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Teksten worden verwacht uiterlijk op zondag
12 juli 2015 bij communicatieambtenaar Isabel
Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
(zomerregeling)
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
(zomerregeling)
Openingsuren bibliotheek
maandag
18 - 20 uur
dinsdag 		
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur
! Opgelet: nieuwe uren vanaf 10 augustus,
zie pagina 19

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Sluitingsdagen gemeentehuis
• Maandag 20 juli
• Dinsdag 21 juli (Nationale Feestdag)
• Maandag 17 augustus (compensatieverlof )
Sluitingsdagen bibliotheek en
bureaus OCP
• Zaterdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
• Van zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 1 augustus 		
(jaarlijkse sluitingsperiode)
• Zaterdag 15 augustus (O.L.V.-tenhemelopneming)
• Maandag 17 augustus (compensatieverlof )
Sluitingsdagen recyclagepark
• Zaterdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
• Van maandag 20 juli tot en met zaterdag 25 juli 		
(jaarlijkse sluitingsperiode)
• Zaterdag 15 augustus (O.L.V.-tenhemelopneming)
• Maandag 17 augustus (compensatieverlof )

Zomersluiting
politiezone Schelde-Leie
De wijkcommissariaten zijn gesloten in de namiddag
tijdens juli en augustus. De openingsuren van het hoofdcommissariaat in de Florastraat blijven ongewijzigd.
Zie www.scheldeleie.be

Beeld in de kijker
Foto (hieronder en cover): Gauthier Vandenbossche

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

Ik ga op reis en ik neem mee...
v
v

reispas
kids-ID
…

6
Zomeractiviteiten voor de jeugd
Speelplein Amigos en tienerwerking Paars | zie pag. 30 en 31
Tienerprogramma | zie pag. 29
Stekelbees | zie pag. 31
Sportacademie | zie pag. 32

Voor het goede doel
Taxusinzameling ten voordele van Kom op tegen Kanker | zie pag. 11
Dopjesactie ten voordele van Vrienden Der Blinden | zie pag. 11
Steun Nepal | zie pag. 12
Help de bloedvoorraad op peil te houden | zie pag. 13

Sluitingsdagen middenstanders en
zelfstandigen
U vindt de sluitingsdagen van de middenstanders en zelfstandigen uit
onze gemeente voor deze zomer op de achterzijde van dit infoblad.
Enkel de namen en adressen van wie zijn sluitingsdagen heeft doorgegeven staan genoteerd.
Wie een versie wenst op groot formaat
kan terecht in het gemeentehuis (infozuilen en communicatieambtenaar) en op
www.depinte.be/Vakantiekrant.
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
Openbaar onderzoek RUP
Scheldedorp Zevergem
In het najaar van 2014 werd een openbaar onderzoek
gehouden over het RUP Scheldedorp Zevergem. Daarin
werd een visie voor de ruimtelijke ordening in Zevergem
ontwikkeld. Na dit openbaar onderzoek evalueerde de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening de
bezwaarschriften en bracht hierover een advies uit aan
het gemeentebestuur.
De plannen werden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het gemeentebestuur hield rekening met de opmerkingen en suggesties die uit dat onderzoek en de infoavond kwamen. De plannen werden na die inspraakronde
grondig aangepast. Zelfs in die mate dat het gemeentebestuur het raadzaam achtte om de bijgestuurde plannen
opnieuw voor te leggen aan een openbaar onderzoek.
Via het RUP wordt er binnen de kern van Zevergem een aanbod voorzien van sociale woningen bedoeld voor kleine
gezinnen, terwijl het karakter als landelijk dorp en de band met de Schelde wordt benadrukt en versterkt.
Openbaar onderzoek
Op de gemeenteraad van 18 mei 2015 werd het RUP nogmaals voorlopig vastgesteld. Sinds 1 juni ligt het ter inzage
in het gemeentehuis. Het is eveneens te vinden op de website van de gemeente: www.depinte.be/RUPscheldedorp
Opmerkingen en bezwaren kunnen aangetekend opgestuurd worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. gemeentehuis De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke ordening - Stedenbouw ten laatste op 30 juli 2015.

De Pinte gaat voor veiliger verkeer
Op zaterdag 25 april 2015 ondertekenden De Pinte en de politiezone
Schelde-Leie het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten van Ouders
van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente De Pinte is daarmee
de 44ste Vlaamse gemeente die het charter omtrent verkeersveiligheid ondertekent.
OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben
verloren in het verkeer ondersteunt. OVK spoort aan tot een veiliger
verkeer, specifiek in het belang van jongeren. SAVE staat dan ook
voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. De Pinte geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief
te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.
De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. Hierin worden de acties omschreven die de gemeente binnen het
jaar wil realiseren. Deze acties moeten aansluiten bij de doelstellingen die vermeld staan in ieder
SAVE-charter, waaronder het evalueren van de verkeerssituatie, het afstemmen van het mobiliteitsbeleid op kinderen en een actief sensibilisatiebeleid voeren.
Werken Bommelstraat
Voor de laatste stand van zaken
betreffende de werken in de Bommelstraat kunt u terecht op
www.depinte.be/werken
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De samenwerking met het OVK sluit perfect aan bij het project voor een nieuw mobiliteitsplan van De Pinte, waar er dit jaar intensief aan gewerkt wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht op http://save.ovk.be.

Wegomleggingen naar aanleiding van
activiteiten in de gemeente
Actuele informatie over wegomleggingen naar aanleiding van speelstraten, buurtfeesten, vinkenzettingen ... kunt u steeds vinden op www.depinte.be/wegomleggingen. U vindt er onder andere volgende activiteit/wegomlegging.
Avondjogging in Zevergem op vrijdag 10 juli 2015
U dient rekening te houden met een aangepaste verkeersregeling ter gelegenheid
van de 32ste avondjogging van Atletiekclub De Pinte-Zevergem op vrijdag 10 juli
2015 vanaf 19.45 uur tot en met 21.15 uur.
Meer info op: www.depinte.be/wegomleggingen

Samen veilig, veilig thuis!

Verkeersregels en tips voor groepen
Nu het zomer is, grijpen heel wat verenigingen en groepen naar de wandelschoenen of fiets. Hieronder
enkele regels en tips om vooral veilig en optimaal te genieten van zomerse verplaatsingen.
Regels voor Fietsers (minimum 15 personen, maximum 50)
• Twee fietsers mogen naast elkaar rijden. Ze mogen wel niet meer dan de breedte van de rijstrook en zeker niet meer
dan de helft van de rijbaan innemen.
• De groep mag gevolgd worden door een begeleidende auto, mits op een afstand van 30 meter. Op het dak van de
auto moet een blauw bord voorzien zijn, met de afbeelding van het verkeersbord A51 en daaronder het symbool
van een fiets.
Regels voor Fietsers (minimum 50 personen)
• Er is een begeleidende auto en er zijn minimum twee wegkapiteins (begeleider fietsgroep) nodig.
• Een wegkapitein (minimum 21 jaar) moet om de linkerarm een band dragen met horizontaal de nationale kleuren en
op de gele strook het woord ‘wegkapitein’.
Regels voor voetgangers
• Geen voetpad? Maak gebruik van de verhoogde of gelijkgrondse
berm. Indien er geen berm is, maak dan gebruik van het fietspad of
de parkeerstrook. Geef wel steeds voorrang! Als er enkel een rijbaan
is, stap dan links van de baan en achter elkaar.
Algemene regel
• Een begeleider of wegkapitein moet zich houden aan de verkeersregels, tekens en lichten. Hij mag enkel dwarswegen stilleggen om een
groep te laten oversteken en enkel bij een kruispunt waar er geen verkeerslichten zijn.

Snelheidsmetingen Julien Anthierenslaan
Van woensdag 13 mei tot maandag 18 mei 2015 werden er snelheidsmetingen uitgevoerd
door de politie in de Julien Anthierenslaan (in beide richtingen). Uit de metingen blijkt dat:
• de gemiddelde snelheid van het autoverkeer 42 km/h bedraagt
• ongeveer 22 % van de weggebruikers een snelheidsovertreding behaalde
• de V85, dit is de algemeen aanvaardbare norm die zo dicht mogelijk de toegelaten snelheid
moet benaderen, 53 km/h bedroeg in de richting van het station en 54 km/h in de richting
van de rotonde
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Leven & Wonen
Binnenkort op reis?
Op reis gaan is ontdekken, proeven en ontspannen. Dat laatste vraagt een goede voorbereiding. Die voorbereiding
begint bij jouw reisdocumenten. Wanneer je op vakantie vertrekt, kan soms een identiteitskaart volstaan. Als jouw
bestemming buiten Europa ligt, dien je ook een reispas te hebben, eventueel aangevuld met een visum en inentingsbewijs.
Reispas
Een reispas kan worden aangevraagd bij de dienst Burgerzaken en heeft een geldigheidsduur van zeven jaar en voor
minderjarigen vijf jaar. Houd er rekening mee dat een reispas op voorhand aangevraagd moet worden.
Prijzen		
Normale procedure (10 dagen) Spoedprocedure
Volwassenen		
€ 70 			
€ 245
Minderjarigen 		
€ 40 			
€ 215
Indien je een reispas aanvraagt, moet je volgende zaken voorleggen:
• een recente pasfoto in kleur:
• die gelijkend is (brildragers dienen hun bril te dragen op de foto)
•m
 et een neutrale gelaatsuitdrukking (tanden mogen niet zichtbaar zijn)
• met een effen achtergrond
• jouw vorige reispas
• jouw identiteitskaart
Als je niet weet of je een reispas voor jouw bestemming nodig hebt of niet,
kan je terecht op de website van buitenlandse zaken: diplomatie.belgium.be
Kids-ID
Wanneer je met jouw kinderen reist naar een land waar geen internationale reispas nodig is, dienen ze in het bezit te
zijn van een kids-ID. Een kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan
twaalf jaar.
Prijzen		
Normale procedure 		
(3 tot 4 weken)		
€ 6, 10 			

Spoedprocedure
Dringende spoedprocedure
€ 109,8 			
€ 174,30

Bij de aanvraag breng je een recente pasfoto mee in kleur, met een heldere effen achtergrond en met de afmetingen
4,5 cm op 3,5 cm. Kinderen moeten altijd bij de aanvraag aanwezig zijn.
Het Kids-ID is niet alleen een goed beveiligde identiteitskaart en een geldig reisdocument, maar bevat ook een telefoon-cascadesysteem ‘hallo ouders’. Dat systeem zorgt ervoor dat een verloren kind snel weer in contact kan worden
gebracht met zijn familie. De kaart is drie jaar geldig.
Voor meer informatie over het kids-ID, kun je terecht op www.halloouders.be en www.eid.be.
Verdere inlichtingen over reisaanvragen kun je steeds krijgen bij de dienst Burgerzaken (tel. 09 280 80 60).

Oproep 50-jarigen 1965
De 50-jarigen met geboortejaar 1965 die in de gemeente wonen of er schoolgelopen hebben, houden op zaterdag
5 september 2015 hun gouden verjaardagsjubileum.
Gelieve u bekend te maken bij Filip De Clercq, Pastoor Van Ackerlaan 7, De Pinte, tel. 0472 520 520, of u te registreren
op de website www.club65.be.
De uitnodiging en het programma worden dan aan u bezorgd.
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Inschrijvingsdagen scholen
Vrije Basisschool Zevergem
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het
hart van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee
jaar en zes maanden tot twaalf jaar. De peuters en
kleuters vinden een veilig nest en een uitdagende,
creatieve leeromgeving in het Kleuterhuis. De kinderen van het lager worden sterk individueel begeleid om ze optimale
ontwikkelingskansen te bieden, aangepast aan hun mogelijkheden.
Binnen een kleinschalige en huiselijke aanpak wordt gewerkt aan en met de
talenten van ieder kind.
Een unieke school voor jouw uniek kind … Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de
vakantieperiode, contact opnemen met de directeur Wim Aers (e-mail:
schoolzevergem@telenet.be).
Maak gerust even een afspraak, we maken graag tijd voor jouw kind!
Bezoek de website: www.vbszevergem.be

Vrije Basisschool De Pinte
Elk kind, een eigen tint
Samen … een kunstwerk
Een hedendaagse school met een sterke visie op de toekomst. Kom het ontdekken!
Voor informatie en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode
elke werkdag tot en met dinsdag 7 juli 2015 tussen 10 en 12 uur
vanaf maandag 24 augustus 2015 tussen 10 en 12 uur
U kunt zich informeren over het inschrijvingsbeleid en de beschikbare plaatsen op school (kleuterschool en lagere school)
via de website www.vbs-depinte.be.
Contactgegevens
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
Open klassen begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders,
op zaterdag 29 augustus 2015 tussen 10 en 12 uur
Inschrijvingen van kinderen °2014
De informatie over het inschrijvingsbeleid zal te vinden zijn op de startpagina van de website: www.vbs-depinte.be (vanaf
september 2015)
Opendeurmomenten
Vrijdag 16 oktober 2015 en vrijdag 19 februari 2016 van 16.30 tot 18.30 uur
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op afspraak.
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Leefschool De Boomhut
Openingstijden Leefschool De Boomhut in de vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open vanaf 17 augustus telkens op:
• maandag 9 tot 12 uur
• dinsdag 9 tot 15 uur
• woensdag 9 tot 11.30 uur
• donderdag 9 tot 15 uur
• vrijdag 9 tot 12 uur
Geïnteresseerden kunnen op deze momenten zeker een kijkje komen nemen.
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds gebeld worden op het nummer 09 282 54 75 om een afspraak te maken.
Gelieve te bellen tijdens de openingsuren.
‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool De Boomhut naar streven.
Net zoals een boomhut is onze school een plek waar samen gespeeld en geleerd kan worden. We bouwen samen aan
een stevige en veilige basis. Het is voor kinderen vaak niet makkelijk om een eigen plekje in de grote wereld te vinden.
In Leefschool De Boomhut gaan wij daar samen met uw kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is? Neem gerust contact met ons op! We lichten onze visie en onze werking
graag toe!
Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
09 282 54 75 en 0499 93 47 21

Gemeentelijke Basisschool
Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie …
Juli: woensdag 1 tot en met zaterdag 4 juli
Augustus: vrijdag 21 tot en met maandag 31 augustus (niet tijdens het weekend)
Telkens van 10 tot 12 uur
Voor inlichtingen, inschrijvingen of een bezoek aan de Gemeentelijke Basisschool op een
ander moment kunt u steeds terecht bij waarnemend directeur Ann Delie
(directie@gemeenteschooldepinte.be, 0479 21 55 17).
U kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be de school wat beter leren kennen.
Openklas-infoavond voor onze ouders: 			
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
Speciale introductiedag: 				

vrijdag 4 september 2015
zaterdag 17 oktober 2015
zaterdag 16 januari 2016
dinsdag 1 maart 2016

U kunt de school altijd bezoeken tijdens de gewone schooluren.
Indien mogelijk, graag een afspraak maken via:
• 09 282 64 02 (telefoon school)
• directie@gemeenteschooldepinte.be
• secretariaat@gemeenteschooldepinte.be
De school wenst u een fijn verlof toe!

8 | www.depinte.be

Bespeur engagement
Ontdek verbeelding
Beleef ervaring
Beoog toekomst
Ontmoet ons!
De Blije School

Basisschool De Kleine Prins
spring prinsenkind spring
op de springplank
van kind naar groter
van knap naar wijzer
verover de wereld
ga uitdagingen aan
en ontdek
wie die koning is die in je schuilt
Openingsuren tijdens de zomervakantie
• Van 1 juli tot 3 juli 2015, van 9 tot 11.30 uur
• Van 17 augustus tot en met 31 augustus 2015 U kunt terecht bij de directeur van
9 tot 11.30 uur of na afspraak (tel. 09 282 46 02).
• Vanaf 24 augustus is de school ook open van 14 tot 16 uur (niet op woensdag).

ErasMuS@heneum De Pinte
Polderdreef 42, 9840 De Pinte, tel. 09 321 21 70, fax 09 321 21 79
ka.depinte@g-o.be, www.erasmusatheneum.be

Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de vraag?
Wie zijn de jongeren die straks studeren in de klassen van het secundair onderwijs? Hoe zien zij de toekomst?
Erasmus De Pinte (EDP) gaat de uitdaging aan om zich aan te passen aan die steeds evoluerende wereld. Het team
vindt aansluiting bij de ‘jongeren van de 21ste eeuw’, die aan hen toevertrouwd worden en speelt in op de vragen en
noden van onze samenleving.
Als school zetten ze in op permanente verandering, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde nieuwe inzichten.
Het team van EDP engageert zich om eigentijds onderwijs aan te bieden dat meer is dan transfereren van vakgebonden kennis en vaardigheden.
Het pedagogisch project combineert de waarden van het GO! met een mature visie op onderwijs en educatie. In het
onderwijslandschap heeft EDP de voorbije jaren een stevige plaats verworven als de school die net iets verder gaat.
Een school die warm probeert te zijn in een afkoelende wereld. Een school waar het goed toeven is.
Inschrijvingsdagen zomer 2015
Woensdag 1 juli (9 tot 12 uur), donderdag 2 juli (9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur),
vrijdag 3 juli (9 tot 12 uur), maandag 24 augustus (9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur),
dinsdag 25 augustus (9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur), woensdag 26 augustus (9 tot
12 uur), donderdag 27 augustus (9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur), vrijdag 28 augustus
(9 tot 12 uur).

Inschrijvingsprocedure lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in 2014), kleuters en nieuwe leerlingen
voor het schooljaar 2016-2017 verlopen op de volgende manier.
1. Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie, kinderen die behoren tot
dezelfde leefeenheid (met andere woorden broers en zussen) met ten minste een gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats, en kinderen van personeel, bieden zich aan om in te schrijven
tijdens de voorrangsperiode. Die loopt vanaf 1 september 2015 tot en met de laatste schooldag van februari 2016.
2. Kinderen die niet tot een voorrangscategorie behoren, bieden zich aan om in te schrijven vanaf dinsdag 1 maart 2016.
In beide periodes lopen de inschrijvingen chronologisch.
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kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en op zaterdag 11 juli, van maandag 20 juli tot
en met zaterdag 25 juli en maandag 17 augustus.
Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn). Voor een afspraak: bel 09 224 07 15 (elke
werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of surf naar: www.uwkringwinkel.be
Textielinzameling
Op dinsdag 7 juli wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding, lakens, dekens, lappen stof en
gordijnen die proper zijn en in goede staat, en 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..

Extra ophaling restafval tijdens de
zomermaanden
Net zoals vorig jaar zal ook dit jaar het restafval wekelijks opgehaald worden aan
huis tijdens de maanden juli en augustus.
Alle ophalingen die voorzien zijn op de afvalkalender blijven ongewijzigd. Het
gaat om een extra inzamelronde voor de huisvuilzakken.
Voor het GFT-afval blijft de ophaling om de veertien dagen.
Alle data kun je terugvinden op de afvalkalender.

Help! De bijen en wespen
zijn terug
Tips om de vliegende beestjes op
afstand te houden vind je op
www.depinte.be/wesp
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Dopjesactie ten voordele
van opleidingscentrum voor
blindengeleidehonden
Vrienden Der Blinden vzw Koksijde is een opleidingscentrum
voor blindengeleidehonden. Deze blindengeleidehonden
kunnen visueel andersvaliden helpen bij voor zienden banale opdrachten zoals het kopen van een brood, naar de apotheek gaan …
Mee investeren in blindengeleidehonden:
eenvoudiger dan je denkt
Gelukkig hoeven de baasjes niets te betalen. De honden worden gratis ter beschikking gesteld maar de kosten moeten
wel betaald worden. En dit kan door dopjes te verzamelen.

Taxusinzameling voor het
goede doel
Breng je taxussnoeisel tussen 8 juni en 5 september
naar het recyclagepark en draag zo je steentje bij in de
strijd tegen kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor geneesmiddelen die ingezet worden in de
strijd tegen kanker.
De IVM werkt voor de inzameling samen met Stolk Medicinal Plants. IVM en de deelnemende steden en gemeenten schenken de opbrengst aan initiatieven ten
voordele van de strijd tegen kanker.

Welke dopjes?
• Alle plastic dopjes van mineraal- en spuitwater, frisdranken,
fruitsap en melk
• Doppen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachters, spuitbussen
• Deksels van choco, pindakaas en speculaaspasta mits het
papiertje aan de binnenkant er uit is
Waar?
De dopjes kunnen afgegeven worden in het gemeentehuis:
er staan tonnen in de inkomhal (bij de infozuilen) en bij de
dienst Grondzaken, in de bibliotheek en het OCP.

Waarom is taxussnoeisel zo belangrijk?
Het eenjarig snoeisel van de Taxus Baccata bevat een
giftige stof, taxol, die een remmende werking op de celdeling heeft in kwaadaardige tumoren. Daarom wordt
taxol in kanker remmende medicijnen toegepast en via
chemotherapie toegediend aan patiënten met onder
ander borst- of eierstokkanker.
Hoe breng je taxus best naar het recyclagepark
Je brengt het taxussnoeisel best zo vers mogelijk naar
het recyclagepark. Snoeisel mag maximum twaalf uur
oud zijn. Het is ook van belang dat enkel eenjarig snoeisel wordt ingezameld. Het moet ook droog zijn en mag
niet vermengd raken met ander tuinafval of met steentjes of aarde.
Het snoeisel wordt dagelijks vervoerd naar een drogerij
waar het op kwaliteit wordt gecontroleerd en nog dezelfde avond wordt verhakseld. Nadien gaat het snoeisel
voor driekwart dag de droger in.
Na de droging vindt een nieuwe kwaliteitscontrole
plaats. Vervolgens wordt het snoeisel verscheept naar
farmaceutische bedrijven..
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Welzijn & Sociale zaken
Dakisolatie voor uw verhuurpand? Grijp nu uw kans!
Vanaf 2015 zorgt een niet of slecht geïsoleerd dak voor
strafpunten bij een onderzoek van de woningkwaliteit.
Vanaf 2020 is het verhuren van woningen zonder dakisolatie zelfs verboden!
Wanneer u uw pand verhuurt via het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, hebt u als eigenaar recht op volgende premies als u de verhuurde woning voorziet van
dak- of zoldervloerisolatie.
Premies
•P
 remie van maximum 23 euro/m² (voor werken en begeleiding)
•B
 elastingvermindering van 30 % op de restfactuur wanneer de werken worden uitgevoerd door een aannemer
•V
 oordelige energielening aan maximum 2 % interest
• E n begeleiding door een projectpromotor van voorbereiding tot oplevering
Voorbeeld:
Hellend dak van 80 m²: 18 cm op maat gesneden minerale wol met perfecte afwerking met damprem.
Kostprijs: 35 euro/m²
Totaal: 2 800 euro inclusief btw
Berekening:
2 800 euro
- 1 840 euro (premie netbeheerder sociaal dak - isolatieproject: maximum 23 euro/m²)
= 960 euro (factuur)
- 288 euro (belastingvermindering 30 %)
= 672 euro

De verhuurder betaalt slechts 672 euro
in plaats van 2 800 euro voor de dakisolatie van hoge
kwaliteit én begeleiding van voorbereiding tot afhandeling van het dossier. Dit is een besparing van 76 %.
Interesse?
Neem contact op met:
leen.vandeynze@svkleieenschelde.be, 0479 64 47 09
dimitri.zenner@svkleieenschelde.be, 0479 64 71 64
feline.deconinck@svkleieneschelde.be, 0471 93 75 83
SVK Leie en Schelde is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle,
Merelbeke en Sint-Martens-Latem.

De Pinte steunt actie SOS Nepal
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door
een zware aardbeving. Meer dan 7 500
mensen kwamen om het leven en ontelbaar veel inwoners raakten gewond. Velen
verloren hun huis en liepen ernstige verwondingen op. De nood aan herstel en medische hulp laat ook het gemeentebestuur
niet onberoerd.
Vanwege de acute noodsituatie heeft het
gemeentebestuur van De Pinte beslist om
een bedrag van 2 000 euro te storten aan
Consortium 12-12 voor de actie SOS Nepal. De zes organisaties achter 12-12, waaronder ook Oxfam en Unicef, verlenen
zowel medische zorg als psychologische steun aan de slachtoffers.
Met deze bijdrage wenst het gemeentebestuur een warme oproep te doen aan alle inwoners om ook een van de hulporganisaties te steunen.
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Bloed geven.
Waarom?
Dagelijks hebben honderden mensen
een bloedtransfusie nodig. Na een ongeval, een bevalling of een operatie ...
Als je bloed nodig hebt, dan is het er.
In de operatiezaal, in de ambulance ...
Vanzelfsprekend. Of dat hoop je toch.
Want wist je dat je 70 % kans hebt
dat je ooit in je leven bloed zult
nodig hebben? En dat maar 3 % van
de Belgen bloed, plasma of plaatjes
geeft? Alleen dankzij personen die een
levensreddende gift willen doen, kan
een behandeling met bloed vanzelfsprekend blijven.
Wie help je met je bloed?
Dokters geven aan hun patiënten alleen dat deel van het bloed dat ze nodig hebben. Daarom wordt je bloed
na de afname in het labo gesplitst.
Eén zakje van jouw bloed kan dus
verschillende mensen helpen. Je rode
bloedcellen gaan naar patiënten die
veel bloed hebben verloren of worden
gebruikt bij operaties, bevallingen ... Je
plasma wordt toegediend aan patiënten na een zwaar ongeval of bijvoorbeeld aan pasgeboren baby’s met een
ernstige vorm van geelzucht. Heel wat
plasma wordt gebruikt als basis voor
een hele reeks medicatie. Je bloedplaatjes zijn onmisbaar voor leukemiepatiënten of mensen die chemotherapie krijgen.

Wil je donor worden?
Bloed geven is enorm belangrijk, je
kunt het altijd in je buurt doen en je
hebt er zelf totaal geen last van. In
bijna elke gemeente organiseert het
Rode Kruis bloedinzamelingen. Je kunt
daarnaast ook bloed geven in een van
de donorcentra van het Rode Kruis. In
onze provincie vind je vaste donorcentra in Gent en Aalst. Registreer je als
kandidaat-donor op www.bloedgevendoetleven.be.
Wie mag bloed geven?
Elke gezonde persoon tussen achttien en 66 jaar mag starten met
bloed geven. Vanaf de 66ste verjaardag tot en met de dag vóór de 71ste
verjaardag worden de gekende donoren toegelaten voor een bloeddonatie indien de laatste donatie (bloed,
plasma of bloedplaatjes) niet langer
dan drie jaar geleden is. Dit gebeurt
op een veilige manier door ervaren en
speciaal opgeleide mensen. Je mag
maximaal vier keer per jaar bloed
geven. Na elke bloedgift moet je minstens twee maanden wachten voordat
je opnieuw bloed mag geven. Plasma
of bloedplaatjes geven mag vaker (om
de twee weken).

sche ingreep, een eventuele zwangerschap en naar de geneesmiddelen die
je neemt. Vervolgens ga je naar de arts.
Hij overloopt de medische vragenlijst
met jou en controleert je gewicht en
bloeddruk. Zo gaat hij na of je gezond
bent en of je bloed mag geven.
Als je bloed mag geven, neem je plaats
op een afnamebed. De arts of een verpleegkundige legt een knelband rond
je arm en ontsmet de plek waar geprikt
zal worden. Met een steriele naald
wordt een prik in je arm gegeven. Dan
begint de bloedafname. Het toestel
dat je naast je ziet, is een weger-menger. Het weegt je bloedzakje zodat er
exact zoveel bloed afgenomen wordt
als de arts voorschrijft. Als de bloedafname afgelopen is, verwijdert de
verpleegkundige de naald en krijg je
een drukverband rond je arm. Daarna
bieden we je een drankje aan en kun je
wat bijpraten met de andere donoren.
Een kwartiertje later kan je naar huis.
Eén keer bloed geven, houdt geen
verplichtingen in. Het zou leuk zijn je
later nog te mogen verwelkomen als
trouwe donor, maar daar beslis jij volledig zelf over.

Een leven redden in een half uur
tijd
Je wordt geregistreerd als bloedgever.
Daarvoor heb je je identiteitskaart of
je donorkaart nodig. Daarna krijg je
een medische vragenlijst die je invult.
De lijst vraagt onder andere naar een
eventuele recente ziekte, een chirurgi-

Tijdens de zomermaanden is het niet gemakkelijk om de bloedvoorraad op peil te houden.
Laat De Pinte de meest donor-gulle gemeente
van de regio worden!
De Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers De Pinte rekenen op uw steun. Zeker tijdens deze moeilijke zomermaanden!
Kom op dinsdag 7 of maandag 13 juli bloed geven
U kunt hiervoor van 17 tot 19.30 uur terecht in het OCP,
Polderbos 20
Info: Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers De Pinte,
Chris Afschrift: 09 282 73 42 of 0473 71 49 30
©Rode Kruis-Vlaanderen - Bob Van Mol
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Waakzaamheidsfase hitte en ozon van start
Iedereen kijkt uit naar de zomer, maar hete zomerdagen kunnen door de hitte en
ozonpieken ernstige gevolgen hebben: huiduitslag, uitdroging, uitputting, kortademigheid, oog- en keelirritatie ...
Van 15 mei tot 30 september loopt daarom een waakzaamheidsfase waarin temperaturen en ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd worden. De waakzaamheidsfase maakt deel uit
van het nationale actieplan ‘Hittegolf en ozon’. Daarin staan allerlei voorzorgsmaatregelen in geval van warm weer.
Voorzorgsmaatregelen bij hittegolven en ozonpieken
•d
 rink méér dan gewoonlijk (voornamelijk baby’s, kinderen en hulpbehoevenden):
o bij voorkeur water
o vermijd alcoholische dranken en cafeïne-houdende dranken
• z oek de koelte op en/of koel je lichaam regelmatig af
•b
 eperk lichamelijke inspanningen zoals sportactiviteiten, zeker tussen 11 en 22 uur omdat de ozonconcentraties dan het
hoogst zijn
• v erplaats je sportactiviteit eventueel naar een (koele) binnenruimte, daar is minder ozon
•h
 oud ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts als de temperatuur gedaald is
•b
 escherm je ook tegen zonnebrand met een degelijk beschermende zonnecrème
• laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto
Meer informatie
Op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm vind je verschillende folders in verband met ‘hittegolf en ozonpieken’ met specifieke adviezen voor ouders van jonge
kinderen, zorgpersoneel, gezondheidsbeoefenaars, sportclubs en organisatoren.
Heb je een specifieke vraag over dit onderwerp? Neem contact op met de medisch
milieukundige voor De Pinte:
Logo Gezond+, Baudelokaai 8, 9000 Gent
tel. 09 235 74 20, e-mail: info@gezondplus.be, www.logogezondplus.be

Haal jouw gratis Wijkwijzer in huis
Wat is Wijkwijzer?
Wijkwijzer is een uitgave van jouw politiezone Schelde-Leie. Het is een gids die heel
wat praktische veiligheidstips meegeeft. De gids geeft een overzicht van de verschillende diensten bij de politie. Daarnaast staan er in Wijkwijzer instructies die je kunt
volgen in geval van een misdrijf, ongeval (slachtofferhulp) of diefstal (aangifte). De gids
geeft ook een duidelijk en kort overzicht over het veel besproken GAS-reglement.
Wat maakt deze gids zo speciaal?
Wijkwijzer is niet alleen heel informatief en lezersvriendelijk, het wordt ook ondersteund door de Layar-applicatie. Hierdoor word je via een simpele scan met je smartphone, doorverwezen naar een interessant artikel, de contactgegevens of de Twitterpagina van Politiezone Schelde-Leie.
Interesse in een Wijkwijzer?
Je kunt de gids terugvinden in de infozuilen in het gemeentehuis of opvragen bij de
wijkpolitie.
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Vrije tijd
(IVAN)² + (ZEVERGEM) + (DE PINTE) = Vlaanderen Feest!
‘Vreemde titel!’, denkt u? Niets is minder waar: om Vlaanderen
Feest dit jaar gepast te vieren, gebruikt de cultuurraad van De
Pinte een succesformule: twee dagen IVAN, in De Pinte en in
Zevergem! Op donderdag een lezing door politiek journalist Ivan
De Vadder, op vrijdag een groot volksfeest met onder andere Ivan
Heylen.
Lezing Ivan De Vadder
In de raadzaal van het gemeentehuis kan je op donderdagavond 2 juli gratis naar een
lezing van Ivan De Vadder. De binnenlandse politiek kent weinig geheimen voor Ivan
De Vadder; voor de VRT brengt hij al meer dan twintig jaar verslag uit over de grote
en kleine ontwikkelingen in de Wetstraat. Bijna vijftien jaar was hij uw vaste gastheer
op zondagmorgen tijdens ‘De Zevende Dag’.
In De Pinte zal hij u met veel kunde en bevlogenheid informeren en entertainen met zijn
visie op het politieke landschap.
Waar: 		
Wanneer:
Prijs: 		
Inschrijven:

raadzaal gemeentehuis
donderdag 2 juli, 20 uur
gratis
De raadzaal heeft een beperkte capaciteit. Wie deze lezing wenst bij te wonen kan zich gratis inschrijven op
www.depinte.be/vlaanderenfeest of telefonisch via 09 280 98 50.
Vlaanderen Feest
Net als twee jaar geleden nodigen de cultuurraad en het gemeentebestuur u op vrijdag 3 juli uit op het dorp van Zevergem voor een heus
volksfeest!
We beginnen de avond vroeg (18 uur) met een kinderdisco en
straatanimatie. Voor de dorstige lijven voorzien we een bar, de hongerige magen hopen we te plezieren met artisanale bierkroketten!

Om 20.30 uur vormt het mooie dorpsplein het decor voor de afscheidstournee van Ivan Heylen. “Rebel with én vooral without
a cause. Uitvinder én gepassioneerde verteller van de authentieke
Meetjesand-Blues, die hij trouwens meer dan eens aan den lijve ondervonden heeft. Vlaamse oerrocker par excellence, brutaal, humoristisch, boeiend,
intens, beklijvend en wijs als een berg. Anarchist, humorist, journalist, zanger, schrijver,
acteur, filmproducer, regisseur ... Ivan Heylen leefde ontelbare levens. De man die ons
DE WERKMENS schonk en DE WILDE BOERENDOCHTER - songs die ongetwijfeld noot
voor noot kunnen meegezongen worden - en een pak andere, onvervalste Vlaamse
klassiekers die U ondertussen misschien een beetje vergeten bent, maar dit is geheel
ten onrechte.”
Achteraf feesten we nog wat verder met muziek van JMT DanceXplosion.
Waar:		
Wanneer:
Prijs:		

Dorp Zevergem
vrijdag 3 juli, vanaf 18 uur
gratis
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Pintefeest met braderie in De Pinte

Zondag 13 september

Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt op 13 september 2015 de braderie plaats in het centrum van De Pinte. De gemeente wil van de braderie opnieuw een evenement van en voor de inwoners maken: Pintefeest!
Braderie en doorlopend straatanimatie
Op zondag 13 september zullen opnieuw tientallen verenigingen en middenstanders het centrum vullen met een
grote diversiteit aan producten. Doorlopende straatanimatie (vanaf 14 uur) zorgt voor extra amusement.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. Ook geïnteresseerd? U
vindt het formulier samen met het reglement op www.depinte.be/inschrijvingbraderie. Deelname kost 5 euro per
meter voor een stand met drank en 3 euro per meter voor een stand zonder drank.
Zin om deel te nemen aan de brocantemarkt?
Zoals elk jaar is er een brocantemarkt (rommelmarkt). Ook dit jaar zal deze plaatsvinden in de Pintestraat. De groenstraat
wordt opengesteld voor deelnemers wanneer de Pintestraat volzet is. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs: een
euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer BE80 0910 1989 9577. Om in te schrijven gebruikt u het
formulier op www.depinte.be/inschrijvingbraderie..
Rommelmarkt voor kinderen
Net zoals voorgaande jaren kunnen lagereschoolkinderen zelf een stand opzetten tijdens de kinderrommelmarkt. De kinderen krijgen een standplaats in de
Groenstraat en aan de zij-inkom van het kasteelpark
Viteux. Kostprijs: een euro per meter, inschrijven via
www.depinte.be/inschrijvingbraderie.
Praktisch
Op www.depinte.be/inschrijvingbraderie kan je alle
praktische informatie vinden (exacte uren braderie, (kinder)rommelmarkt, verkeersomleidingen ...).
Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten dient te
gebeuren vóór 21 augustus 2015 via het standaardformulier. Ook de betaling dient ten laatste op deze datum
te gebeuren. Opgelet: omwille van praktische redenen worden er geen inschrijvingen meer aanvaard
na deze datum.
In het volgende infoblad wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt.
Vrijwilligers gezocht
Wenst u mee uw vleugels te steken onder dit evenement?
Neem contact op met Degenhard De Smet,
tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.
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Toekomstige verhalen over … het verleden?
Subsidies culturele erfgoedprojecten

In mei vierden de Scouts en Gidsen van De Pinte-Zevergem
hun ‘diamanten jubileum’ met een feestweekend aan de
scoutslokalen. Daarbij ging grote aandacht naar de tentoonstelling over het 60-jarige bestaan van de vereniging.
Ex-leden, oud-leiders en sympathisanten doken in hun archieven en brachten goed bewaard materiaal aan, waardoor de tentoonstelling bij heel wat bezoekers mooie herinneringen opriep. Op dit moment wordt met dit materiaal
een publicatie samengesteld.
Scouts en Gidsen vroegen en kregen daarvoor een steuntje
in de rug van de erfgoedcel POLS. Sinds 2013 kan je bij POLS
terecht met al je vragen over het bewaren en ontsluiten van
het zogeheten ‘cultureel erfgoed’, of de elementen die men
wil overdragen aan de volgende generaties zoals foto’s,
films, boeken, teksten, verhalen, recepten …

Wil jij als particulier of vereniging ook een ‘eigen’
geschiedenis nalaten voor de huidige en volgende
generaties?
Neem dan contact op met de cultuurbeleidscoördinator
via 09 280 98 50 of cultuurbeleid@depinte.be. We helpen je
graag op weg om een projectsubsidiedossier in te dienen
bij POLS.
Wie al zeer concrete plannen heeft (bijvoorbeeld rond dialecten, samenstelling van een boek …) kan daarvoor
rechtstreeks contact opnemen met de erfgoedcel POLS:
09 386 78 86 of jolien.verroeye@egcleieschelde.be. Op 15
oktober 2015 worden alle aanvragen door POLS behandeld.

4de Openluchtfilm
Zaterdagavond 5 september 2015 nodigen we u opnieuw uit voor de vierde
editie van de openluchtfilm. Hou alvast deze dag vrij en breng vrienden en familie
mee.
Welke film er dit jaar zal vertoond worden, blijft nog even een mysterie. Wij zien u
graag op zaterdagavond 5 september 2015 op de parking van het OCP.
Tot dan!
Meer info volgt via www.depinte.be.

Nieuwe kleren voor Jan en Trees
Op zondag 26 april 2015 werd in De Pinte en Zevergem de ‘Erfgoeddag’ georganiseerd. Dit jaar lag de focus op de (geschiedenis van onze) bloemisterijen. We
organiseerden een boeiende fietstocht die gegidst werd door Johan Van Twembeke. De tocht eindigde in Zevergem bij bloemist Dhaenens waar de nieuwe
kleren van onze reuzen Jan en Trees onthuld werden.
De ontwerpen werden gemaakt door de creatieve geesten van het atelier
Art-I-Choque (onder leiding van Ann Van Durme). Alizee Vanbellingen nam de
taak op zich om de kleren samen te stellen.
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Pintenaar schrijft boek over WOI

Noteer alvast in
jouw agenda:

Seniorenweek 2015
Van 16 tot 20 november

Emiel Vandenabeele was scheepsbouwer en gemeenteraadslid in
Nieuwpoort, tot hij moest vluchten naar Engeland toen het Duitse
leger de stad naderde. De man hield een dagboek bij waarin hij de
vreselijke gebeurtenissen en het lot van de
burgerbevolking beschreef.
Het dagboek over de angst, teleurstellingen
en naoorlogse terugkeer naar Nieuwpoort
werd telkens van vader op zoon doorgegeven. Peter Vandenabeele (56), achterkleinkind
van Emiel besloot iets te doen met de familie- en
oorlogsgeschiedenis. Op basis van het dagboek van
zijn overgrootvader en jarenlange research schreef hij het
boek ‘Frontstad in de Grote Oorlog. De burgerbevolking van
Nieuwpoort tijdens en na WOI.’
Het boek is verschenen bij Uitgeverij De Krijger in Erpe-Mere, is ook verkrijgbaar bij de auteur
(Eeuwfeestlaan 56, p.vandenabeele@scarlet.be) en kost 20 euro.

Een nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed
Vlaanderen telt meer dan 12 500 beschermde items
zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en
grafheuvels. Het nieuwe witgele herkenningsteken
is speciaal ontwikkeld om dit beschermd erfgoed
meer zichtbaarheid te geven. Onder impuls van het
Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van
beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde
monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites.
Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed?
Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op.
Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan aanvragen, vind je op
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/herkenningsteken.
Heb je het nieuwe herkenningsteken al opgehangen of ben je van
plan om dit te doen?
Doe dan mee aan de selfie-actie van het agentschap
Onroerend Erfgoed en geef jouw onroerend erfgoed een gezicht. Stuur een foto van jezelf met
het bordje aan het beschermde erfgoed naar
communicatie@onroerenderfgoed.be.
Het
Noteer alvast: paaragentschap
stuurt
denkoersen in De Pinte
een fotograaf naar de
op dinsdag 15 september
leukste inzendingen
om 14 uur - weide tussen ’t Mierevoor een fotoreporgoed en Kalande - € 5
tage!
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité DP, Luc De Vos:
0498 86 39 39
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Nieuwe openingsuren bibliotheek vanaf
10 augustus
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn worden de openingsuren van de bibliotheek aangepast en verruimd. Vanaf 10 augustus 2015 kunt u op ook op vrijdag
en woensdagvoormiddag terecht in de bibliotheek. Op maandag en dinsdag
verschuiven de openingstijden, zodat de bib een uur vroeger opent (en sluit).
De nieuwe openingsuren
(vanaf 10 augustus 2015)
maandag
dinsdag 		
woensdag
donderdag
vrijdag		

17 tot 19 uur
16 tot 18 uur
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
16 tot 19 uur
14 tot 17 uur

Gelijkstelling boete jeugd en volwassenen voor het laattijdig
binnenbrengen van boeken en audiovisueel materiaal
Het dienstreglement en het retributiereglement van de bibliotheek werden herzien en aangepast (onder voorbehoud van
goedkeuring door de gemeenteraad op 15 juni 2015). Een belangrijke wijziging is het gelijkstellen van de boete voor jeugd en
volwassenen. Als de materialen te laat teruggebracht worden in de bibliotheek moet er boete betaald worden: vanaf juli
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen jeugd en volwassenen, maar een uniform bedrag aangerekend, namelijk
0,25 euro per boek per week, of 1,25 euro per dvd, cd-rom, luister-cd of gezelschapsspel per week.
De nieuwe reglementen zijn beschikbaar in de bib en op www.depinte.be.

Zoek de schat van Vlieg in de bib …

… en ontdek het leven zoals het klinkt

Doe tussen 27 juni en 30 augustus mee aan de zomerse zoektocht naar de Schatten van Vlieg. Vind jij een kist, dan gaat er een wereld van geluid voor je open. En je
maakt kans op klinkende prijzen!
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Meer info: UiTmetVlieg.be/schattenjacht

Pc-dokter in de bib

Chinese films in de bib

Vanaf september kan er een pc-dokter geraadpleegd
worden in de bib.

Er is opnieuw een nieuwe wisselcollectie dvd’s van
Cinébib beschikbaar in de bib. Deze keer zijn het Chinese films met onder andere ‘Hero’, ‘Red Sorghum’,
‘Butterfly’, ‘China Blue’, ‘Balzac and the Little Chinese
Seamstress’, ‘The blue Kite’ …

De eerste hulp bij pc-problemen in samenwerking
met Plussers’ Impuls zal elke eerste zaterdag van de
maand van 10 tot 12 uur te vinden zijn in de bib en
NIET elke zaterdagnamiddag zoals verkeerdelijk vermeld in de Vrije Tijdsfolder.
Meer info in het volgende infoblad.

Deze dvd’s kunnen voor een week uitgeleend worden.
Meer info over deze films vind je in de speciale rode
display naast het dvd-meubel op de benedenverdieping.
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Sluitingsdagen bibliotheek
Zaterdag 11 juli
(Feest Vlaamse Gemeenschap)
Van zaterdag 18 juli t.e.m. zaterdag 1
augustus (jaarlijkse sluitingsperiode)
Zaterdag 15 augustus
(O.L.V.-tenhemelopneming)
Maandag 17 augustus
(compensatieverlof )

Boeken terugbrengen of uitlenen? Even
controleren
Terugbrengbus
Bij het terugbrengen van boeken via de terugbrengbus aan de buitenkant van
het gebouw, is het de bedoeling dat de boeken één voor één in het luik gedeponeerd worden en er telkens gewacht wordt tot de klep terug sluit vooraleer
een nieuw boek voor de klep gehouden wordt. Zo niet worden de boeken niet
correct geregistreerd als binnengebracht en blijven de boeken op de lenerskaart staan.

Zelfuitleenbalies
Na het terugbrengen van de materialen dient er op de onderste knop op het scherm
‘info/verlengen’ gedrukt te worden om te controleren of alles correct werd gescand en er
niet onnodig boeken op de lenerskaart blijven staan.
De bibliotheekmedewerkers staan steeds klaar voor hulp of vragen bij het gebruik van de zelfuitleenbalie.

Op zoek naar een groen plekje in De Pinte?
Zomer: mooi weer, bloemen op hun best en bijen en vlinders in volle beweging. Het is vooral het seizoen bij uitstek om te
genieten in de natuur, en dat hoeft niet alleen in jouw tuin te zijn. De gemeente beschikt over verschillende speelpleinen
en groene zones waar je als inwoners steeds terecht kunt, zowel voor een uitstap met de kinderen, een picknick of gewoonweg om tot rust te komen. Hierna enkele van onze mooiste plekjes …

Park Scheldevelde

Speelterrein Blijpoel

Speelterrein Het Wijngaardeke

Park Viteux

Speelterrein Polderbos

Natuurbeleefpad ’De Magische Meersen’

20 | www.depinte.be

Speelterrein Geetschuren-Reevijver

Jeugdwegel

Nieuwe lessenreeks Tai Chi
Wie doet mee?

Tai Chi is in China een eeuwenoude bewegings- en krijgskunst waarvan iedere beweging de filosofie van yin en yang
belichaamt. In China, en nu ook hoe langer hoe meer in ons
Belgenland, beoefenen heel wat mensen iedere dag Tai Chi
of Chi Kung (qi gong) om hun gezondheid te verbeteren en
te onderhouden.

Wil je het ook eens proberen?
In het najaar 2015 zouden we op donderdagavond van
19.45 uur tot 20.45 uur een nieuwe reeks starten.
Wens je hieraan deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar
sportpromotie@depinte.be.
Als wij voldoende belangstelling noteren kunnen we van
start gaan met een nieuwe beginnersreeks en dan houden
we u zeker op de hoogte van het verdere verloop.

De vorm bestaat uit langzame, vloeiende bewegingen die
zonder inspanning worden uitgevoerd met de blote hand.
Door de langzame bewegingen worden de energieblokkades in de meridianen (energiebanen) opgeheven, het
stimuleert het zenuwstelsel, verbetert de bloedsomloop,
versterkt spieren en pezen, vermindert spanning, kalmeert,
brengt lichaam en geest tot rust en evenwicht. Tai Chi en
Chi Kung oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, man
en vrouw.
Bij Tai Chi worden de bewegingen in een vaste volgorde
uitgevoerd. Er zijn verschillende stijlen van Tai Chi. Elke stijl
kent zijn eigen vormen, die van leraar op leerling worden
overgedragen. De langzame bewegingen, die vanuit de
buik en vooral zeer ontspannen uitgevoerd worden, zijn
kenmerkend voor Tai Chi.

Info over de sportkampen vind je op
pagina 33

Ga op stap in de
Leiestreek en
win een fiets!

Wil je op stap met een inwoner uit de Leiestreek die
de regio door en door kent?
Neem dan zeker contact op met
een van de Leiestreek Greeters. Dit zijn
vrijwilligers die groepjes van maximum zes
personen gratis laten kennismaken met hun gemeente of
regio.

Foto: Digitalis

Een aantal van de Greeters gaan ook met de fiets op stap.
Toerisme Leiestreek schenkt een mooie fiets weg aan bezoekers die tussen mei en
eind augustus op stap gaan met een Leiestreek Greeter!
Om deel te nemen aan de wedstrijd, neem je een foto van de Greeter en jezelf of
jouw familie tijdens jouw Greet. Mail die daarna naar info@toerisme-leiestreek.
be.
Toerisme Leiestreek plaatst alle ontvangen foto’s op zijn Facebookpagina. De
foto die daar voor 1 september het meeste ‘vind ik leuks’ krijgt, wint een fiets.

Regels voor het gebruik
van de openbare weg
door groepen | zie pag. 5

Alle info over de Greeters vind je op
www.greeters-leiestreek.be.
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De Pinte is een bruisende gemeente. In de rubriek ‘Uit in De Pinte’ vind je niet alleen een tweemaandelijkse agenda,
maar wordt er ook een activiteit in de kijker gezet.

Zeverrock
Diebrecht De Smet (32) is eindredacteur bij De Standaard. Verwacht het onverwachte, want naast zijn werk en atypisch bioritme is hij tevens medeorganisator van
Zeverrock festival.
Zeverrock kent een hele geschiedenis. Hoe evolueerde het evenement van een streekbierenavond en concertavond naar een volwaardig festivalweekend met camping?

‘De overstap was een heel pragmatische keuze. De streekbierenavond lokte de laatste jaren steeds meer volk. Uiteindelijk strandden we op meer dan 1 000 bezoekers. Het aanbieden van zware bieren in bierglazen werd praktisch
onhaalbaar en onveilig waarop we besloten een andere weg in te slaan.
De overschakeling naar een tweede festivaldag gebeurde heel voorzichtig. We plaatsten twee headliners: ‘De
Kreuners’ en ‘Les Truttes’. Het nieuwe concept sloeg direct aan. Het jaar daarop kozen we voor drie headliners … En
eenmaal begonnen is er geen weg meer terug hé. De verwachtingen lagen ook steeds hoger. Zeverrock is sindsdien
organisch gegroeid.
Ook jij bent al ruim elf jaar meegegroeid met de organisatie. Wat is jouw mooiste Zeverrock-moment?

Dat we als Zeverrockteam een enorm hechte bende geworden zijn. Daarnaast koester ik het moment dat het festival
voor het eerst was uitverkocht. Het is ook geweldig en soms verbazingwekkend om kleinere bands te zien optreden.
Er is zoveel talent.
Een klein en gemoedelijk festival op poten zetten gebeurt niet alleen. Wie zit er in het kernteam en wie doet
wat?

Ons team bestaat uit acht personen. Liesbeth Vander Elstraeten, Yves en Chris Moreel, Geert Boone, Steven Willaert,
Jeroen Vanrysselberghe, mijn broer Dagobert De Smet en ikzelf. Geert stond in 1993 mee aan de wieg van het festival. Samen met Jeroen staat hij in voor de logistiek. Hij is ook de man op wiens ervaring we kunnen terugvallen.
Chris is de boeker. Voorafgaand aan de boekingen sturen we als team 2 000 mails naar elkaar. Dat gaat dan over
welke bands, welke dag, biedingen … Geloof me vrij, het mailverkeer loopt snel op. Yves focust zich op de grafische
vormgeving. Dagobert biedt overal ondersteuning. Steven legt zich toe op de drankbestellingen. Ikzelf sta in voor de
boekhouding en facturatie. Liesbeth denkt eigenlijk aan alles waar wij mannen niet aan denken (lacht). Ze zorgt er
tevens voor dat we met onze beide voeten op de grond blijven staan.
De affiche is het moment van de waarheid. Waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?

Op vrijdag zijn Intergalactic Lovers en Regi ft. Linda de publiekstrekkers. Op zaterdag zijn dat Les Truttes, De Mens en
Magnus. Daarnaast is het uitkijken naar beloftevolle bands zoals Tourist LeMC en Tout Va Bien.
Tussen elk optreden draait een dj. Op vrijdag Yves Deruyter, Regi en Neon, op zaterdag JeBroer, Keesy en Davidov. De
dj-toren is langzaamaan een van de hoofdingrediënten geworden en zorgt ieder jaar voor een stevige portie sfeer
en enthousiasme.
Dj-platen zinderen meestal nog even na, maar hoe willen jullie als festival in het geheugen gegrift staan?

Zeverrock is een genre overschrijdend festival. We bieden een straffe mix van pop, rock, disco en house. Zeverrock is
daarnaast een echt familiefestival. Een weekend voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouderen … Het is onze
doelstelling om voor iedereen iets aan te bieden. Van een gezellige sfeer in de vooravond tot intensieve dansprestaties in de late uurtjes.
Zeverrock vindt plaats op 7 en 8 augustus telkens vanaf 18 uur. Meer info over de line-up en ticketverkoop vind je op
www.zeverrock.be.
Interviewer: Nele Van Melckebeke
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Agenda juli - augustus 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.

Zondag 12 juli

3 juli en 7 augustus

Grote barbecue op het kampterrein van
de scouts in Moyen (Chiny)
om 8.30 uur (vertrek met eigen wagen), barbecue om 12 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel 7 - € 15 / € 10 (- 12 j.)
Eenheidscomité De Havik
Bruno Van Wilder: 0476 41 89 19

Wandelen
14 uur - OCP
Okra DP
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
3 juli en 26 juli
Opluisteren mis
op 3/7 om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
op 26/7: openluchtmis om 18 uur - SinteAnnakapel / Eke-Landuit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 4 juli
Openstelling Museum Scheldeveld
In augustus is het Museum altijd gesloten.
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 / Nazareth
- gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck en Van Twembeke: 09 282 70 42
Zaterdag 4 juli
Bezoek kruidentuin ‘Jardin De La
Grange’
Met Veronique ontdekken wij een vijftiental
thematuinen met onze vijf zintuigen.
De tuin in Ellezelles staat open voor wilde
fauna en flora. Bloemen, groenten en fruit
groeien in combinatie met planten die hen
versterken en beschermen tegen aantasting.
Na het bezoek kunnen we genieten van een
vieruurtje.
om 13.30 uur - parking sportterreinen Sportdreef Gavere (carpooling) - inschrijven uiterlijk op 1/7 (maximum 25 personen) - € 10
(leden) / € 15 (inclusief verzekering en vieruurtje)
Velt Scheldevallei
Linda Van Cauwenberghe: 09 384 33 48
linda.vancauwenberghe@ugent.be
Zondag 5 juli
Aperitiefconcert en barbecue
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band
om 11 uur: gratis optreden Harmonieorkest
DP, 12.30 uur: barbecue - Domein Scheldevelde - € 14 / € 7 (kind) / € 3 (- 6 j.)
Harmonieorkest DP & Youth Band: 0477 22
00 07 (ma. - vr.: 18.30-20 u., za. 10-13 u.)
www.harmonieorkest.be
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Donderdag 16 juli
Dinsdag 7 en maandag 13 juli
Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

Vrijdag 10 juli
Fietsen (± 35 km)
ook op: 17/7 (± 25 km), 31/7 en 14/8 (± 35
km), 21/8 (± 25 km) - om 14 uur - OCP
Okra DP
Erick Baerts: 09 282 54 87
Vrijdag 10 juli

Avondwandeling ‘Pasar zomert’
Ontdek de Leiestreek met Pasar Zomert.
Acht boeiende avondwandelingen langs de
mooiste plekjes uit de streek.Trouwe wandelaars nemen deel aan de tombola met mooie
prijzen. Vandaag genieten we in De Pinte,
via rustige wegen. Zo wandelen (8 km) we
onder andere naar de Westerplas in Hooglatem, een recent en nog minder bekend
stukje natuur in onze buurgemeente.
om 19 uur inschrijven, start om 19.15 uur Kerkplein DP - gratis (leden Pasar en -12 j.)
/ € 1,5 (verzekering en versnapering inbegrepen)
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Zondag 19 juli

32ste Avondjogging Zevergem
5 km (1 ronde) - 10 km (2 ronden)
Omloop langs rustige, landelijke wegen en
dorpskern van Zevergem, ook wandelaars
toegelaten.
Naturaprijs voor elke deelnemer
Tombola met vele waardevolle prijzen
om 20 uur - Boeregemstraat (t.h.v. het voetbalterrein) - € 5 / € 10 (gezin) - inschrijving
en kleedkamers: kantine voetbalclub Zevergem Sportief
Atletiek De Pinte - Zevergem
Antoine Mathys: 09 282 60 73
Inlichtingen, uitslag en foto’s:
www.atletiekdepinte.be

Te Deum
Ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag zal na de mis van 11 uur in
de kerk van De Pinte het Te Deum gezongen worden. Op die manier herdenken we de troonsbestijging van Koning
Leopold I, stichter van het Belgische
vorstenhuis. De eerste koning der Belgen legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af: hij zwoer trouw aan de
Belgische grondwet en aan de Belgische wetten.
Deze aankondiging geldt als uitnodiging. Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.
na de mis van 11 uur - kerk De Pinte
Gemeente De Pinte: 09 280 80 93
Dinsdag 28 juli
Verrassingsnamiddag voor de kaarters
om 13.30 uur - De Veldblomme
Okra Zevergem
Mariëtte Boone: 09 282 64 51
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di. 7/7 & ma. 13/7 Bloedcollectie

vr. 10/7 Avondjogging Zevergem

vr. 7/8 & za. 8/8 Zeverrock

Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus
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Zeverrock
Met onder andere Intergalactic Lovers,
Magnus, Tout Va Bien, Regi, De Mens,
Jebroer, Les Truttes ...
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vanaf 18 uur - centrum Zevergem www.zeverrock.be

Zondag 9 augustus
1ste Moerkensheidejogging
Unieke omloop door het sportpark en bos
‘Moerkensheide’ met beklimming van de
Calvarieberg (10 m). Er kan volledig op
zachte ondergrond gelopen worden!
Programma:
14.30 uur: Kids-Run (reeksen volgens leeftijd)
1ste reeks tot 6 jaar: 400 m
2de reeks van 7–9 jaar: 400 m
3de reeks van 10–12 jaar: 800 m
15 uur: Moerkensheidejogging (4, 7, 10 km)
Naturaprijs voor elke deelnemer, tombola
vanaf 14.30 uur - Sportpark Moerkensheide
(via Nieuwstraat) - € 5 / € 2 (Kids-Run)
Atletiek De Pinte
Koen De Clercq: 09 281 13 10
koen@atletiekdepinte.be
www.atletiekdepinte.be
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus
JV-Jeugdvoetbaltornooi
om 10 uur - Moerkensheide - € 4 (met gratis
consumptie)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Oogstkermis Zevergem
De ‘kleine kermis’ krijgt ieder jaar
een gezellige toets dankzij de lokale
werkgroep Zevergem (WeZel). Het
kermisweekend wordt ingezet door
een streekbierenavond met optreden.
Zaterdag volgt daarop een nieuwe
editie van Curieuzeneuzen met straatanimatie, gevolgd door spetterend
vuurwerk.
Zondag wordt de kermis traditiegetrouw afgesloten met twee duatlons.
Meer info vind je op www.dewezel.be
vr. vanaf 21 uur - The Flemish
Caledonian Pipers - gratis
za. vanaf 20 uur - Sambaband Mochito met danseressen en lokale majorettes Tanssia
Twirling Girls / Vuurwerk
zo. vanaf 15.30 uur en om 17 uur
Dorp Zevergem
WeZel
www.dewezel.be

Woensdag 26 en vrijdag 28 augustus
Gratis kennismakingsdagen Riverdance
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van 19.30 tot 21.30 uur - kleuterspeelplaats
gemeentelijke basisschool - gratis
Celtic Spirit Dancers
www.celticspiritdancers.be
Zaterdag 29 augustus
Bezoek aan Pompoenerie
‘De Heidebloem’
We brengen een bezoek aan ‘De Heidebloem’, pompoenerie van Charlotte Doens,
in het Nederlandse Yzendijke.
Na een wat algemene uitleg waarbij we al
kunnen genieten van koffie en pompoencake brengen we een bezoek aan de kassen en komen we iets meer te weten over
speciale pompoensoorten.
Duur van het bezoek: 2,5 uur
om 14 uur - parking Lidl Sint-DenijsWestrem (carpooling) - inschrijven uiterlijk
op 24/8 - € 8 (leden) / € 10
Velt Scheldevallei
Rosseel Yvette 09 282 88 02
rosseel.yvette@telenet.be

Zaterdag 29 augustus
Recreatief racketlontornooi
Tijdens een racketlonwedstrijd speel je een
set tafeltennis, een set badminton, een set
squash en een set tennis (in dit tornooi telkens tot elf punten). Nadien worden alle
punten opgeteld: wie over de vier disciplines heen de meeste punten heeft gescoord, wint.
Ook wie geen van de vier sporten regelmatig beoefent, is welkom. De organisatie
zorgt er voor dat iedereen wedstrijden op
zijn niveau speelt. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, worden er ook een of
meerdere jeugdreeksen ingericht.
De clubs stellen gratis rackets, paletten,
balletjes en pluimpjes ter beschikking.
Op zondag 30 augustus is er ook een officieel tornooi georganiseerd door de drie
Pintse clubs en de Landelijke RacketlonFederatie. Meer info op
www.landelijkeracketlonfederatie.be.
van 9 tot 17 uur - OCP en tennisterreinen
TK De Pinte - € 7 - inschrijven voor 21/8
via
www.badmintonclublatemdepinte.be/
racketlondepinte
Badmintonclub Latem-De Pinte,
Tafeltennisclub TTC De Pinte en Tennisclub
TK De Pinte

Vlieg wijst de weg naar activiteiten voor kinderen onder de twaalf.
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Op zoek naar een hobby?

J.K.A. SHOTOKAN KARATE CLUB - TASSEIKAN vzw
Zomertrainingen - editie 2015

Dit jaar organiseert JKA Shotokan Karate Club TASSEIKAN De Pinte al een feestelijke vijfde editie tijdens de zomermaanden van hun zogenaamde zomertrainingen De Pinte.
In plaats van te genieten van twee maanden platte rust, wordt tijdens deze
zomertrainingen het karate met een iets steviger fitness gehalte gekruid. Techniek en fysiek gaan hand in hand tijdens deze iets minder traditionele karatetrainingen. Er is dan ook de nodige aandacht voor de conditionele vorming.
De uitrusting betreft deze keer geen karate-gi, maar een losse broek en een
T-shirt. Bij goed weer wordt het grasveld voor het OCP onveilig gemaakt. Bij
iets minder goed maken we sfeer binnen in de sportzaal.
De zomertrainingen staan open voor jongeren en volwassenen van elke
graad (zelfs beginnelingen) en vinden plaats elke dinsdag- en donderdagavond van 20 tot 21.30 uur. Start op dinsdag 30 juni en de laatste training
(van de achttien in totaal) op donderdag 27 augustus 2015.
Onder leiding van: Andy Willaert – 4° dan J.K.A. (clubverantwoordelijke
Tasseikan De Pinte) en met een groot en gevarieerd topteam van gastlesgevers. Er zullen tevens enkele leden van de nationale ploeg aanwezig zijn om de aanwezigen te
motiveren.
Iedereen die open staat voor een nieuwe uitdaging en eens wenst te proeven van de zomertrainingen is van harte welkom.
Je zult merken dat deze trainingen een unieke sfeer hebben, waar er naast al dat trainingsgeweld ook al eens mag gelachen
worden.

Inschrijvingen 156e FOS De
Havik op 29 augustus
De scoutsgroep 156e FOS De Havik maakt deel uit van FOS
Open Scouting, een actief pluralistische, gemengde en internationaal gerichte jeugdbeweging actief in Vlaanderen
en Brussel. In hun werking wordt er gestreefd naar een kwalitatieve opvang van de jeugd met scouting en de basispeilers van FOS als fundering.
De eenheid wordt geleid door een groep bekwame, jonge
leiders. Iedere zaterdag zorgen zij voor een leuke en gevarieerde activiteit op maat van de kinderen. Voor meer informatie over de werking kunt u terecht op www.dehavik.be.
Inwoners kunnen inschrijven op zaterdag
29 augustus
Net zoals vorig jaar zullen inwoners van De Pinte al de kans
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krijgen om hun zoon/dochter in te schrijven voor FOS De
Havik op zaterdag 29 augustus. Dit zal waarschijnlijk in de
voormiddag kunnen gebeuren. De uren hiervoor zullen ten
laatste op 20 augustus verschijnen op www.dehavik.be. De
week nadien, 5 september, zijn de inschrijvingen open voor
iedereen en krijgen inwoners geen voorrang meer.
Voor de kinderen geboren in 2010 (= eerste jaar bevers) zijn
er 35 vrije plaatsen. Uit ervaring weten we dat bij de voorinschrijving er voldoende
plaatsen zijn; u hoeft dus niet
te kamperen voor het lokaal.
In de andere jaren zullen er
een beperkt aantal plaatsen
vrij zijn. Het aantal vrije plaatsen zal ook ten laatste op 20
augustus op de website verschijnen.

Zomeren met Rita
‘Zomeren met Rita’
nodigt jou uit om tijdens de zomer actieve
mensen te ontmoeten. We moedigen
elkaar aan om een
gezonde levensstijl te
behouden en onze
conditie te verbeteren.
We fietsen ongeveer twee maal 45 minuten, elke woensdag
in juli en augustus. Vanaf 21 uur genieten we van een drankje
op een terras. Dit is niet verplicht, maar wel een aanrader.
Soms vertrekken we aan het OCP, maar het kan ook in
Zevergem, Gavere of op een andere plaats zijn. We spreken af
op locatie om 19 uur.
Meer info vind je op www.DanceReaction.be.
Bij regen: Plan B; bel dan even naar Rita 0475 94 42 91 om te
weten of we die avond wel of niet afspreken.
De activiteit is altijd gratis. Eenmalige verzekering voor de
hele zomer: € 3
Gelieve om organisatorische redenen uw deelname ten laatste op de dag zelf te bevestigen via de link op de website.

Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans
Heb je zin om een instrument te bespelen? Je uit te leven op
de dansvloer? Of je oneindige fantasie te laten ontluiken op
het theaterpodium?
Dan moet je in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans van Deinze zijn! Natuurlijk kan je ook terecht in de
filialen Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Kruishoutem.
Kom je inschrijven in Deinze of één van de andere filialen in
de buurt!
Inschrijvingsdagen hoofdinstelling Deinze
dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 en maandag 31 augustus
van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur
in september tijdens de openingsuren
Filiaal Nazareth
vrijdag 28 augustus van 16.00 tot 19.00 uur
zaterdag 29 augustus van 09.00 tot 12.00 uur
in september tijdens de lesuren
Filiaal Sint-Martens-Latem
zaterdag 22 en 29 augustus van 09.00 tot 12.30 uur
woensdag 26 augustus van 14.00 tot 18.30 uur
donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 augustus van
16.00 tot 18.30 uur
in september tijdens de lesuren

Open lessen Celtic
Spirit Dancers
Op woensdag 26 en vrijdag 28 augustus organiseren de Celtic Spirit Dancers
open lessen. Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen
(vanaf minimum zes jaar) en geven je de kans eens kennis te maken met de danspassen van Riverdance.
Je bent telkens welkom vanaf 19.30 tot 21.30 uur in de
overdekte kleuterspeelplaats van de gemeentelijke basisschool (Polderbos 1, De Pinte). Dit is ook het tijdstip
en de plaats waar de normale lessen op woensdag en
vrijdag plaatsvinden.
Na de open lessen kan je nog drie gratis initiatielessen
volgen.
Meer info kan je vinden op www.celticspiritdancers.be,
via Facebook of gsm 0496 13 16 09.

Scouts en Gidsen De Pinte Zevergem
Begin juli: het is zeer rustig rond de lokalen in de Nieuwstraat
78B. Wij, de Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem zijn namelijk allemaal op kamp. De een naar een dorp over de heuvel, de ander naar een dorp over de grens en een derde naar
een dorp over de plas. Het kan allemaal (en is allemaal het
geval) bij Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem.
Wij spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet
vrijblijvend is
Ontdek/ervaar wat deze kemel van een zin wil zeggen en
wordt ook een ware scouter-scoutie. Wij starten begin september en zijn ‘s zondags steeds van 14 tot 17 uur te vinden
in onze lokalen in de Nieuwstraat 78B.
De groepen:
• Kapoenen (6 tot 8 jaar) - Pret, fantasie en expressie!
• Kabouters en Welpen (8 tot 11 jaar) - Is het leven een jungle
of een speeltuin?
• Jonggidsen en Jongverkenners (11 tot 14 jaar) - Op avontuur met de rugzak en vuurtjes stoken, zo leren wij de
kneepjes van het vak. Wij wagen ons aan toneel of stevig
sporten; fietsen met je patrouille of woudlopen en dan onder tentzeil, op kamp.
• Gidsen en Verkenners (14 tot 17 jaar) - Wij gaan een stapje
verder.
• Jin (17-18 jaar) - Wij zijn zwervers; blijvend onderweg.
Lijkt het je wel tof? Stuur een mailtje naar
grl@scoutsengidsendepinte.be of spring eens binnen.
Dangdé*!
* bedanking
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Een dag uit het leven van een groepsleider …
… van Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem
08.00: D
 e morgenstond heeft goud in de mond, of dat is toch hetgeen verteld wordt. Om vóór de
scouts nog even te studeren, lijkt het wel een goed idee om eens vroeg uit de veren te zijn.
08.30: N
 a een hartig ontbijt, maar géén douche (hartig omdat het een lange dag wordt, geen douche omdat het vanmiddag een modderige scoutsvergadering wordt), schuiven we onszelf
onder ons bureau.
09.15: H
 et studeren vlot, maar nog snel even checken of alles in orde komt voor de komende scoutsvergadering: even
sms’en naar de medeleiding.
10.15: H
 et studeren gaat iets moeilijker, dan maar even checken of alles in orde komt voor de komende groepsraad
(na de vergadering): even WhatsAppen naar de medegroepsleiding.
10.30: H
 ebben met de groepsleiding beslist om voor de vergadering even samen te zitten met ons gedrieën om de
groepsraad te overlopen.
12.00: L unchen met een half oog op de zondagskrant. Het hele huis baadt in een zondags sfeertje, maar wij niet. Dankzij de scouts dommelen we niet in voor de Ronde of Parijs-Roubaix, maar wordt onze zondag nuttiger besteed.
Liever lui dan moe? Liever Wuyts dan Joos.
12.30: A
 anwezig op de scouts, met de voltallige groepsleiding. Nog snel wat vuil opkuisen dat blijven liggen is na
verhuur van het lokaal (soms zijn de huurders echt vernuftig in het maskeren van hun vuilnis).
13.00: D
 e leiding druppelt binnen; alles wordt klaargezet voor de vergadering (ballen, banken, bollen touw, balken …)
en het leiderslokaal wordt verwenst (“Hoe kan dat toch dat dat altijd vuil ligt?”).
13.45: H
 et eerste scoutslid komt aan. Mama verontschuldigt zich voor de vroegtijdigheid (“’t Was de eerste keer met
de fiets en we hadden klaarblijkelijk wind mee!”). Hoegenaamd geen probleem; daar staat de breedlachende
leiding al klaar!
14.00: T oet-toet toeet, de scoutstrein vertrekt. Het vierkant wordt gevormd, waarop de kreten worden gegromd en de
vergadering kan starten.
17.00: T wee van ons staan klaar voor het lokaal om de ouders bij te staan bij het wachten (klapke doen), terwijl de
derde rond het lokaal checkt of iedereen zijn gerief mee heeft en wie de wc’s mag kuisen.
17.30: E en leidingstak kookt, terwijl de rest opkuist of om beurten aan takevaluatie doet bij de leiding.
18.30: E ten en groepsraad. Er wordt besproken wat er moet besproken worden tijdens de Scoutscomitévergadering
en wat er besproken werd tijdens Districtsraad. Komende en voorbije activiteiten, materiaal- en drankmeester
en varia passeren de revue. Naar het einde toe wordt het moeilijk om nog geconcentreerd te blijven, dus snel
die laatste loodjes …
20.30: A
 fwassen is een mooi moment van bezinning met enkele leden van de leiding.
21.30: D
 oodop een doucheke nemen en hopen dat ons vriend(innet)je het dan niet te laat vindt om even langs te
komen, want men zegt dat de uren vóór middernacht dubbel tellen.
Scouting: gewoon doen.

28 | www.depinte.be

voor de jeugd
6 september 2015: SPEELSTRAAT
Wist je dat … we ondertussen al volop staan te popelen om de dertiende editie van de speelstraat te organiseren.
De speelstraat is een gekende dag in De Pinte waarop we de straat
Polderbos verkeersvrij maken om alle kinderen en jongeren de kans te
geven om vrij te spelen, te bewegen en zich te amuseren.
Je kunt gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten:
avonturenparcours, kleuterspeelweide met springkastelen, dans,
sport, schminkstand …
Verder ook animatie en optredens.
Datum:		
zondag 6 september 2015 van 13 tot 18 uur
Voor wie:	kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al
wie zich nog jong voelt
Kostprijs:
de activiteiten zijn volledig GRATIS!
Meer info:
binnenkort op www.depinte.be
Hopelijk tot 6 september en vergeet niet, vrienden en familie zijn ook
welkom!

Tienerprogramma tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes Sint-Martens-Latem en De Pinte een aantal zeer diverse activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien jaar). Doel van deze samenwerking is om het aanbod voor tieners in beide
gemeentes te verruimen.
Dus heb je zin in een aantal vernieuwende en uitdagende activiteiten met vrienden, neem dan een kijkje in het programma. De prijs is afhankelijk van de activiteit en wordt op de dag zelf betaald aan de organiserende gemeente.
Donderdag 2 juli: 			
Donderdag 9 juli: 			
Donderdag 16 juli: 		
Donderdag 13 augustus: 		
Donderdag 20 augustus: 		
Donderdag 27 augustus: 		

paintball
muurklimmen
SUP peddelen
graffiti XL
n@uur
pretpark

Bijkomende informatie kan je vinden op www.depinte.be/tieneractiviteiten.
Voor inschrijvingen, mail naar jeugddienst@depinte.be.
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Speelpleinwerking Amigos
Eindelijk weer zomervakantie! Dat betekent ook weer speelpleinwerking Amigos!
Deze zomer kan je opnieuw vijf weken genieten van sport, spel en avontuur.
Wanneer?
Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015
Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015
(let op: geen speelplein op dinsdag 21 juli)
Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2015
Van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2015
Van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2015
Dankzij een groep enthousiaste animatoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige vakantiedagen door op het speelplein, waarbij ze zich geen moment
zullen vervelen!
Wie?
Elke dag voor kinderen tussen drie (effectieve geboortedatum) en twaalf jaar, die al
naar school gaan en zindelijk zijn.
Start en einde van de activiteiten: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Opvang: vanaf 7.30 uur, van 12 tot 13.30 uur en tot 18 uur (gratis)
Waar?
De kinderen worden gebracht en afgehaald in de gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1, De Pinte.
Inschrijvingsprocedure?
De inschrijvingen dienen vooraf en online te gebeuren.
Om in te schrijven moet u zich eerst eenmalig online registreren (handleiding: zie
www.depinte.be/ticketgang).
Indien u nog niet weet wanneer uw kind naar Amigos komt, dan kunt u de dag zelf
‘s morgens thuis nog online inschrijven en betalen tot 8.30 uur. U drukt uw inschrijvingsbewijs met de barcode af. Bij het brengen en afhalen van uw kind wordt de
barcode gescand.
Geen mogelijkheid om online in te schrijven?
Voor ouders die niet vooraf online kunnen inschrijven, kunnen dit de dag zelf nog
doen. Het is wel belangrijk dat er een gezinsaccount aangemaakt wordt. Kom hiervoor gerust eens langs in het OCP, dan helpen we een gezinsaccount aan te maken.
Let wel op: voor wie aan de kassa de dag zelf betaalt, is het tarief iets duurder.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven gelden onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa gelden volgende tarieven per halve dag:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inbegrepen in de prijs:
• een drankje
• een versnapering
• verzekering
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Tienerwerking: PAARS
Tieners van het eerste en tweede middelbaar kunnen op dinsdag en
donderdag terecht bij Paars, de tienerwerking van Amigos.
Meer informatie over de werkingsuren en activiteiten vind je op de
Facebookpagina ‘Tienerwerking Paars’ en bij de animatoren zelf.

Zomerwerking
Stekelbees
IBO Stekelbees De Pinte is tijdens de zomervakantie
open van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 10 juli
2015. Gedurende deze eerste twee weken zullen we
aan de slag gaan met het thema ‘Zomerhuis’.
Daarna gaat Stekelbees drie weken met vakantie en
start de werking opnieuw op maandag 3 augustus
tot en met maandag 31 augustus 2015.
In tegenstelling tot vorig jaar is Stekelbees dus een extra week open, namelijk de eerste week van augustus.
Stekelbeesfestival
Tijdens de eerste twee weken van augustus zal alles in
het teken staan van ‘Groene vingers en blauwe tenen’.
De laatste twee weken zal Stekelbees omgetoverd
worden tot een echt festival en treffen we de voorbereidingen van ons ‘Stekelbeesfestival’. Dit festival zal
plaatsvinden op vrijdag 28 augustus 2015. Meer info
over ons festival volgt later!
Inschrijven
Om er voor te zorgen dat uw zoon/dochter zeker terecht kan bij Stekelbees is vooraf inschrijven verplicht!
Dit kunt u doen aan de hand van uw klantnummer via
www.landelijkekinderopvang.be > online reserveren.
Contactinfo
Voor meer info kunt u terecht bij Ellen De Decker, verantwoordelijke Stekelbees De Pinte, Bommelstraat
33/22, 9840 De Pinte, tel. 09 245 42 96 (bureau verantwoordelijke), tel. 09 242 93 47 (balie, enkel tijdens
opvangmomenten), gsm 0476 79 38 97 (om wijzigingen/annuleringen door te geven),
lkdepinte@landelijkekinderopvang.be
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Sport voor kleuters en lagereschoolkinderen

Sportacademie oktober - december 2015
De sportdienst werkt steeds een programma voor de
jeugd uit onder de noemer Sportacademie.

Intussen heeft de gemeente De Pinte het label van ‘erkende Multimove-aanbieder’.

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

Deze lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van
13.30 uur tot 14.30 uur.

Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede
leerjaar kunnen deelnemen aan Multimove. Multimove
voor kinderen biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan waarin de focus op de algemene ontwikkeling
van vaardigheden, gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Meer informatie over het project vind je op
www.multimove.be.

Inschrijvingsmomenten Sportacademie
(via depinte.ticketgang.eu):
Voor inwoners van De Pinte: op dinsdag 15 september
vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: op woensdag 16 september vanaf 20 uur
De lessen starten op zaterdag 3 oktober en lopen tot aan
de kerstvakantie.

Uitslag Viking Kubb
toernooi
Op zaterdag 9 mei 2015 organiseerde de jeugdraad voor
de leidingploegen van de jeugdverenigingen een Viking
Kubb toernooi. Het was een gezellige avond, hieronder
kunnen jullie een aantal sfeerfoto’s vinden. En natuurlijk de
foto van de winnaars!
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst
op het nummer 09 280 98 51 of via jeugddienst@depinte.be

Jeugdhuis Impuls
Wie nog niet naar het jeugdhuis van De Pinte is geweest, die mist iets. Elke vrijdag- en zaterdagavond
openen wij onze deuren en zorgen wij voor de nodige
dorstlessers en randanimatie. Verder is het jeugdhuis de
ideale ontmoetingsplek om nieuwe vrienden te maken
en is er ruimte voor iedereen zijn creativiteit en inbreng.
Kom eens kickeren, darten, kaarten, sjoelbakken of gewoon eens een pint drinken. Ook is er een ruim aanbod aan nietalcoholische dranken, waaronder elke keer een nieuwe frisdrank van het moment, tegen democratische prijzen welteverstaan. Elke eerste vrijdag van de maand is er een Happy Hour gepland, da’s even veel plezier aan de helft van de prijs.
Wil je het jeugdhuis zelf eens open houden of heb je ideeën en/of suggesties? Dan mag je altijd een mailtje sturen
naar bestuur@jhimpuls.be, of vrijblijvend eens langskomen tijdens een van de ledenvergaderingen. Hou de facebookpagina in de gaten voor info, evenementen en vergaderingen.
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Herfst: van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november
Inschrijvingsmomenten:
voor inwoners van De Pinte: dinsdag 15 september vanaf 20 uur
voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 16 september vanaf 20 uur
Thema kleuters: ‘Reuzeleuke Kabouterpret’
Samen gaan we op zoek naar de kleinste kaboutertjes en de grootste reuzen.
We spelen met het mini-paddenstoelenspel en doen activiteiten met reuzenspelen. Al wie wil meespelen, moet snel inschrijven.

Foto: N Azlin Sha/Shutterstock.com

Kampen najaar 2015

Thema lagere school: ‘Expeditie Robinson’
Deze week leven we vooral buiten! We doorlopen verschillende kampspelen
en bouwen een survivalparcours. Naast de eenvoudige buitensporten frisbee,
rugby en baseball organiseren we op het einde van de week een activiteit op
de attractie ‘Tarzan Jump’ als ultieme teamproef. Wie wordt de echte Robinson?

Kerst: van maandag 21 tot en met woensdag 23 december 2015
Inschrijvingsmomenten:
voor inwoners van De Pinte: dinsdag 10 november vanaf 20 uur
voor niet-inwoners van De Pinte: woensdag 11 november vanaf 20 uur
Thema kleuters: ‘Vikings en draken’
Een stoer bonkig kamp waar we met onze echte Vikinghelm een spannend
weekje tegemoet gaan. We spelen het drakenspel en maken ons eigen Vikingschild. Allen aan boord!
Thema lagere school: ‘ABC-kamp’
ABC … Iedereen doet mee! Een weekje sport van A tot Z, van eenvoudig Atletiek tot Zigzag, een supertoffe opblaasbare attractie. Nog nooit was een week
zo afwisselend barstensvol sporten en spelen voor meisjes en voor jongens. Op
een groot bord worden alle sporten voorgesteld en we proberen als groep onze
tocht van A tot Z tot een goed einde te brengen.

Inschrijven
Inschrijven voor de sportkampen kan enkel online. Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure is te vinden op
de gemeentelijke website: www.depinte.be/ticketgang
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportpromotie@depinte.be
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Kindergemeenteraad
Omdat de mening van kinderen belangrijk is, besliste het college van burgemeester en schepenen om een kindergemeenteraad in te richten vanaf het schooljaar 2014-2015. Het schooljaar is voorbij en we kunnen tevreden terugkijken
naar het eerste jaar van de kindergemeenteraad.
Wie zetelde er in de kindergemeenteraad?
Andreas Vanhoutte, Beau Reremoser, Merel De Bleser, Emiel De Smet, Lode De Witte, Luka Huyghe, Liesl Reremoser en
Mo Ooms.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 januari 2015 werd er een kinderburgemeester verkozen. Lode De Witte behaalde
de meeste stemmen en werd de kinderburgemeester van De Pinte.
De thema’s die dit jaar behandeld werden zijn:
Speelruimte voor kinderen en mobiliteit
Tijdens de vergadering rond speelruimte mochten de kindergemeenteraadsleden de bestaande speelterreinen evalueren en eventuele tekorten aangeven. Ze gaven onder andere aan dat er op speelplein Polderbos niet echt iets is voor
de oudere kinderen, dat ze de kabelbaan misten en iets om te klauteren. Nog voor de zomer zal er een kabelbaan en
een ruimtenet geplaatst worden op het speelterrein Polderbos mede door de inbreng van de kindergemeenteraad.
Mobiliteit
Tijdens de kindergemeenteraad rond mobiliteit was het een drukte van jewelste. Eerst heeft de kindergemeenteraad
een paar eisen opgesteld rond verkeersveiligheid en ze mochten het persmoment voor de ondertekening van het
Save Charter bijwonen. Onze kinderburgemeester heeft tijdens dit persmoment de eisen voorgelegd en heeft samen
met de burgemeester, de schepen van Jeugd en de korpschef het Save Charter mogen ondertekenen. Meer info:
zie pagina 4
Dikke pluim voor het enthousiasme van de eerste kindergemeenteraad. Voor het schooljaar 2015-2016 wordt er een
nieuwe kindergemeenteraad samengesteld. Hou de website www.depinte.be in de gaten, want begin september
wordt alles voor de verkiezingen online gezet.
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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
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
Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang,
gezinsbeleid, gelijke kansen

Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 0473 76 38 65
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, landbouw
Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02
Bevoegdheden: jeugd, juridische zaken,
leefmilieu, duurzaamheid,
ontwikkelingssamenwerking,
voorzitter gemeenteraad
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 zitting van de gemeenteraad op maandag 31 augustus 2015 om 20
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws. Ook de
contactgegevens van de gemeenteraad en de verslagen vindt u op de gemeentelijke website.

OCMW-raad
De contactgegevens van de OCMW-raad en de agenda kunt u online vinden viwww.depinte.be/OCMW.
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Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2015

U wenst de sluitingsdagen in groot formaat? Zie gemeentehuis en www.depinte.be/Vakantiekrant
Advocatenkantoor Adius

Hemelrijkstraat 1

geen sluiting

Apotheek Benedicte Van Heule

Pintestraat 17

za. 1/8 t.e.m. za. 15/8

Apotheek Vermassen

B. De Gieylaan 42

do. 16/7 t.e.m. vr. 31/7

Auto-onderdelen Eurauto

B. De Gieylaan 78

geen sluiting

Bakkerij Hanssens

Pintestraat 1

za. 18/7 t.e.m. wo. 12/8

Bakkerij Olivier

Langevelddreef 67

ma. 3/8 t.e.m. di. 25/8

Bakkerij Rutsaert

B. De Gieylaan 20

za. 27/6, zo. 28/6, ma. 10/8 t.e.m. wo. 9/9

Bank Argenta - Comm V Gerald De Bruyne

Europaplein 1

in juli en augustus gesloten op zaterdag

Bank & Verzekeringen Axa Peggy Meiresonne

B. De Gieylaan 15

tijdens schoolvakantie: gesloten op zaterdag

Bank & Verzekeringskantoor Record Bank
Rita Dejonghe - Aelbrecht

B. De Gieylaan 53

ma. 20/7 t.e.m. di. 21/7, do. 13/8 t.e.m. zo. 16/8, in juli en augustus ook gesloten op zaterdag

Bank VDK (Spaarbank)

Kerkplein 4

ma. 6/7, 13/07, wo. 8/7, 15/7 en 26/8, ma. 24/8 enkel open van 16.30 - 18.30 uur,
in juli en augustus ook gesloten op zaterdag

Bouwwerken Dirk Bradt

Nazarethstraat 43 A

ma. 13/7 t.e.m. vr. 31/7

Brandstoffen Vanderbeken Dirk

Koning Albertlaan 30

zo. 19/7 t.e.m. zo 26/7

Brasserie ‘t Klooster

B. De Gieylaan 25a

ma. 27/7 t.e.m. ma. 10/8

Broodjeszaak Mmmidi

Polderdreef 2 Bus 2

za. 8/8 t.e.m. zo. 23/8; in juli en augustus open van 10.30 tot 14.30 uur en zaterdag gesloten

Café ‘t Zwartegat

Heirweg 51

in augustus enkel open tijdens het weekend

Chocolaterie Dossche

B. De Gieylaan 55

za. 25/7 t.e.m. ma. 24/8

Dakwerken Vlerick Johan

Pont-Zuid 18

ma. 13/7 t.e.m. vr. 31/7

Elektriciteitswerken De Jans John

Bommelstraat 32 C

ma. 13/7 t.e.m. vr. 31/7

Elektro Chris Dhondt

Polderdreef 123

nog niet bepaald

Footoo

Polderdreef 4a

za. 11/7 t.e.m. za. 8/8

Fotografie Maes

B. De Gieylaan 32

geen sluiting

Garage Eugeen - Schelstraete Marc

B. De Gieylaan 135

ma. 13/7 t.e.m. vr. 31/7

Garage Vlerick

Heirweg 51

gesloten in augustus, depannage via 09 385 42 82 of 0475 46 42 82

Geschenken En Decoratie Lily & Marcel

Pintestraat 37

ma. 20/7 t.e.m. ma 10/8

Houtbewerkingsmachines Maene

B. De Gieylaan 21

za. 18/7 t.e.m. wo. 22/7, vr. 14/8 t.e.m. zo. 16/8

Interieurarchitect De Graeve - Claeys

Berkenlaan 4a

wo. 22/7 t.e.m. zo. 9/8

Juwelen Edelgedacht

Kerkplein 7

za. 18/7 t.e.m. di. 11/8

Kaashandel Keltra

Pintestraat 8

wo. 8/7 t.e.m. wo. 29/7

Kapsalon Coiffure De Schinckel

Groenpark 44 (Hoek Groenstraat)

ma. 20/7 t.e.m. di. 30/7, in juli en augustus ook gesloten op dinsdag

Kapsalon Hair Affair

B. De Gieylaan 5 / 1

ma. 20/7 t.e.m. ma. 3/8

Kinesitherapeut De Pauw Nathalie

Heirweg 3

wo. 1/7 t.e.m. vr. 10/7

Kinesitherapeut Lippens - Wauters

Bommelstraat 25

geen sluiting

Kinesitherapeut Optimalé

Bommelstraat 1

geen sluiting

Kinesitherapeut Sofie Mestach

J. Anthierenslaan 30

wo. 22/7 t.e.m. wo. 12/8

Kinesitherapeut Vijncke Hendrik

Magaret 17

geen sluiting

Lingerie Dinou

Pintestraat 57

zie website www.dinou.be

Louis Delhaize

B. De Gieylaan 23

geen sluiting

Notaris Jacques Hulsbosch

Keistraat 113

ma. 20/7 t.e.m. vr. 24/7

Optiek Het Oog

B. De Gieylaan 5

ma. 20/7 t.e.m. di. 28/7

Reisbureau 4disa Travel

B. De Gieylaan 6

geen sluiting

Roomijs

Langevelddreef 66

geen sluiting

Roomijs Bultinck - Cornelis

Polderdreef 97

geen sluiting

Schoenmakerij Boxy H

A. Rodenbachstraat 22

ma. 3/8 t.e.m. ma. 17/8

Schoenmakerij Multi-Shop

Pintestraat 9

ma. 13/7 t.e.m. zo. 9/8

Schoonheidsinstituut Beau

Eikelstraat 27

za. 18/7 t.e.m. zo. 2/8

Schoonheidsinstituut Dayspa Julie

Guido Gezellelaan 16

za. 11/7 t.e.m. do. 30/7

Schoonheidsinstituut Natalis Bio-Esthetiek

Vlierstraat 1

vr. 31/7 t.e.m. ma. 17/8

Schoonheidsinstituut Vero

Breughellaan 69

ma. 10/8 t.e.m. zo. 16/8

Schrijn- en timmerwerken André De Keyser

Scheldeveldestraat 2

za. 11/7 t.e.m. vr. 31/7

Schrijnwerkerij Vander Linden Steven

Den Beer 9

za. 18/7 t.e.m. zo. 26/7, za. 15/8 t.e.m. zo. 30/8

Slagerij Heyse Kitchen Art

Pintestraat 5

za. 18/7 t.e.m. di. 18/8

Slagerij Notebaert

B. De Gieylaan 74

di. 21/7 t.e.m. wo. 19/8

Tandarts Gazelle Kathleen

Pont-Noord 32

ma. 27/7 t.e.m. vr. 31/7 en ma. 24/8 t.e.m. vr. 28/8

Tandarts Oppeel Catherine

B. De Gieylaan 19

ma. 6/7 t.e.m. vr. 17/7, ma. 3/8 t.e.m. vr. 7/8

Tandarts Van Maerken Gerda

Nieuwstraat 5

ma. 20/7 t.e.m. 3/8

Thuisverpleging De Pinte

Landuitstraat 9

geen sluiting

Tuin- en Verhuurcenter Thienpont Patrick

Langevelddreef 8

za. 18/7 t.e.m. vr. 31/7

Tuinaannemer TMB

Twee Dreven 19

ma. 20/7 t.e.m. vr. 24/7

Tuincentra Aveve Tuincentrum

Klossestraat 55

vr 17/7 t.e.m. za. 1/8

Tuinen Bastien Vanden Abeele (tuinaanleg)

Jubileumlaan 4

geen sluiting

Tuinen Eric De Baets

Pont-Noord 100

za. 1/8 t.e.m. za. 15/8

Verwarming - sanitair Dirk Dhossche

Pont-Noord 40

za. 18 t.e.m. ma. 27/7, gesloten op zondag

Verzekeringskantoor Eechaute Bvba

B. De Gieylaan 10

geen sluiting

Voeding Vyncke

B. De Gieylaan 65

do. 6/8 t.e.m. do. 3/9

Oxfam-Wereldwinkel

Polderbos 2

di. 21/7 t.e.m. za. 15/8, wel open op za.VM 1/8

Wijnen, tabak en lotto Pappens

Pintestraat 3

zo. 12/7 t.e.m. 23/7, ma. 27/7 t.e.m. 29/7

Wijnhandel La Fattoria

Pont-Noord 2

geen sluiting

