys@telenet.be

Gratis Proeflessen OpenDans-Dagen in mei

Inschrijvingen dansjaar 2015-2016
Neem eind mei deel aan alle proeflessen Dans en schrijf
je meteen in voor het nieuwe dansjaar 2015-2016.
Het uurrooster van de Open-Dans-Dagen in mei 2015
en het nieuwe uurrooster voor september 2015-2016
vindt u op www.DanceReaction.be bij ‘Jeugd’.
• Ben je een kleuter, geboren in 2010 of 2011, dan ben je
welkom voor de Knuffeldans.
• Zit je volgend schooljaar in het eerst tot en met zesde
leerjaar, dan kun je kiezen uit: ClipDance, Breakdance,
HipHop, JazzDance, KidsCrew, Technical Dance, Musical Dance.
• Ben je tussen twaalf en twintig jaar, dan kun je daarnaast ook nog kiezen uit met Modern Dance, PowerCrew, TeamChallenge of wedstrijdteam.
Om organisatorische redenen reserveer je je proeflessen via de site. Je ontvangt dan een bevestigingsmail
met meer details.

De speeldagen:
• woensdag van 15 tot 18 uur
• zaterdag van 15 tot 18 uur
• zondagvoormiddag van 10
tot 13 uur in Zevergem
Er zijn ballen ter beschikking
voor wie het eens wil proberen. Voor nieuwe leden geeft
de petanqueclub de voorkeur aan inwoners van De
Pinte of Zevergem die geen
officiële petanquecompetitie beoefenen.
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voor de jeugd
Fotoverslag Buitenspeeldag
Kinderen vanaf zes jaar konden in De Pinte opnieuw naar hartenlust buitenspelen tijdens de achtste Buitenspeeldag op
1 april 2015.
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Speelpleinwerking Amigos zomer 2015
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam van speelpleinwerking Amigos staat te popelen om er gedurende vijf weken opnieuw in te vliegen.
Ze zullen vanaf maandag 13 juli tot en met vrijdag 14 augustus leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf drie jaar
(en zindelijk) tot en met het zesde leerjaar.
Inschrijven
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via depinte.ticketgang.eu starten op maandag 18 mei vanaf 20
uur. Voor speelpleinwerking Amigos zijn de plaatsen onbeperkt en kan er worden ingeschreven tot een half uur voor
de start van de activiteiten.
Infovergadering
Er wordt een infovergadering georganiseerd voor ouders over Speelplein Amigos op dinsdag 26 mei 2015 om 20.15 uur in de raadzaal (ingang via Baron de Gieylaan).
Tienerwerking PAARS
De tieners van het eerste tot en met het derde middelbaar kunnen op
dinsdag en donderdag telkens een hele dag terecht bij PAARS. Voor
hen worden aangepaste activiteiten afgewisseld met leuke uitstapjes
zodat ook zij een coole en uitdagende zomervakantie kunnen beleven met hun leeftijdsgenoten. Hiervoor wordt er ook via depinte.ticketgang.eu ingeschreven vanaf 18 mei om 20 uur.

Tienerwerking zomervakantie
20155
De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een uitdagend en gevarieerd tienerprogramma tijdens de zomervakantie. Ben je tussen twaalf en zestien jaar en heb je af en toe nood aan een zotte activiteit,
dan ben je vast en zeker de geschikte kandidaat om deel te nemen!
Zie hier het programma:
Woensdag 24 juni:		
Donderdag 25 juni:		
Donderdag 2 juli:			
Donderdag 9 juli			
Donderdag 16 juli:		
Donderdag 13 augustus:		
Donderdag 20 augustus:		
Donderdag 27 augustus:		

Popeiland
Avonturensportdag
Paintball
Muurklimmen
SUPboarding
Graffiti tour XL
Parkbos
Pretpark

Voor inschrijvingen en meer informatie kan je terecht op www.depinte.be.

Avonturensportdag
Donderdag 25 juni
Speciaal voor jongeren van tien tot zestien jaar die houden van sport, spel en avontuur, uitdaging en plezier maken.
Meer info in de agenda.
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Gotcha/Preventcha
In De Pinte is sinds 7 februari een ‘Gotcha’ aan de gang. Dit spel richt zich op
16-plussers en leiding, actief in een jeugdbeweging, jeugdhuis of speelpleinwerking. Doel is de concurrentie aangaan met leden van andere jeugdbewegingen
door elkaar uit te schakelen, maar daarbij zelf niet uitgeschakeld te worden.
Bij inschrijving ontving elke deelnemer een target-card waarop het slachtoffer vermeld staat. Wanneer een deelnemer er in slaagt om dit slachtoffer uit te schakelen door met een waterstraal een lichaamsdeel te raken -, geeft dit slachtoffer zijn/haar
target-card door aan deze persoon en ligt hij/zij zelf uit het spel.
Op 1 mei wordt het spel afgesloten, winnaar of niet. De coördinatie gebeurt door Drugpunt, waar ook de tussenstand
wordt bijgehouden. Uitschakelingen worden door de deelnemers zelf geregistreerd via de website, waar ook het volledige
reglement terug te vinden is.
Een tweede spel, ‘Preventcha’, is sinds januari aan de gang en eindigt in september. Jeugdbewegingen, jeugdhuizen of
speelpleinwerkingen vervullen zoveel mogelijk opdrachten en kunnen op die manier zoveel mogelijk punten verdienen.
De groep met de meeste punten wint bij afloop een waardebon van 200 euro.
Op deze manier probeert Drugpunt aandacht te wekken voor alcohol- en drugpreventie in de praktijk. Deelnemers krijgen
ook regelmatig nuttige en leuke tips toegestuurd. Inschrijven gebeurt niet individueel maar per vereniging en kan via de
website.
Voor meer informatie over deze initiatieven: www.drugpunt.be onder Leie & Schelde.

Blokken@debib
Goed nieuws voor alle studenten uit De Pinte-Zevergem: blokken
hoef je niet langer in je eentje te doen. De jeugddienst en de bibliotheek hebben de handen in elkaar geslagen voor het project
Blokken@debib. Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf 4 mei
tot en met 30 juni 2015 studeren in de bibliotheek. Telkens van
maandag tot en met zaterdag.
Op volgende dagen zal er niet gestudeerd kunnen worden in de
bib: donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei, zaterdag 16 mei en maandag
25 mei. Er kunnen altijd nog dagen bijkomen, afhankelijk van de
aanwezigheden van personeel in de bib, maar hiervan worden de
studenten op de hoogte gebracht.
Gelieve vooraf in te schrijven via www.depinte.be/blokken. Je vindt
hier ook de uren waarop je in de bib terechtkunt.

Popeiland
Wie gaat er mee naar Popeiland?
Op woensdag 24 juni 2015 zorgt de dienst Vrije tijd opnieuw
voor busvervoer van en naar het Provinciaal domein Puyenbroek in
Wachtebeke voor Popeiland. Een spetterend festival met hippe artiesten en een massa randanimatie.
Toegangskaarten kosten acht euro en voor het busvervoer betaal je
zes euro. Alle kinderen van tien tot veertien jaar zijn welkom!
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vind je binnenkort op
de gemeentelijke website www.depinte.be en de digitale infoborden.
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College van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking,
burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten
en politie

Schepenen
Ferry Comhair
Wilgenstraat 11
ferry.comhair@depinte.be
tel. 0479 65 86 24
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en
erfgoed, informatie en communicatie, intercommunales

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 09 280 80 83 (gemeentehuis)
tel. 09 282 93 65 (thuis)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, landbouw

Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)
Bevoegdheden: openbare werken,
financiën enbegroting, lokale economie en middenstand,
gemeentelijk patrimonium

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 09 280 80 85 (gemeentehuis)
tel. 0496 20 01 02 (thuis)
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken,
leefmilieu, duurzaamheid,
ontwikkelingssamenwerking,
voorzitter gemeenteraad

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 09 280 80 82 (gemeentehuis)
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang,
gezinsbeleid, gelijke kansen

Eva De Schryver
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn,
seniorenbeleid, huisvesting, informatica,
OCMW-voorzitter

Gemeentesecretaris
Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

Gemeenteraad
U bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de gemeenteraad op maandag 18 mei en maandag
15 juni 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.
be bij Nieuws. De contactgegevens van de gemeenteraad vindt u op www.depinte.be/gemeenteraad.aspx, de
verslagen op www.depinte.be/verslagengemeenteraad.aspx.
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Cafeest 2015
Kasteelpark Viteux

Hét feest voor Pintenaars met gratis optredens op groot podium, VIP-tent,
kinderprogramma op zondagnamiddag … Goed voor een weekend vol muziek en
ambiance.

Zaterdag 23 mei
19 uur:

21 uur:

23 - 1 uur:

Maxwell street blues band

Eén van de pioniers in de Belgische blueswereld

Biezebaaze - Partie Party

Met Biezebaaze scoorde Kurt Burgelman een nationale nummer één
met het nummer ‘Loetsebollekezoetse’. Met Partie Party brengt hij
covers van ‘80 - ‘90 en hits van Biezebaaze.

Level Six

De hipste partyband van het moment! Van begin tot eind pure
ambiance danzij de vocals van o.a. Jo Hens (Niko uit Familie, TMFpresentator)

Zondag 24 mei
11 uur:

Small band Harmonieorkest De Pinte

13.30 uur: Muziekschool De Pinte Classic
Enkele leraars en leraressen van muziekschool De Pinte verzorgen
een uurtje piano-, cello- en vioolgenot!
14 - 17 uur: Ballonplooier Cookie

Grime door Inge

15 uur:

17 uur:
19 uur:

21.30 uur:

23 - 1 uur:

Clown Cookie

Geeft een knotsgekke show vol magie en humor. Met de hulp van de
kinderen en de toverspreuk ‘COOKIE WOOKIE’ ontstaat er magie. Hij
krijgt ook hulp van een echt toverkonijn …

Music on tape to keep on the good vibes

Catfish

Blues, rock & roll, country … Catfish’ got soul. Een must voor alle fans
van rootsmusic.

Headphone

Scoorde flinke radiohits met ‘Ghostwriter’, ‘She’s Electric’, ‘Woods’ en
‘Miracles’.

DJ Latour

David Latour kennen we nog van ‘Venus vs mars’. Maar nu is hij
terug met zijn ‘lady masquerade’. Iedereen gaat gewoon los op deze
muziek, het bewijs dat hij meer in petto heeft dan alleen dance
muziek.

Doorlopend: Groot springkasteel, Funky Gin Bar, VIP-tent (cafeest.be)
Dit programma wordt u gratis aangeboden door:
Kasteel Viteux-Café Hubert, Baron, mmMidi, Mo-Bar en Gemeente De Pinte

www.cafeest.be • info@cafeest.be

