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Volgende INFOblad
(november - december 2015)
Teksten worden verwacht uiterlijk
op zondag 20 september 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 16.30 uur
Openingsuren bibliotheek (nieuw)
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag 		
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag		
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 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

2 | www.depinte.be

| zie pag. 4
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De Pinte = Fairtradegemeente
Onze eerste ster is binnen.
Maar De Pinte wil een vijfsterrengemeente worden.
Doe mee!

Cultuur van a tot z
‘Dichter bij de dichter’, poëzieavond met Tine Ruysschaert | zie pag. 5
Festival van Vlaanderen | zie pag. 20
Pintefeest | zie achtercover

Want het klimaat laat je niet aan zijn lot over
Ga met de ‘Climate Express’ naar de 21ste klimaatconferentie in Parijs of help mee
het Lokaal klimaatactieplan uitwerken en zorg zo voor een gezondere toekomst
voor mens en dier.

7

Hebt u, net zoals deze prachtige foto van Gauthier Vandenbossche, foto’s die gedrukt mogen worden in het infoblad,
laat iets weten via communicatie@depinte.be.
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Ruimtelijke ordening, Werken & Mobiliteit
De Pinte onderweg

Een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente
De gemeente De Pinte is begin dit jaar gestart met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan en wil daarvoor graag
uw mening weten over de mobiliteit in de gemeente. Want u weet uit eigen ervaring welke problemen er zijn. Het
gemeentebestuur hoort graag van u waar het beter kan of welke oplossingen u ziet en start daarvoor een uitgebreid
participatietraject onder de noemer De Pinte Onderweg. Op de website www.depinteonderweg.be kunt u suggesties en ideeën geven en de opmaak van het plan volgen.
Waarom een nieuw Mobiliteitsplan?
Het vorige Mobiliteitsplan van de gemeente De Pinte dateert van
2006 en de opmaak zelfs al van 2003. Intussen is er veel veranderd
in De Pinte en de omliggende gemeenten en steden. Er zijn meer
inwoners, meer woningen en meer activiteiten. De druk op het
verkeer neemt toe. Er zijn in De Pinte ook snelheidszones ingevoerd, snelheidsremmers geplaatst en de parkeerdruk stijgt hier
en daar. Dit vraagt om een actualisering van het Mobiliteitsplan.
Hoe verloopt de opmaak van dit Mobiliteitsplan?
De opmaak van dit Mobiliteitsplan kent drie fasen.
1. Tijdens de eerste fase (najaar 2015) brengt de gemeente samen met mobiliteitsdeskundigen in kaart hoe de huidige
mobiliteit verloopt en welke knelpunten er zijn. Daarbij houden ze ook rekening met de mening en suggesties van inwoners en bezoekers. Uw input is hierbij van belang.
2. Tijdens de tweede fase in het voorjaar van 2016 bekijkt de gemeente welke mogelijke
oplossingen er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing. Ook tijdens deze fase kunt u uw mening over
deze oplossingen geven.
3. In het najaar van 2016 werken de gemeente en de deskundigen de gekozen oplossingen verder uit. Dit leidt tot het
uiteindelijke finale Mobiliteitsplan.
Sein ons uw problemen! Geef ons uw suggesties en ideeën!
Het gemeentebestuur van De Pinte vindt uw kennis,
ervaring en mening belangrijk. Daarom kunt u tijdens
het hele opmaakproces van het plan op verschillende
manieren suggesties, opmerkingen en ideeën leveren.
Signaleer daarom vandaag nog uw idee, klacht of
suggestie op de website www.depinteonderweg.
be of stuur vóór 1 november 2015 een brief met
duidelijke vermelding ‘inspraak mobiliteitsplan’
naar het college van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte. Zo helpt u mee
de mobiliteit in De Pinte te verbeteren. De gemeente
verwerkt alle binnengekomen ideeën en suggesties.
De deskundigen gaan met deze belangrijke en waardevolle informatie verder aan de slag. In het voorjaar
van 2016 zullen zij hun resultaten presenteren tijdens
een informatiemoment waar u dit met hen kunt bespreken. Meer nieuws hierover verneemt u later onder
meer in dit infoblad en op www.depinteonderweg.be.
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Hindernissen op de groenzone
naast de rijweg
Gemeente vraagt inwoners om obstakels in de voortuinstrook weg te nemen
Regelmatig stellen wij vast dat er verschillende inwoners de zone
tussen de rooilijn (= de voorste perceelsgrens) en de straatrand
‘blokkeren’ met paaltjes of stenen. Veelal is dit om te vermijden
dat er op deze grasstrook zou geparkeerd worden. Omdat het
plaatsen van dergelijke ‘hindernissen’ onwettig is, vraagt
het gemeentebestuur om deze obstakels te verwijderen.
Ook het verharden van deze ‘openbare’ groenzones is niet toegestaan zonder een gemotiveerde schriftelijke goedkeuring van
het college van burgemeester en schepenen.
Ter informatie melden we hierbij dat bewoners die dergelijke obstakels geplaatst hebben ook verantwoordelijk gesteld kunnen
worden bij een ongeval.
Ook het plaatsen van bomen, struiken, bloemen … in deze grasstrook is niet toegestaan. Naast het feit dat deze hinderlijk kunnen zijn voor voetgangers op de berm kunnen deze ook de zichtbaarheid belemmeren van de andere weggebruikers.

Naschoolse kinderopvang op school
EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw
Sinds 1998 organiseert vzw Onderwijs en Samenwerking De Pinte, afgekort vzw Onsa, de opvang voor en na de schooluren
in drie Pintse scholen. Dankzij deze samenwerking is onder andere het opvangtarief op alle deelnemende scholen gelijk en
kan dit geen invloed vormen op de schoolkeuze van de ouders.
De Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Vrije basisschool De Pinte en Vrije basisschool Zevergem stellen hun infrastructuur
ter beschikking en de begeleiders worden door vzw Onsa tewerkgesteld met een deeltijds contract of vrijwilligersovereenkomst.
Om het gemeentelijk belang en de verantwoordelijkheid van de gemeente te benadrukken werd vzw Onsa begin dit jaar
omgeschakeld naar een EVA* Onsa vzw. Naast de vertegenwoordigers van de scholen maken nu ook de politieke afgevaardigden deel uit van het dagelijks bestuur.
*Extern Verzelfstandigd Agentschap
Om de opvang nog kwalitatiever en efficiënter te maken werd de jaarlijkse werkingstoelage aan het begin van de huidige
legislatuur opgetrokken van 11 000 euro naar 25 000 euro.
Het optrekken van deze toelage was noodzakelijk om de loonkost van de personeelsleden te kunnen dragen. Want de
bijdrage die de ouders betalen voor de opvang, volstaat niet om de lonen van de begeleiders te betalen.
Begeleiders gezocht voor toezicht schoolkinderen
Intussen stelt vzw Onsa al veertien personeelsleden te werk met een deeltijds contract.
De onregelmatige werkuren (’s ochtends en ’s avonds) zorgen ervoor dat het moeilijk is om begeleiders te vinden. Daarom is EVA Onsa vzw steeds op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde begeleiders die graag met kinderen omgaan
en vóór en/of na de schooluren enkele uren toezicht willen doen op school.
Dit is mogelijk met een contract van bepaalde duur (inclusief maaltijdcheques) of met een vrijwilligersovereenkomst.
Wie meer informatie wil of graag als begeleider aan de slag wil bij EVA Onsa vzw kan contact opnemen via
kristin.eeckhout@depinte.be of 09 280 98 43.
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Leven & Wonen
Verkoop gevonden fietsen

Zaterdag 12 september

Het gemeentebestuur organiseert een verkoop van achtergelaten
en gevonden fietsen op zaterdag 12 september 2015. De gevonden fietsen zullen tentoongesteld worden aan de gemeentelijke
werkplaats (achter het gemeentehuis, in de Koning Albertlaan 1)
vanaf 10 uur.
Wie geïnteresseerd is om een bod uit te brengen op een fiets, kan
dit noteren op de fiche die aan de fiets bevestigd zal zijn. Instelprijs per fiets is 2 euro.
Om 12.30 uur, aansluitend op de bezichtiging, worden de fietsen toegewezen aan diegene die het hoogste bod heeft
uitgebracht. De fietsen dienen op dat ogenblik betaald en dadelijk meegenomen te worden. Als je een fiets wenst te
kopen, moet je dus ook aanwezig zijn tijdens het verkoopmoment.

Gratis chocolade bij de
Wereldwinkel
Op zaterdag 17 oktober, ter gelegenheid van de Week
van de Fair Trade, ontvangt elke klant een tablet (100 gr)
naar keuze van één van de zes nieuwe biochocolades.
Van alle ingrediënten in deze tabletten kan Oxfam precies
zeggen van waar ze komen. Ze kunnen garanderen dat er
geen kinderarbeid aan te pas kwam en dat aan de boer
voor elk cacaoboontje een eerlijke prijs betaald werd. Dit
garandeert hem een waardig inkomen, en daar boven op
betaalt Oxfam hem zoals aan al zijn boeren een fairtradepremie, die hij kan investeren in betere landbouwtechnieken, productontwikkeling, opleiding, gezondheidszorg, huisvesting en infrastructuur.
Kiezen voor Oxfam Fair Trade producten betekent een beter leven creëren voor duizenden gezinnen in het Zuiden.
De Wereldwinkel, Polderbos 2, is open elke woensdag en
zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

©Tineke D’Haese
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Samen(k)leven
Curieus De Pinte laat buren samen(k)leven
Is het niet vreemd dat élk huisgezin een boormachine
aankoopt, terwijl je even goed bij je buren kan aanbellen
en dat van hen kan lenen? Zeker wanneer je bedenkt dat
een op de drie huishoudens in België alleenwoners zijn
én dat we steeds dichter bij elkaar leven.
Delen van kostbaar goed is niet alleen een positief alternatief voor de dolgedraaide consumptiemaatschappij,
maar ook een fijne manier om je buren te leren kennen
en het sociale weefsel in de buurt te versterken.
Om daar een handje bij te helpen verdeelt Curieus deelstickertjes. Een waslijst aan aantrekkelijke pictogrammen
die je op jouw brievenbus, raam of voordeur kunt kleven
… Zo geef je aan je buren te kennen welk materiaal ze
kunnen komen lenen. Alsjeblieft, dank je wel.
Wil jij ook SAMEN(k)LEVEN en jouw
buren aansporen om hun frigobox,
fietspomp, kruiwagen, ladder, verrekijker … uit te lenen? Haal dan in
De Pinte jouw portie deelstickertjes/
affiche op bij Mireille Pauwels (09 282
33 42), Lieve Verschraegen (09 282 54
47) of Ann Poelman (09 282 93 65).

kMilieu & Duurzaamheid
Ophaalkalender
Textielinzameling
Op dinsdag 20 oktober wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die proper is en in
goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 18 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13 tot 16 uur
in de Kastanjestraat, op zaterdag 19 september van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Ga mee naar Parijs!
Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de 21ste klimaatconferentie
van de Verenigde Naties plaats. Alle deelnemende landen moeten plannen indienen
om de eigen CO2-uitstoot in te perken.
Met Climate Express wil de klimaatbeweging 10 000 Belgen naar Parijs brengen. Zij
zullen daar hun stem laten horen en hun eisen kracht bij zetten.
Na de trein naar Warschau in 2013 met de fiets, de bus of de trein naar Parijs? Yes we
can! Het wordt een onvergetelijke en betekenisvolle uitstap! Wil je meer weten, neem
een kijkje op www.climate-express.be en wil je deelnemen, neem contact op via
milieudienst@depinte.be, want de gemeente voorziet een financiële ondersteuning!.

Lokaal klimaatactieplan
De Pinte tekende het Burgemeesterconvenant en wil minstens
20 % minder CO2 uitstoten tegen 2020. Om dit te bereiken werkt
De Pinte samen met verschillende organisaties aan een klimaatactieplan. We willen de bewoners en organisaties optimaal betrekken bij de opmaak van dit plan.
We dagen iedereen uit om mee te denken. Kom op donderdag 15 oktober om 20 uur naar de raadzaal. Op deze avond
worden de ambities en de nulmeting (hoeveel broeikasgassen
stoot De Pinte uit in 2011) van De Pinte toegelicht.
Daarna denken we in thematische
workshops na over hoe we dit
kunnen waarmaken.
We horen graag uw ideeën en voorstellen rond:
• Energie en wonen
• Mobiliteit
• Consuminderen: duurzame producten uit eigen streek
Indien je er bij wilt zijn en de toekomst van jouw gemeente mee wil vorm
geven, schrijf je dan snel in en geef aan over welke thema je wilt meedenken.
Meer info en inschrijvingen via mariska.samyn@depinte.be.

Wandeling langs trage wegen met
bekendmaking nieuwe straatnaambordjes en Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 10 oktober
Meer info in de brochure
Duurzaamheid & Milieu
en op pagina 24
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kMilieu & Duurzaamheid
Subsidie streekeigen
beplanting
Het gemeentebestuur wil de
inwoners en verenigingen
aanmoedigen om streekeigen
beplanting te gebruiken door
tweejaarlijks een subsidie te
voorzien. Streekeigen – of inheemse – bomen en struiken
zijn soorten die van nature
voorkomen in een bepaalde
streek. Ze hebben zich in de
loop der tijd aangepast aan het lokale klimaat en de
plaatselijke bodem. Voorbeelden van streekeigen bomen en struiken zijn de beuk, linde, zomereik, tamme
kastanje, hazelaar, haagbeuk, meidoorn, taxus ...
Voor inwoners gaat dit via een samenaankoop van
plantmateriaal. De volgende aankoop is voorzien voor
het najaar 2015. Meer info hierover en het bestelformulier zult u in de volgende brochure duurzaamheid & milieu vinden. Deze verschijnt begin oktober.

Openbare brandhoutverkoop
Hebt u brandhout nodig en werkt u bovendien graag zelf
met de kettingzaag in het bos?
Dan is de houtverkoop van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen iets voor u. Zij verkopen loten brandhout op stam.
Dit betekent dat u na aankoop van een lot zelf de bomen
in het bos nog moet omzagen en afvoeren.
De loten liggen in Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Merelbeke, De Pinte, Hamme, Buggenhout en Aalst. Er is een
divers aanbod grote en kleine hoeveelheden loofhout.
De verkoop in openbare zitting vindt plaats op donderdag 22 oktober 2015 in het Kasteelke de Warande in
Wetteren (Warandelaan 14). Start om 19.30 uur. Vooraf
kunt u de loten bezichtigen op vrijdag 16 en zaterdag 17
oktober 2015. Meer info daarover vindt u in de catalogus.
Wenst u de brandhoutcatalogus of meer info?
De catalogus is beschikbaar vanaf 26 september 2015 via
www.bosgroepen.be of kunt u aanvragen bij Bosgroep
Midden Oost-Vlaanderen vzw, PAC Het Zuid, Woodrow
Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09 267 78 60,
bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be.

Ook verenigingen kunnen een aanvraag doen.
De aanplanting moet gebeuren op het grondgebied
van de gemeente De Pinte.
Waarom kiezen voor streekeigen bomen en
struiken in je tuin?
Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben een
langere levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke weersgrillen, ziekten en (insecten)plagen. Bovendien wordt de plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels,
egels ...) uitgenodigd om in je tuin te komen schuilen,
eten en verblijven. De vruchtjes en zaadjes van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes..

Bloembollen voor bijen
Dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen kan u dit najaar opnieuw een paar krokussen
(Crocus vernus) planten in uw tuin.
Krokussen zijn blijvende planten met een goed nectar- en stuifmeelgehalte. ldeaal
worden krokusbollen in het najaar (september tot december) geplant. Krokussen
zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar en de eerste voedselbron voor
bijenvolken en solitaire bijen die de winter doorkwamen. Eens de krokusbollen aangeplant, komen ze de jaren nadien van zelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer
bloemen bij. Op langere termijn is dat veel duurzamer.
In De Pinte kun je de bloembollen afhalen in het gemeentehuis bij de milieudienst op
woensdag 7 en 14 oktober tijdens de openingsuren. Dit zolang de voorraad strekt.
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Welzijn & Sociale zaken
Maak je omgeving
hartveilig

Volg de opleiding
‘Leren werken met een
AED-toestel’!
Door op openbare plaatsen automatische externe defibrillatoren (AED’s)
te plaatsen én er zoveel mogelijk
mensen mee te leren omgaan kunnen er mensenlevens gered worden.
De Pinte wil een hartveilige gemeente zijn. Daarom zijn nu al vier AEDtoestellen aangekocht. Deze zijn ge-

plaatst in de inkomhal van het OCP,
buiten aan het gemeentehuis (kant
gemeenteplein), aan de Veldblomme
in Zevergem en recent nog in sportpark Moerkensheide.
Een AED ophangen aan een muur:
daar is geen enkel slachtoffer mee
gered. Om De Pinte echt hartveilig
te maken, moeten er ook mensen
zijn die een AED leren gebruiken.
Daarom organiseert de gemeente
opnieuw opleidingen, in samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen.
Tijdens zo’n opleiding krijg je basisreanimatie aangeleerd en kan je
het AED-toestel uitproberen op een
demopop. De eerste AED-opleiding
zal plaatsvinden in de raadzaal op
dinsdag 29 september 2015 van
19.30 tot 22 uur.

De opleidingen zijn gratis. U kunt ter
plaatse eventueel ook een cursusboekje en een cd-rom kopen voor 7
euro.
Wil je de AED-opleiding volgen?
Dit kan door in te schrijven aan de
balie in het OCP of door contact op
te nemen met Bob Lentacker, tel.
09 280 98 46, vrijetijd@depinte.be.
Opgelet: er is een maximum van
achttien deelnemers. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!
Andere data voor opleidingen zult u
in één van de volgende infobladen
vinden.

Bouw van een nieuw
woon-zorgcentrum in De Pinte
Ouderenzorg blijft voor het OCMW van De Pinte een hoofdthema. Wat
de residentiële zorg betreft, werd in het voorjaar een overheidsopdracht uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan voor de
bouw van een nieuw woon-zorgcentrum.
In juni 2015 kon het architectenbureau Osar starten met het bouwhistorisch onderzoek en de analyse van het erfgoed als basis voor een ruimtelijke visie
die de erfgoedwaarden versterkt,
met zichtassen op onder andere het kasteel van
de Gentse architect Minard en de rode beuk.
Het OCMW-bestuur gelooft sterk in de vernieuwende visie van levensbestendig
wonen, waarbij ze ook assistentiewoningen voor meer actieve senioren in het
park wil realiseren, in de nabijheid van een nieuw woon-zorgcentrum voor bewoners met hogere zorgbehoefte.
Bovenstaande info en toelichting bij de dienstverlening van OCMW De Pinte
vindt u in het Jaarverslag voor 2014. Dit document dat sinds dit jaar in een nieuw
kleedje zit, werpt ook al een blik op het volgende jaar en de toekomstige uitdagingen. U kunt terecht op www.depinte.be/ocmw voor het jaarverslag en een
uitgebreid overzicht met de dienstverlening.

Kinderhoofden vol bits en
bytes door docent
Benedict Wydooghe
Over game- en internetgedrag bij
kinderen en jongeren
Gratis lezing op donderdag 24
september om 20 uur
Meer info zie pag. 22
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WAT NU?!
Eind 2015 verstrijkt de deadline voor de Millenniumdoelstellingen. Die zorgen voor een
vooruitgang in de strijd tegen armoede. Maar toch is de ongelijkheid wereldwijd toegenomen en moet de economie duurzamer. 2015 is een kanteljaar. De wereldleiders in de
VN beslissen wat er na deze millenniumdoelstellingen komt, de zogenaamde zeventien
sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelen.
Hecht je belang aan mondiaal welzijn en duurzame ontwikkeling? Wil je te weten komen hoe het nu zit met het aflopen van de millenniumdoelstellingen (eind 2015) en de
introductie van de Sustainable Development Goals (SDGs: 2016-2030)?
Kom naar WAT NU?!
Een boeiende infoavond met Dries Lesage (Ugent), de nodige animatie en een drankje
aangeboden door de gemeente! Op vrijdag 16 oktober om 20 uur in de bibliotheek
van De Pinte. Inschrijven kan bij de milieudienst in het gemeentehuis, 09 280 80 24 of
via milieudienst@depinte.be.
Wil je jouw stem laten horen? Teken dan alvast ook de petitie op www.action2015.be

Een dag uit het leven van een kinderbegeleider met 25 jaar dienst
’s Morgens om 7.30 uur start de opvang bij de meeste kinderbegeleiders van
de Organisator Gezins- en Groepsopvang van De Pinte. Vandaag nemen de
dienstverantwoordelijken Karolien Claes en Leen Desmet even de tijd om stil
te staan bij één van hun kinderbegeleiders die 25 jaar dienst heeft. We nemen
jullie graag mee in een dag uit het leven van Annie Verslycke, een kinderbegeleider gezinsopvang.
De opvangkinderen worden gebracht door hun ouders en de dagtaak kan beginnen. De jasjes worden aan de kapstok gehangen. Daarna kunnen de kinderen afwisselend spelen met bijvoorbeeld blokken, puzzels maken, tekenen
of Annie leest iets voor uit een boekje. Zo leren ze namen van voorwerpen en
herkennen ze dieren in de boekjes. Bij mooi weer is een wandeling of een winkelbezoekje niet uitgesloten.
Rond 10 uur start de kinderbegeleider met het klaarmaken van eten, terwijl de
kinderen verder spelen in de woonkamer. De kinderen komen niet in de keuken
voor de veiligheid.
Tussendoor komt ook het verversen van de luiers of zindelijkheidstraining aan
de beurt, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Daarna volgt een eetmoment. Voor de kinderen aan tafel gaan leren ze samen
opruimen, worden de schoentjes uitgedaan en netjes op zijn plaats gezet.
Tijdens hun middagdutje ruimt de kinderbegeleider de keuken op en kan ze
starten met het maken van fruitpap of fruitsla voor de grotere kinderen. Rond
15 uur staan de opvangkindjes op en krijgen ze hun vieruurtje.
Daarna worden ze klaargemaakt voor wanneer de ouders hun kindje komen
afhalen. Ondertussen spelen ze verder binnen of buiten, naar gelang het weer
het toelaat.
Rond 18 uur loopt de dagtaak als kinderbegeleider af, na het invullen van het
papierwerk. Daarna is hun eigen gezin aan de beurt.
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5-sterren Fairtradegemeente
De Pinte gaat er voor om een 5-sterren Fairtradegemeente te
worden. Op Dag van het Park mochten we onze eerste ster
bekendmaken. De eerste ster ‘communicatie’ is binnen! Bij het
binnenrijden van de gemeente kan je de nieuwe sterrenbordjes
zien.
We hebben deze ster verdiend omdat er talrijke communicatieinitiatieven werden ondernomen met informatie over Fairtrade:
de facebookpagina, de site van Fairtradegemeente, het gemeentelijk boekje
Duurzaamheid, flyers en placemats met informatie over de 5-sterren campagne en onze partners.
Op evenementen staan onze vrijwilligers van de trekkersgroep ook steeds klaar voor een woordje uitleg aan de Fairtradeinfostand. Veel leesplezier! www.FairTradegemeenten.be
Fairtrade Ambassadeurs:
Mensen met een hart voor Fairtrade/BIO/duurzaamheid. Interesse? Contacteer de milieudienst!
Fairtrade Fans:
Weten wat Fairtrade is én minstens vier keer per jaar bewust Fairtrade producten kopen of
verbruiken. Registreer je op de site!
Fairtrade Communicatie:
BEHAALDE STER! www.Fairtradegemeenten.be, we hebben een eigen facebook-pagina en
er is een vernieuwde Fairtradepagina op www.depinte.be.
Fairtrade Straat:
Heb je een leuk idee of doe je al iets met je straat? We zullen je hierin met plezier ondersteunen.
Fairtrade Bestuur:
Beleidsmatig blijven inzetten op Fairtrade. Hier zijn we volop aan bezig.
Doe ook mee!
Wil je ons helpen om een tweede ster te behalen? Ben je zelf een ambassadeur van eerlijke handel of wil je je buren mee
overtuigen? Heb je leuke ideeën om de doelstellingen te bereiken? Alle suggesties zijn waardevol en meer dan welkom.
Contacteer de milieudienst (milieudienst@depinte.be).
Meer info vind je ook op www.fairtradegemeente.be/depinte. Daar kan je je ook registeren als fan. Hou alvast de bordjes in
de gaten bij het binnenrijden van De Pinte want wie weet behalen we binnenkort onze volgende ster ...

Awel, ik wil…
… een vrijwilliger worden bij Awel?
Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en verhalen van kinderen en jongeren, denk en voel je met ze mee. En
maak je zo het verschil voor die ene jongere of dat kleine meisje.
Je kiest zelf langs welke weg je dat wil doen: telefoon, e-mail, chat of forum.
Awel, ik wil nog meer en schrijf me in! Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be of
02 534 37 43.
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Sociale bescherming voor iedereen!
Je hebt je hele leven hard gewerkt
maar krijgt geen pensioen.
Je wordt ziek maar kunt niet naar
het ziekenhuis of kunt geen dokter
betalen.
Je verliest je job of je hebt een ongeval op je werk en wordt gewoon naar huis gestuurd, zonder vervangingsinkomen of zorg.
11.11.11 voert samen met de ngo’s, vakbonden en mutualiteiten twee jaar lang campagne voor sociale bescherming voor
iedereen in Noord en Zuid. Een goede sociale bescherming is een garantie voor een menswaardig leven.
Supporter mee, beweeg mee, doe mee!
Registreer je op www.socialebescherming.be en ontvang gratis een pakket supportersmateriaal!
Ook dit jaar is er terug de broodzakkenactie in oktober en november. mmMidi, Hanssens en Rutsaert nemen deel aan deze
actie. Hun brood wordt verpakt in zakken waarop de informatie van de 11.11.11 actie vermeld wordt. Alvast bedankt aan
de bakkers.
Een terugblik
In 2014 was er de actie ‘Sorry is niet genoeg’. Resultaat hiervan is dat de Vlaamse regering in mei 2015 een stappenplan uitbracht om voedselverspilling tegen te gaan.
Doel is om tegen 2020 de verspilling met 15 % terug te dringen. Ook de Federale
Raad Duurzame Ontwikkeling heeft een advies over voedselverspilling aangenomen,
een aantal van de eisen van 11.11.11 werden vermeld.
Vorig jaar werd er in De Pinte 18 625,07 euro ingezameld (inclusief een gemeentelijke toelage van 1 966,89 euro). Dank aan
alle vrijwilligers en voor uw steun!

Zorgen aan je hoofd? Probeer iets nieuws
De Pinte is bezorgd
De Pinte maakt samen met Logo Gezond + werk van een gezonde
gemeente, met gezonde inwoners. Dit jaar wordt er gewerkt rond
geestelijke gezondheid in al zijn facetten. Om die reden organiseerden gemeente en OCMW alvast een sportparkwandeling op 11
augustus.
De volgende activiteiten op de agenda zijn:
• de lezing met tips over game- en internetgedrag bij kinderen (op
24 september, zie pagina 22)
• een infosessie over zelfzorg (zie hierna)
• lachyoga op 17 november (zie pagina 18)
Zelfzorg: om fit in je hoofd te blijven
Gratis infosessie over zorg dragen voor jezelf en grenzen stellen
Op 10 oktober 2015 om 10.30 uur in de bibliotheek van De Pinte
Inschrijven via info@sociaalhuisdepinte.be of 09 280 93 03
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Veiligheid
Grote gordelactie: iedereen goed vastgeklikt?
Wist je dat één op de twee kinderen fout vastgeklikt zit in de auto. Eén op de tien kinderen wordt zelfs helemaal niet vastgemaakt! Nochtans, met een eenvoudige klik verdriedubbelen de overlevingskansen bij een verkeersongeval. Daarom organiseert politie
Schelde-Leie een grote gordelactie in het begin van het nieuwe schooljaar.
Vanaf half september gaan de wijkinspecteurs langs bij alle lagere scholen in de politiezone (De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem). Tijdens hun eerste bezoek
informeren ze ouders over het juiste gebruik van kinderzitjes en de gordel. Een paar
dagen later komen ze nog eens langs, maar dan worden foutgebruikers beboet.
Wanneer een kinderzitje?
• K inderen - jonger dan achttien jaar - die kleiner zijn dan 1,35 m moeten vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.
• Kinderen vanaf 1,35 m moeten een gordel dragen of meereizen in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.
• Vanaf 1,35 m laat de wet toe dat een kind alleen met de veiligheidsgordel wordt vastgemaakt. Maar als het minder weegt
dan 36 kg en het verhogingskussen nog voldoende comfort biedt, is het beter om er zo lang mogelijk gebruik van te
blijven maken.
De veiligste plaats in de auto
De zitplaatsen achterin zijn veiliger. Maar als het onmogelijk is om je kind achterin correct vast te maken, dan zet je het beter
vooraan, correct vastgeklikt in een aangepast autozitje.
Uitzonderingen
• Je kunt achterin geen derde kinderzitje installeren en de andere twee zijn al in gebruik: een derde kind van drie jaar of
ouder (en kleiner dan 1,35 m) mag toch achterin worden vervoerd. Het moet dan een gordel dragen. Voorin mag het alleen in een autozitje meereizen.
• In geval van occasioneel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door hun eigen ouders worden vervoerd:
kinderen van drie jaar en ouder mogen toch achterin meereizen; ze moeten dan de gordel dragen.
Ouders, geef zelf het goede voorbeeld en doe altijd je gordel om!

Uitbreiding Buurtinformatienetwerk (BIN) Krila
Aan de bewoners van Bomstraat, Den Beer, Grote Steenweg, Klein Leenstraatje, Korte Veldstraat, Kriekestraat, Landuitstraat, Langerake, Mattestraatje, Pont-Zuid, Savaanstraat, Trekweg,
Vaerebeke, Veldstraat, Vredespad, Weldendreef, Wontergemstraat.
U bent van harte welkom op de infovergadering in het kader van de uitbreiding van BIN Krila.
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 22 september 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van
De Pinte.
Ook andere geïnteresseerde inwoners van de gemeente zijn welkom.
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.
In onze gemeente zijn momenteel al zes BIN’s actief.
Voor meer info: zie www.depinte.be/bin
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Vrije tijd
Gala van de Vrijwilliger 2015

Wie wil jij in de bloemetjes zetten?
Ook in 2015 hebben zich weer een heleboel mensen vrijwillig ingezet om er voor
te zorgen dat er in onze gemeente allerlei socioculturele activiteiten konden
plaatsvinden. De gemeente De Pinte stelt dit erg op prijs en heeft daarom beslist
om ook in 2015 de Pintse vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
Het concept van dit ‘Gala van de Vrijwilliger’ is wel enigszins aangepast en zal nu
plaatsvinden onder de naam ‘Vrijwilligersfeest’. Om de vrijwilligers te bedanken
worden zij die avond uitgenodigd. Er werden vier categorieën met vrijwilligers
en verdienstelijke burgers en/of verenigingen voorzien.
1. Sportverdienste
De prijs voor de Pintenaar of de Pintse vereniging die op het gebied van
sport in 2015 een speciale prestatie heeft geleverd.
2. Jeugdverdienste
De prijs voor de persoon of de vereniging die voor de jeugd in De Pinte in
2015 een uitzonderlijke inspanning heeft geleverd. Het kan ook een jongere zijn die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt.
3. Cultuurverdienste
De prijs voor de Pintenaar of de Pintse vereniging die op cultureel vlak in
2015 speciaal is opgevallen.

4. Anonieme duizendpoot
Dit is iemand die door zijn/haar waardevolle inzet achter de schermen van een Pintse vereniging/organisatie het verdient om eens op de voorgrond geplaatst te worden.
Om er voor te zorgen dat we geen waardevolle kandidaten voor deze viering
vergeten, doen we opnieuw een beroep op jou. Ken je iemand die voor één van
de vier categorieën in aanmerking kan komen? Geef dan je kandidatuur door
aan de dienst Vrije Tijd in het Ontmoetingscentrum Polderbos of via e-mail naar
vrijetijd@depinte.be. Doe dit zeker vóór 30 september 2015.
Opgelet: de winnaars van vorig jaar kunnen dit jaar niet meer deelnemen!
In je kandidatuur vermeld je de contactgegevens van de persoon die je nomineert en omschrijf je je nominatie. Hoe beter gemotiveerd en gedocumenteerd
je kandidatuur is, hoe meer kans ze heeft om genomineerd te worden.
Voor de categorieën sport, cultuur en jeugd worden de kandidaturen besproken in de respectievelijke adviesraden. Voor de anonieme duizendpoot worden
ze gequoteerd door een aparte deskundige jury en zoals vorig jaar voorgesteld
op de website. Iedereen kan dan online zijn/haar favoriete kandidaat nog eens extra nomineren.
De keuze van de uiteindelijke overwinnaar
wordt voor de helft van de punten bepaald door de online stemmen en de
andere helft door de jury. De poll zal
online gaan vanaf 19 oktober 2015.
Openluchtfilm Birdman

Op de vooravond van de Speelstraat
Zaterdag 5 september om 20 uur aan het
OCP, gratis!
| zie pag. 21
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Wij hopen opnieuw op een massale reactie. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij de dienst Vrije Tijd (OCP, tel. 09 280 98 46,
vrijetijd@depinte.be).

Kunstenaar van de maand
September: Sven Op de Beeck
Sven Op de Beeck is geboren in Gent op 18 april 1964. Hij
woont en werkt (als kunstenaar) in De Pinte. Hij volgde
een universitaire opleiding aan de UGent, maar eenmaal
afgestudeerd als Landbouwkundig ir. (nu is dat Bio-ingenieur) besloot hij alsnog een andere weg te bewandelen
en te schilderen (rond 1993). Hij volgde dus geen kunstopleiding en is autodidact.
Enkele kenschetsende citaten van Sven die iets over zijn
werk (en hemzelf ) zeggen:
“Ik denk niet dat kunst de wereld écht kan veranderen.
Aangenamer en interessanter maken, dat wel.”
“Kunst is bij uitstek een subjectief gegeven. Veralgemenend beweren dat kunst dit of dat ‘moet’ doen, en zus of
zo ‘moet’ zijn, is eigenlijk onzin. Kunst ‘moet’ gewoon niks.”
Waar: inkom gemeentehuis, tijdens de openingsuren

Oktober: Erik Demeyer
Wat in oktober in onze Pintse bibliotheek wordt tentoongesteld probeert een beeld te geven van de veelzijdige
creativiteit van onze dorpsgenoot Erik Demeyer. Hij kijkt,
luistert en probeert zijn impressies in beeld te brengen. Er
is steeds de persoonlijke toets, een nieuwe aanpak.
Na zijn opleiding Publi-Foto in Sint-Lucas en andere activiteiten koos hij ervoor om in 2005 met klei te experimenteren. Tijdens losse cursussen kreeg hij het boetseren
in de vingers en groeide de ‘goesting’ om zich verder te
bekwamen. Hij schreef zich in als student aan de SASK
(Stedelijke Academie Voor Schone Kunsten) in Deinze,
afdeling Keramiek en volgde er vijf jaar cursus op woensdag- en donderdagavond. Het werd een intense periode
van zoeken, experimenteren en creëren.
Erik houdt van een warm coloriet en gaat op een eigenzinnige wijze om met realiteit en verbeelding. Het laatste
jaar is De Bol een centraal uitgangspunt voor zijn creaties
rond De Cosmos en De Evolutie.
Waar: bibliotheek, tijdens de openingsuren

Bibliotheekweek en Verwendag
in de bibliotheek
De bibliotheekweek loopt van 10 tot 17 oktober en start
met de Verwendag op zaterdag 10 oktober waarbij iedere
bezoeker verwend wordt met iets lekkers.
Tijdens de bibliotheekweek zetten we ‘Verborgen parels’ van
de bibliotheek in de kijker.

‘Dichter bij de
dichter: gedichten lezen,
begrijpen en zeggen’
met Tine Ruysschaert
Op dinsdag 13 oktober om 20 uur in de bib
Gratis, reserveren nodig
| zie pag. 25

Bedoeling is om u via verborgen parels te leiden naar digitaal lezen, onder meer via een campagne-app met daarin
een ‘Best of’ van de ‘TOP 25 Verborgen Parels’. Van 1 tot 18
oktober kan iedereen hiervoor stemmen op www.verborgenparels.be.
Een ‘best of’ verschijnt dan eind oktober in een gratis en tijdelijke ‘Verborgen parels app’.
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Workshops iPads, iPhones en smartphones in de digi-bib
In het voorjaar organiseerde de bib al een workshop rond android-tablets voor beginners, deze keer komen de iPads en
iPhones aan bod (op donderdag 22 oktober). Er volgt op 27 oktober ook een workshop smartphones. Meer info op pagina
25.

Als lezen niet vanzelf gaat
(Groot)ouders van kinderen die kampen met leesproblemen, (zorg)leerkrachten,
logopedisten … zijn op 4 november om 19.30 uur welkom in de bib voor een infoavond over leesmoeilijkheden en dyslexie, gebracht door Remedial Teacher Mien
Desmet.
Op zondag 8 november om 15 uur vindt er dan nog een familievoorstelling plaats
over Prinsesje Ondersteboven, een prinsesje dat op een heel eigenaardige manier
leest. Ze leest namelijk alles van onder naar boven. Middenin het boek komt ze
Prinsje Achterstevoren tegen. Hij heeft ook een leesprobleem. Hij leest alles van
achteren naar voren. Prinsesje Ondersteboven en Prinsje Achterstevoren begrijpen
mekaar perfect.
Omdat we kinderen waarbij het lezen niet zo makkelijk gaat graag een duwtje in de rug willen geven, beschikken we
sinds kort over een heus Makkelijk lezen-meubel met bijbehorende speciale collectie boekjes. Bedoeling is om kinderen die wegens dyslexie, ADHD of andere obstakels lezen niet meer als prettig ervaren, opnieuw kennis te laten maken
met het plezier dat lezen ook is. De materialen staan met de cover naar voor, zo
vinden de kinderen gemakkelijker een boek dat ze leuk vinden.
Kom wegduiken in een spannend boek, beleef de prehistorie in dat interessant
weetjesboek of leen eens een luisterboek. Het kan allemaal! Je vindt de kast in
de jeugdafdeling, onder aan de trap.
Makkelijk Lezen is een
project van ZOVLA met de
steun van Provincie OostVlaanderen.

Vertelsessie voor
kinderen:
‘De wijde wereld in‘
Op 14 oktober om 14 uur in de bib
Gratis, reserveren nodig
Aangeboden door Provincie Oost-Vlaanderen
| zie pag. 25
de

wijde

V.u. Jozef Dauwe, gedeputeerde bevoegd voor cultuur, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

verhalen over op stap gaan

w e r e l d in
& misschien ook terugkeren

vertellingen
voor kinderen vanaf 6 jaar en
hun (groot)ouders
in
9 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
door TcollectiefvertelT

Meer info op:
www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies
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Een project van:

Met medewerking van:

Nieuwe openingsuren bibliotheek
sinds 10 augustus
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn worden de openingsuren van de bibliotheek aangepast en verruimd. Sinds
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
maandag
17 tot 19 uur
dinsdag 		
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag		
14 tot 17 uur
zaterdag		
10 tot 12 uur 				
		
(door een zetfout was de zaterdagopening
		
weggevallen in het vorige infoblad)

Pc-dokter in de bib

In samenwerking met Plussers’ impuls
Elke eerste zaterdag van de maand houdt de pc-dokter spreekuur in de bib. Tussen 10
en 12 uur kan iedereen hier terecht met zijn digitale problemen: van hoe iets te downloaden van iTunes tot het aanmaken van een e-mailadres op een smartphone; onze
pc-dokters proberen de juiste diagnose te stellen!
Best vooraf inschrijven/reserveren via www.depinte.be/pcdokter of in de bib.
Binnenkort vindt u ook meer info op de website.

Foto: sportkamp

juli 2015

Foto: tieneractiv

iteiten zomer 20

15

Leven(s)lang Sportelen in De Pinte
Ook in het komende sportseizoen zet de sportdienst van gemeente
De Pinte de campagne ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’ met veel enthousiasme verder. Ons doel daarbij is de niet-actieve 55-plussers aan
het sporten te krijgen en de sportende 55-plusser te motiveren actief te
blijven. We leggen de nadruk op plezierbeleving, sociale contacten en
sporten op eigen niveau.
Wij hebben u nodig!
Voor de ondersteuning van de sportdienst, bij de organisatie en uitwerking van het
seniorensportprogramma, zijn wij op zoek naar Sportelgangmakers.
Sportelgangmakers zijn enthousiaste mensen met een groot hart voor sport
die zich willen engageren om één of meerdere taken op zich willen nemen
om sport te promoten bij vijftigplussers.
De taken waarvoor je je kunt engageren zijn onder andere:
1. Ondersteuning bij de uitwerking van activiteiten en bij de organisatie
ervan
2. 55-plussers warm maken om deel te nemen aan sportactiviteiten
3. Een aanspreekpunt vormen voor 55-plussers die deelnemen aan sportactiviteiten
4. Spreekbuis van de 55-plusser en hun ideeën, wensen en verlangens
communiceren naar de sportdienst …

55+ on the move:
Sporteldag in Deinze
Op donderdag 24 september kunnen
55-plussers tijdens deze sportdag in een
gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete
sport beoefenen of kennismaken met een
nieuwe sportactiviteit.
Meer info op pagina 22
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Vanuit de sportdienst organiseren wij:
Sportelactiviteiten in de Seniorenweek van 16 tot 20 november 2015
De sportdienst organiseert in samenwerking met vzw Sportbeheer in het kader van de seniorenweek twee activiteiten op
dinsdag 17 november 2015 in het OCP.
1. Test je conditie (start om 9 uur stipt)
Op deze dag is het mogelijk om je algemene conditie te laten
testen door een Bloso-Sportelteam. Dit team geeft ook advies
over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde wijze je basisconditie kunt verbeteren en/of onderhouden.
2. Lach je gezond! (om 10.30 tot 11.30 uur)
Lachen opent deuren en brengt mensen dichter bij elkaar. Zoals Charlie Chaplin zei: “De kortste weg tussen twee mensen is
een lach.”.
Deze les bestaat uit ontspanning- en ademhalingsoefeningen, lachbevorderende oefeningen en een lachmeditatie of
vrije lach.
Lachen is goed voor je lichaam en geest en heeft weldoende
effecten: stimuleert bloedsomloop, verlaagt bloeddruk, ontspant, massage spijsverteringsstelsel, gemakkelijker relativeren ...
Bij lachyoga, zoals we dit noemen, streven we zelfs niet naar
een echte lach: het is leuk meegenomen als het gebeurt maar niet het doel.
Lachen is loslaten, in het hier en nu zijn, stoppen met denken.
Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven bij Sportdienst De Pinte, aan de balie van het OCP, Polderbos 20,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportpromotie@depinte.be.

Tai Chi voor beginners
Elke donderdagavond van 19.45 uur tot 20.45 uur
Onze nieuwe lessenreeks zal starten op donderdag 3 september 2015. Voor meer informatie en inschrijvingen omtrent
deze lessenreeks kan je altijd terecht bij de sportdienst.
Curve bowl
Dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP (Vergaderzaal 1). Curve bowl is
een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van ongeveer veertien meter lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men om het eerst vijftien punten te scoren door zo dicht mogelijk bij een doel (de jack)
te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom! Voor meer informatie omtrent deze lessen kan je altijd terecht bij de
sportdienst.
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Nieuw! Sportelprogramma
‘STAY FIT!’
+55 leven(s)lang Sportelen in De Pinte
Gemeente De Pinte gaat de uitdaging aan om nog niet
sportende 55-plussers (leeftijdscategorie van 55 - 80 jaar),
(weer) sportief-actief te krijgen en te houden.
Het nieuwe project krijgt de naam ‘Stay Fit’ en binnenkort
zullen een 4 000-tal inwoners een persoonlijke brief mogen verwachten waarin we ons nieuw project uitvoerig
zullen toelichten. Inwoners die dat wensen kunnen zich
ook aanmelden voor een huisbezoek waarin we persoonlijk ons project komen toelichten en graag antwoorden
op al uw vragen.
Testdag
We kunnen u nu alvast meegeven dat u zult kunnen inschrijven voor een gratis fitheidstest door een ervaren
ploeg medewerkers van Bloso maar dat is nog niet alles.
Gedurende deze ‘testdag’ op dinsdag 22 september
2015 zal een arts aanwezig zijn die u medisch advies zal
geven, mocht u twijfelen of u met eventuele medische
klachten (gewrichtsproblemen, hartproblemen, hoge
bloeddruk …) toch aan sport kan en mag doen.
Na de test en het advies van onze dokter zult u kunnen
deelnemen aan een gevarieerd beweegprogramma
waarin tal van sporten worden aangeboden zoals: zelf-

verdediging, rugschool, drums alive, lijndans, netbal …
De testdag op 22 september zal plaatsvinden van 9 tot 12
uur en van 14 tot 16 uur in het OCP.
Lessenreeksen
De lessen zullen plaatsvinden vanaf 5 oktober, telkens op
maandag van 10 tot 11 uur in het OCP. Na elke les kunt
u nog wat napraten en verwennen we u graag met een
gratis tas koffie. Kostprijs voor tien lessen: € 30
Na de tien lessen kunt u opnieuw uw conditie laten testen tijdens een tweede testdag en zult u al kunnen vaststellen of uw conditie er op vooruitgegaan is.
En dan … kunt u verder werken aan een gezond lichaam
en een gezonde geest, want we hebben nog een hele
lijst andere sporten en bewegingsmogelijkheden in het
aanbod in ons voorjaars- en zomerprogramma.
Mogelijke sporten die u aangeboden zullen worden:
petanque, Kubb, badminton, wandelen, fietsen, joggen,
lachyoga, curve bowls, schermen, elektrische fietscursus,
tai chi, yoga, fitball, stoelaërobic, seniorendans, conditiecircuit …
Hou uw brievenbus dus goed in de gaten!
Al deze activiteiten worden mee mogelijk gemaakt door
vzw Sportbeheer De Pinte eva.

Fietszoektocht in De Pinte
Tot 1 oktober kan je deelnemen aan een fietszoektocht in De Pinte
die jou langs mooie, groene plekjes brengt. De zoektocht is ongeveer 20 km lang. Het is een aangename weekenduitstap voor het
hele gezin. Bovendien kun je mooie prijzen winnen zoals een mand
met streekproducten, cinematickets, fietsaccessoires …
De fietszoektocht is een initiatief en samenwerking van de Spoorlijncomités, Gemeente De Pinte en Provincie Oost-Vlaanderen.
De brochure met de wedstrijdvragen is te krijgen in het gemeentehuis (infozuilen, duurzaamheids- en communicatieambtenaar).
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Festival van Vlaanderen: Terra Nova & Kurt van Eeghem
Terra Nova stelt een dadaïstisch literair concert voor waarin de
poëzie van Paul Van Ostaijen wordt geconfronteerd met de muziek van Ludwig Van Beethoven. Het geheel wordt geïntegreerd
in een nieuwe compositie van Wouter Lenaerts. Op deze manier
krijgt de voorstelling een typisch dadaïstisch collagekarakter en
een muzikale cross-oversfeer. Een verrassende confrontatie?
Dit programma herinnert ons aan een situatie die een eeuw
geleden plaatsvond in het muzieklandschap. Componisten
als Max Bruch en Camille Saint-Saëns hielden hardnekkig vast
aan het 19de-eeuwse compositie-idioom terwijl modernisten
als Stravinsky en Schönberg de Europese scène op hun kop
zetten door onder meer het uitvinden van de atonale muziek. De periodes waarin Beethovens en Van Ostaijens werk
tot stand kwamen zijn in de geschiedenis als keerpunten
gebrandmerkt. In deze voorstelling staan beide figuren symbool voor hun tijd en kunstfilosofie. Kurt Van Eeghem maakt
ons wegwijs in een van de boeiendste periodes uit de geschiedenis door in de rol te kruipen van Paul Van Ostaijen.
Wanneer:
Waar:		
Tickets:
			
Reserveren:
Organisatie:
		

Zaterdag 3 oktober 2015, 20 uur
Ontmoetingscentrum Polderbos
14 euro (ADK), 12 euro (VVK), 10 euro
(-26 jaar, 60+)
09 280 98 40, culturele.dienst@depinte.be
Cultuurraad De Pinte-Zevergem &
EVA Programma vzw

Vooruitblik
Veel Beterschap! door Teater 2000

Hilarische billenkletser van Teater 2000 met Ingrid Roets als regisseur.
Op 6, 7, 8, 13 en 14 november 2015 in het OCP.
Reservaties: www.teater2000.be, 0471 60 88 47
Seniorenweek

Van 16 tot 20 november 2015
Met feestkaarting op maandag, sportdag op dinsdag, filmvertoning ‘Marina’ op woensdag (OCP), ontbijt op donderdag en als afsluiter op vrijdag een dansnamiddag in zaal
Begonia met muziek door Rudy Hammond en zijn Blue Ladies.
Theatertour ‘Flip doet het zelf’ (solo-concert Flip Kowlier)

Op woensdag 25 november om 20 uur - OCP - € 16
Na een bezoek aan het circus raakt Flip Kowlier vertederd door de charme en de tristesse. Diezelfde avond nog schrijft hij het nummer ‘Cirque’, maar daar blijft het niet bij.
‘Cirque. De avonturen van W.M. Warlop’, is het vijfde soloalbum van de spraakwater van
dienst bij ’t Hof van Commerce. Hij brengt zijn jongste telg integraal, afgewisseld met
enkele van zijn bekendste klassiekers.
Stageblind: www.stageblind.be
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za. 5/9 Shaun het schaap

za. 5/9 Birdman

zo. 6/9 Speelstraat

Agenda september - oktober 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.

Vrijdag 4 september
JV De Pinte - St.-Kruis-Winkel (2de
reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
4 september en 2 oktober
Wandelen

om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63
Zaterdag 5 september
Openstelling Museum Scheldeveld

Ook op zo. 20/9 en za. 3/10 - op za. van 14
tot 17 uur, op zo. van 14 tot 18 uur Drapstraat 16 / Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zaterdag 5 september
Kinderfilm Shaun het schaap

‘s Middags nodigen de jeugdraad, jeugddienst en cultuurdienst de kinderen vanaf
zes jaar uit om naar ‘Shaun het schaap’
te komen kijken. De makers van ‘Wallace
& Gromit’ en ‘Chicken Run’ toverden een
nieuwe animatiefilm uit hun hoed en
laten daarvoor een kudde schapen los in
de grote, gevaarlijke stad. Of zoals Focus
Knack het verwoorde: “Deze film zal zowel
jong als oud tachtig minuten een schaapachtige grijns bezorgen. Veel geblaat, en
evenveel wol!”.
om 15 uur (pauze met versnapering en
drankje voorzien!) - Spiegelzaal OCP - € 2 vooraf registreren is wenselijk via
www.depinte.be/kinderfilm
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
Zaterdag 5 september
Openluchtfilm: Birdman

De jeugdraad, jeugddienst en cultuurdienst slaan opnieuw de handen in elkaar
en organiseren op de vooravond van de
speelstraat een openluchtfilm. Dit jaar bieden we u het komische drama
‘Birdman’ aan, goed voor een ferme winst
op de voorbije Oscar-uitreiking (Beste

Film!, Beste Scenario!). Een satire op het
acteurswereldje met niemand minder dan
Michael Keaton, Edward Norton, Naomi
Watts en Emma Stone.
om 20 uur - parking OCP - gratis
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
Zondag 6 september
Startviering en aansluitend drink

om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
www.parochiedepintezevergem.be
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86

Zaterdag 12 september
Kubb tornooi

Zondag 6 september
Speelstraat

Met tiener-, kleuter- en knutseldorp,
optredens van Youth Band, Dance
Reaction, TK Olympia, dj Gibby en straatanimatie Yanimo, ritje op de politiemoto,
sport-, jungle- en avonturendorp, volksspelen … | zie pag. 31
van 13 tot +/- 18 uur - Polderbos - gratis
Jeugdraad en Jeugddienst:
09 280 98 40
Vrijdag 11 september
Fietsen

ook op 25/9, 9/10 en 30/10 (± 35 km) en
op 18/9 en 16/10 (± 25 km) - om 14 uur
- OCP
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
Vrijdag 11 september
3de Scheldeveldejogging

Langs de prachtige paden en dreven van
het gemeentelijk joggingsparcours. De
jogging bestaat uit een, twee of drie ronden van 3,25 km doorheen de omgeving
van Scheldevelde, zonder tijdsopname en
in een recreatieve sfeer.
om 19 uur - startzuil loopomloop, WZC
Scheldevelde / Kasteelstraat - gratis
JoggingClub De Pinte
www.jcdepinte.be

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 .

Kom een leuke namiddag beleven. Er is
plaats voor 20 groepen. Supporters meer
dan welkom! Een verfrissing is voorzien.
vanaf 13 uur - grasveld naast OCP - € 10
per ploeg (minimum twee personen) inschrijven met vermelding groepsnaam,
naam en gsm-nummer van de kapitein
(verantwoordelijke) naar
inge.temmerman@telenet.be
GSF De Pinte
Zaterdag 12 september
Voetbalclub JV De Pinte ontvangt FC
Latem op kermiszaterdag: JV De Pinte Latem (1ste elftal)

Ook deze septemberkermis nodigt Jong
& Vlug De Pinte alle voetballiefhebbers uit
voor een topderby. Net als vorig seizoen
zorgden de kalendermakers in tweede
provinciale A, met de komst van buur FC
Latem voor een gala-avond. Beide ploegen haalden in de vorige competitie, na
een prachtig seizoen, de promotie-eindronde.
om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 13 september
Pintefeest met braderie,
straatanimatie, rommelmarkt,
kinderdorp …

| zie achtercover

10 tot 18 uur - centrum De Pinte - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/braderie
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Zondag 13 september

Vrijdag 18 september

Aperitiefconcert Harmonieorkest DP

JV De Pinte - Aalter (2de reserven A)

11 uur - Kasteel Viteux - gratis
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw
www.harmonieorkest.be

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Zondag 13 en maandag 14 september
Gezinsbarbecue tijdens de kermis

Doorlopend - Domein Begonia - € 15 / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 15 september
Paardenkoersen

om 14 uur - weide tussen ’t Mieregoed en
Kalande - € 5
KV Paardenkoerscomité DP
Luc De Vos: 0498 86 39 39
Dinsdag 15 september
Contactnamiddag, voorstelling
jaarprogramma met als thema ‘Terug
naar morgen’

om 14 uur - raadzaal - gratis
Markant DP-SDW
Van den Daelen: 09 282 85 29
Woensdag 16 september
Kookles ‘Lang leve de oogst’

Door Veltlesgeefster Sofie Magensen.
Tijdens deze les leer je de verschillende
technieken kennen om groenten en fruit
langer te bewaren. We leren een en ander
over inmaken met zoet, zuur of alcohol,
maar ook over pekelen, fermenteren, pasteuriseren, steriliseren, (vries)drogen, zouten, inkuilen …
Welke techniek is het best om tomaten te
bewaren en wat heb je hiervoor nodig?
Het komt die avond allemaal aan bod.
om 19.30 uur - CC De Zwaan, Dorp 1 /
Nazareth - € 8 (leden) / € 11 - inschrijven
uiterlijk op 8/9
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97
16 en 30 september
Workshop Haken ‘Beanie‘

om 19.30 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 17 september
Workshop Koken: Burgers en ballekes

om 19.30 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
KVLV zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
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Zondag 20 september
Parklife - een gloednieuw muziekfestival
voor foodies, families en fietsers

Kom naar het Parkbos en beleef een zomerse zondag!
Vlij je neer op het gras of in de zelfontworpen sofa’s en proef van de beste
foodtrucks. Isolde Lasoen et Les Bens
brengen er een chill ritme in. Genoeg
sfeer dus om ook een bezoek te brengen
aan de barbier en wat later je overwinning
te vieren op de slow biking contest.
Zin in tai chi? Met live muziek erbij ben je
meteen weer zen.
Voor kinderen is er een apart dorp met
trendy kapsalon, vintage muziekinstrumenten en tovertafels.
Op een van de vele wandelpaden vind je als je goed kijkt en luistert - een poëte vergroeid met de natuur of muziek op plaatsen waar een Parkbos-wandelaar nooit
eerder kwam. (Ook met de fiets geraak je
doorheen het Parkbos.) Op unieke locaties, zoals bij een artisanale fruitpers, staan
er je nog meer concerten te wachten.
vanaf 11 uur - start ter hoogte van Parkbosportaal ‘Grand Noble’, Kortrijksesteenweg
/ Sint-Denijs-Westrem ter hoogte van
Borluutdreef - gratis toegang op Grand
Noble met enkele betalende activiteiten,
€ 12 voor de vijf concerten in De Pinte en
Zevergem / € 2 (2 tot 14 jaar)
Zondag 20 september
Opendeurdag

Met uitleg over het nieuwe scoutsjaar,
spellen …
vanaf 14 uur - Nieuwstraat 78b
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
Zondag 20 september
Bezoek Parklife

Markant wandelt langs de evenementen
die plaatsvinden in het Parkbos
om 15 uur - Portaal Grand Noble (parking
Kortrijksesteenweg) - gratis
Markant DP-SDW
Dinsdag 22 september
Daguitstap Mons-Bergen, culturele
hoofdstad

Stadsbezoek met gids, tentoonstellingen

en bezoeken in de omgeving.
om 8 uur - Kerkplein De Pinte - € 60 inschrijven nodig
Markant DP-SDW
Van den Daelen: 09 282 85 29
Dinsdag 22 september
‘Testdag’ in het kader van het
Sportelprogramma ‘STAY FIT!’

Met o.a. fitheidstest, advies dokter en
sportprogramma voor 55-plussers
| zie pag. 19

van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
- OCP - gratis
Sportdienst en vzw Sportbeheer DP
EVA: 09 280 98 40

Woensdag 23 september
55+: ‘Eetbare knollen en wortelen’

om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Donderdag 24 september
55+ on the move: Sporteldag in Deinze

De regionale Sporteldag georganiseerd
door Burensportdienst Leiestreek, staat
open voor alle 55-plussers. Op deze sportdag kunt u in een gezellige, ontspannen
sfeer uw favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit.
De hele dag door zijn er initiatielessen
van een uur. Deelnemers kiezen uit: aquagym, dans, badminton, curve bowl, Drums
Alive, fitbal, lijndansen zwemmen, boogschieten, fietsen, kubb, petanque, tennis
en wandelen ...
Vanuit de Burensportdienst wordt gratis
busvervoer aangeboden. De bus vertrekt
op de parking aan het OCP.
9.30 tot 15.45 uur - Sporthal Palaestra /
Deinze - € 5 (deelname sport), € 10 (koude
schotel) - inschrijven voor 10/9 aan balie
OCP, tel. 09 280 98 40 of via
sportpromotie@depinte.be.
Burensportdienst Leiestreek
Donderdag 24 september
Kinderhoofden vol bits en bytes

Internet en games veroveren de jeugdkamer moeiteloos en dringen zo het alledaagse leven van kinderen en jongeren
binnen. Hoe maken we kinderen en jongeren gevoelig voor wat zij op het internet doen?
Hoe voeden we hen op tot weerbare
internetgebruikers? Dat zijn vragen die

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 .

zo. 13/9 Pintefeest

Benedict Wydooghe stelt.
Benedict Wydooghe doceert E-cultuur
aan Vives en volgt de ontwikkelingen in
jeugdige hoofden en cyberspace op de
voet. Op 24 september heeft hij het over
game- en internetgedrag, opvoeding en
de competenties van morgen. En passant
heeft hij het ook over cyberpesten, daten,
sekting, verslaving en de (on)betrouwbaarheid van informatie ...
om 20 uur - Huis van het kind ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - gratis - inschrijven via
opvoedingspunt@depinte.be
Opvoedingspunt DP
Zaterdag 26 september
Bezoek Sierteeltmuseum Zaffelaere

Het museum bevindt zich sinds de zomer
van 2011 op de prachtig vernieuwde
site van 6 500 m² van de (oude) pastorie
van Zaffelare. Het is omringd door een
indrukwekkende tuin die bezaaid is met
talloze planten en bloemsoorten. Verder
zijn er de glorietten, de oude en nieuwe
serres die tal van historische werktuigen
herbergen en de restanten van een middeleeuwse omwalling.
Na een koffie met Loots bloemengebak
laat een gids ons kennis maken met het
ontstaan en de geschiedenis van de sierteelt, ontdekken we het verrassende botanische verhaal achter de voornaamste
Lootse succesbloemen en worden we ondergedompeld in het leven van toen. Tot
slot krijgen we het verhaal van de sierteelt
in Lochristi te zien.
om 14.30 uur - sierteeltmuseum, Zaffelare
Dorp 28 / Lochristi - inschrijven vereist
uiterlijk op 14/9
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
25 september en 23 oktober
Opluisteren mis

om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 26 september
JV De Pinte - Waarschoot (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 27 september
Daguitstap naar de Borinage

Met Pascal Verbeken, auteur, journalist en
documentairemaker.
In 1903 schreef de Franstalige journalist
August De Winne ‘Door arm Vlaanderen’,

di. 22/9 STAY FIT!

een verslag van een reis langs ‘gaten van
verdriet, waar armoede, hongersnood,
analfabetisme en uitbuiting welig tieren’.
Honderd jaar later maken wij de reis in de
andere richting, langs de oude industriële
as van de Borinage, ooit het beloofde
land. Arm Vlaanderen is ondertussen rijk.
Voor Wallonië waren de voorbije decennia
meedogenloos. Wat is er gebeurd met het
‘beloofde land’ en welke toekomst heeft
het nog?
Met middagmaal in een volkshuis of
(bij goed weer) op de Héribus-terril in
Cuesmes, één van de hoogste steenkoolbergen van de Borinage. De rondleiding
stopt in Grand Hornu om 17.30 uur.
om 10 uur - Park & Ride parking Mons
(duidelijk aangeduid op de snelwegen
E19/E42, afrit 24), carpooling voorzien
- € 10 (gids inbegrepen) - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com of
telefonisch, na inschrijving ontvangt u informatie over carpooling en de eventuele
picknick.
Curieus DP
Lieve Verschraegen: 09 282 54 47

do. 24/9 Gamen en internet

van 10 tot 13 uur - raadzaal (ingang B. de
Gieylaan) - gratis
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
Zondag 27 september
Opluisteren mis

om 10.30 uur - AZ Sint-Jan / Brugge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Donderdag 1 oktober
GOSA-namiddag: Leen Persijn met
‘Hola Zomaar Oma’, een muzikaal
podiumgebeuren

om 14 uur - Zaal Begonia - € 10 / € 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 2 oktober
JV De Pinte - Adegem (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 3 oktober
Festival van Vlaanderen: Terra Nova &
Kurt van Eeghem

Zondag 27 september
Vers Geperst - Voorstelling boeken en
DF-programma

Vers Geperst is een ideale gelegenheid
voor oude bekenden en nieuwe geïnteresseerden om bij een hapje en een drankje nader kennis te maken met de plaatselijke Davidsfondsafdeling en het culturele
programma voor het werkjaar 2015-2016.
De nieuwe boeken en cd’s uit de Cultuurgids kunnen ingekeken en beluisterd worden.
Leden kunnen ter plaatse het lidmaatschap vernieuwen, door aankoop
van twee titels uit de Cultuurgids. Wie
ter plaatse het lidmaatschap vernieuwt,
maakt kans om zijn lievelingsboek uit de
Cultuurgids 2015-2016 te winnen. Nieuwe
leden en nieuwe inwoners (2015) wordt
een gratis toegangskaart aangeboden
voor alle afdelingsactiviteiten in het werkjaar 2015-2016.

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 .

Terra Nova stelt een literair concert voor
waarin de poëzie van Paul Van Ostaijen
wordt geconfronteerd met de muziek van
Ludwig Van Beethoven. Kurt Van Eeghem
maakt ons wegwijs in een van de boeiendste periodes uit de geschiedenis.
| zie pag. 20

om 20 uur - OCP - € 14 / € 12 / € 10 - reserveren via 09 280 98 40 of culturele.dienst@
depinte.be
Cultuurraad DP-Z en EVA Programma vzw
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Maandag 5 oktober
Programma oktoberkermis

Vrijdag 2 oktober
Indoor petanquetornooi
vanaf 19.30 uur - feesttent Blijpoel inschrijven voor 28/9 nodig (bij alle
Wezelleden)
Zaterdag 3 oktober
Wezel-eetfestijn (warm buffet)
om 18 uur - feesttent Blijpoel - kaarten te koop bij de Wezelleden
Zondag 4 oktober
Mountainbike wedstrijd (30 minuten
+ 1 ronde) met prijsuitreiking om 18
uur (feesttent Blijpoel)
vanaf 16 uur - dorp Zevergem - minimumleeftijd deelnemers: 16 jaar,
mountainbike en valhelm verplicht
www.dewezel.be
Maandag 5 oktober
9.30 uur: Plechtige kerkdienst voor
overleden parochianen
11 uur: Gezellig samenzijn in feesttent
Blijpoel, met optreden Marino Punk.
Gratis inkom.
Woensdag 7 oktober
Vrije kaarting voor 55-plussers van
Zevergem
Gratis koffietafel aangeboden door
de Wezel
om 14 uur - Zaal Boldershof - inschrijven nodig
Herman Begodt: 09 385 47 50
Organisatie: Wezel
Met dank aan: Gemeente De Pinte en
Vrije Basisschool Zevergem
Info: www.dewezel.be
Zondag 4 oktober
Halloweendiner

vanaf 11.30 uur - refter Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - € 20 (aperitief,
Flemish stew met Gentse tierentijnmosterd en dessert met koffie) / € 12 (- 12 j.)
- kaarten tot 1/10 bij de bestuursleden en
Memlinglaan 14, tel. 0496 13 16 09 of
celticspiritdancers@gmail.com
Celtic Spirit
Dancers
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Donderdag 8 oktober

Start lessenreeks Sportelprogramma
‘STAY FIT!’ (55+)

Voordracht ‘Onze hersenen verdienen
meer aandacht

| zie pag. 19

Wat kan hersenchirurgie?’ door Prof. Dr.
Dirk Van Roost, neurochirurg UZ
20 uur - Brasserie ‘t Klooster De Pinte - gratis (leden) / € 5
Markant DP-SDW
Van den Daelen: 09 282 85 29

van 10 tot 12 uur - OCP - € 30 voor tien
lessen
Gemeente De Pinte
Sportdienst en vzw Sportbeheer DP EVA
09 280 98 40
6 en 12 oktober

Vrijdag 9 oktober

Bloedcollecte

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Dinsdag 6 oktober

JV De Pinte - J. Zulte (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zaterdag 10 oktober

Vrouwenpraatcafé: Interseksualiteit bij
kinderen

Door Annelies Wauters, moraalfilosofe en
doctorandus over dit onderwerp.
“Is het een meisje of een jongen?” Dat
is meestal de eerste vraag die ouders
krijgen na de geboorte van hun kind. Een
eenvoudige vraag, maar dat is niet altijd
zo. Niet alle kinderen worden met een
duidelijk geslacht geboren. Sommigen
bezitten zowel mannelijke als vrouwelijke
kenmerken, dan spreekt men van ‘interseksualiteit’.
De maatschappij eist van de ouders dat ze
een geslacht kiezen, maar welk geslacht
kiezen ze? Laten ze hun kind pijnlijke en
erg ingrijpende operaties ondergaan?
Hoe groeien de kinderen, vaak verscheurd
door verwarrende gevoelens, op?
De vraag die op het moment heel erg
levendig is binnen deze ethische discussie en ook Ann Wouters bezig houdt, is
of we moeten wachten om een geslacht
toe te kennen aan een kind tot deze oud
genoeg is om zelf te beslissen.
om 20 uur - Scoutslokaal De Havik, Sportwegel - € 5
Curieus DP
Lieve Verschraegen: 09 282 54 47
Donderdag 8 oktober
Kookles ‘Vegetarisch broodbeleg’

Door Mike Vandekerckhove van de zaak
Veggiefollie
om 19.30 uur - Parochiezaal Melsen /
Merelbeke (wegens wegenwerken kan
deze locatie nog veranderen) - inschrijven
nodig, max. 20 personen
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97

Zelfzorg: om fit in je hoofd te blijven

Infosessie over zorg dragen voor jezelf en
grenzen stellen
om 10.30 uur - BIB - gratis - inschrijven via
info@sociaalhuisdepinte.be of
09 280 93 03
Zaterdag 10 oktober
Verken onze trage wegen en laat je
onderdompelen in de duisternis

Op de Dag van de Duisternis maak je kennis met de trage wegen van De Pinte. Kom
en wandel mee. Na de wandeling volgt
een receptie voor de bekendmaking van
de straatnaambordjes. Aansluitend start
rond 19 uur een activiteit in kader van
Nacht van de Duisternis. Meer informatie
in de volgende brochure Duurzaamheid
en Milieu.
om 16 uur - gratis
Gemeente De Pinte
Cleo Veireman:
09 280 80 24
Zondag 11 oktober
Tweedehandsbeurs kinderkledij en
speelgoed

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

Ben je lid van de Gezinsbond dan betaal
je zeven euro standgeld, alle andere kandidaatverkopers betalen vijftien euro. Per
stand worden een tafel (2 m op 0,75 m) en
een stoel voorzien.
Inschrijven als kandidaat verkoper is noodzakelijk!
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V.u. Jozef Dauwe, gedeputeerde bevoegd voor cultuur, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

verhalen over op stap gaan

vertellingen
voor kinderen vanaf 6 jaar en
hun (groot)ouders
in
9 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
door TcollectiefvertelT

Meer info op:
www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies

di. 13/10 ‘Dichter bij de dichter

Stuur een mailtje met je gegevens (naam,
adres en eventueel lidnummer) naar
nuschke@gmail.com. Na bevestiging kan
je het correcte bedrag overschrijven vóór
21/9.
van 9 tot 13 uur - OCP - gratis inkom
Gezinsbond DP

Met medewerking van:

vr. 16/10 WAT NU?!

CC De Zwaan, Dorp 1 / Nazareth - € 15 /
€ 20 - inschrijven voor 14/10
Christine Deboel: 09 385 60 03

Zaterdag 17 oktober
JV De Pinte - Sleidinge (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

Donderdag 22 oktober
Geleid bezoek aan tentoonstelling ‘Het
verloren koninkrijk. Willem I en België’

Zondag 18 oktober

De muzikanten brengen vanaf 11 uur een
kort, gevarieerd apero-concert ten berde;
‘Dichter bij de dichter: gedichten
intussen kunt u naar hartenlust een aperilezen, begrijpen en zeggen’
tiefje nuttigen. Na het concert kan er aanPoëzieavond met Tine Ruysschaert
geschoven worden voor een middagmaal
die gedichten komt lezen en bespre- à volonté - ten voordele van de werking
ken.
van de harmonie.
om 20 uur - BIB, B. de Gieylaan 27 De Harmonie van Zevergem staat onder
gratis - reserveren nodig via
de deskundige leiding van dirigent Jan
bibliotheek@depinte.be of
Huib Nas.
09 282 25 32 (Bibliotheek De Pinte)
Ben je ook muzikant en heb je zin om met
onze toffe bende mee te spelen? Kom dan
Woensdag 14 oktober
eens kijken op een van de concerten!
Vertelsessie voor kinderen: ‘De wijde
om 11 uur - De Veldblomme - € 10 of € 20
wereld in‘
(concert + maaltijd), kaarten vanaf oktober
Kinderen vanaf zes jaar en hun (groot) in ‘t Boldershof
ouders kunnen in de bib komen luisteren Harmonie van Zevergem
naar een vertelsessie ‘De
Connie Doublet: 09 385 48 03
wijde wereld in’ met verhalen over op stap gaan en
Zaterdag 18 oktober
misschien ook terugkeren.
15de Ribbetjesfestijn
Vroeg of laat kan het je gebeuren. Dat Aperitief, ribbekes à volonté of koude
je moet vertrekken. Omdat het jeukt, of visschotel, met groenten en frietjes
omdat het lot heeft beschikt. Je neus van 11.30 tot 13 uur - refter gemeentelijke
achterna. Door wouden en woestijnen, basisschool / Polderbos 2 - € 17 / € 10 (- 12
te voet of te paard, in de armen van een j.) / gratis (- 6 j.)
djinn of op de rug van een draak. Je broek- ACV De Pinte
zakken zijn leeg, maar altijd ontdek je wel Antoine Van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
iets wonderlijks of loop je iemand tegen
het lijf. Want toeval bestaat niet!
Dinsdag 20 oktober
Deze vertelsessie wordt gebracht door Voordracht over sparen en beleggen
enkele rasvertellers van ‘TcollectiefvertelT’: vandaag
Meneer Zee en Hilde Rogge.
Wie een beetje spaart of daarentegen veel
om 14 uur - BIB, B. de Gieylaan 27 - gratis belegt: het doet er niet toe! Wat staat u te
- reserveren via bibliotheek@depinte.be of doen?
09 282 25 32
Inleiding door: Roland COUNYE (Plussers’
Provincie Oost-Vlaanderen
Impuls), gastsprekers: Guy LERMINIAUX
(Bank Degroof/Petercam) en Peter DE
BLOCK (Axa Private Management)
Vrijdag 16 oktober
Ruime receptie achteraf!
WAT NU?!
vanaf 19.30 uur - Kasteel Viteux - gratis
Infoavond met Dries Lesage (Ugent)
Plussers’ Impuls
over mondiaal welzijn en duurzame
Christian Vanderstichele: 09 324 91 40
ontwikkeling. Wat na het aflopen van
www.Plussersimpuls.be
de millenniumdoelstellingen (eind
2015)?
Woensdag 21 en 28 oktober
Dinsdag 13 oktober

om 20 uur - bibliotheek De Pinte gratis - inschrijven nodig
Milieudienst: 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be

Een project van:

wo. 14/10 ‘De wijde wereld in’

Aperitiefconcert

| zie ook pag. 10

w e r e l d in
& misschien ook terugkeren

om 14 uur - ingang STAM
Markant DP-SDW
Van den Daelen: 09 282 85 29
Donderdag 22 oktober
Workshop iPad/iPhone voor beginners

Na een kleine toelichting over de verschillende systemen en modellen worden
de basisvaardigheden aangeleerd. Deelnemers dienen hun iPad of iPhone mee te
brengen!
om 19.30 uur - BIB, B. de Gieylaan 27 - gratis
- inschrijven via bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32 (beperkt aantal deelnemers)
Bibliotheek De Pinte
Donderdag 22 oktober
Workshop Koken: Spanje en Portugal

om 19.30 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem
KVLV zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Donderdag 22 oktober
Infectieziekten, terug van nooit
weggeweest

In 1969 verklaarde de Amerikaanse Minister van Volksgezondheid trots dat het tijd
was om ‘het boek van de infectieziekten
te sluiten’. Nu, zo’n 45 jaar later, sterft één
aardbewoner op zes aan een infectie; samen zo’n 20 miljoen mensen per jaar.
Vandaag gaan we met professor dr. Marc
Van Ranst (KU Leuven) op zoek naar factoren die, in de strijd van mensen tegen microben, de balans naar deze of gene kant
laten overhellen.
om 20 uur - OCP (cultuurzaal) - € 7 / € 5
(DF-lid)
Davidsfonds DP-Z
Gewest van Leie en Schelde
Marc Lagaert:
09 282 52 77

Workshop kruidencosmetica

In het teken van lichaamsverzorging, gegeven door herboriste Eveline Temmerman. Zij leert ons enkele verzorgingsproducten maken.

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 .

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2015 | 25

Vrijdag 23 oktober
Info en degustatie van kerst- en
winterbieren

Dinsdag 27 oktober

Woensdag 28 oktober

Workshop smartphones voor beginners

om 19.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat
KVLV zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

om 20 uur - Bondslokaal - € 10 / € 13
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 23 oktober

Vrijdag 30 oktober

JV De Pinte - Lembeke (2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Zondag 25 oktober
150 jaar gemeentelijk onderwijs in De
Pinte

Opening groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura

In deze workshop worden de basisvaardigheden op een smartphone aangeleerd: hoe apps installeren en verwijderen en wordt er op verkenning gegaan
naar enkele fijne en handige apps.
Enkel voor android smartphones, geen
iPhones. Deelnemers kunnen de eigen
smartphone meebrengen.
om 19.30 uur - BIB, B. de Gieylaan 27 gratis - inschrijven via
bibliotheek@depinte.be of 09 282 25 32
(beperkt aantal deelnemers)
Bibliotheek De Pinte
Dinsdag 27 oktober

Feest met volksspelen, volksdans,
klastentoonstellingen, volkscafé en kinderanimatie
van 14 tot 17 uur (vanaf
10 uur voor oudleerlingen) - Polderbos 1
Gemeentelijke Basisschool DP
www.gemeenteschooldepinte.be
Zondag 25 oktober
Wandeling

om 14 uur - plaats nog te bepalen
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Maandag 26 oktober
Hobbyles ‘Een sjaalkraag breien’

om 14 uur - Zaal De Graet / Afsnee (voormalig schooltje) - € 22 (materiaal) - naalden tussen 10 en 20 meebrengen
Markant DP-SDW
Van den Daelen: 09 282 85 29

Workshop ‘Geluk kan je leren‘

Het gaat mij weer niet lukken; over
faalangst en perfectionisme

Lezing over opvoeden door Marcel Hendrickx, coach en trainer van het Ontwikkelingsinstituut.
In onze maatschappij waar het altijd
‘meer’ en ‘beter’ moet, is het vaak heel
moeilijk om als kind gewoon vrij, blij en
spontaan van het leven te genieten. Kinderen gaan zo erg hun best doen, dat ze
perfectionisme ontwikkelen. Ze denken
dat ze niet goed genoeg zijn en krijgen
angst om te falen. Als ze puber worden,
krijgen ze het hierdoor extra moeilijk.
Je krijgt een zicht op het ontstaan en de
gevolgen van perfectionisme. Je leert
hoe je kunt omgaan met faalangst bij
kinderen. Je gaat naar huis met een heel
praktische methode die kinderen kan
helpen om zich te ontspannen als de
stress opkomt.
om 20 uur - Bondslokaal, Sportwegel € 3 (leden) / € 5 (drankje inbegrepen)
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

om 20 uur, ook op 31/10, 1, 7 en 8/11,
telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot
18 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Kunstkring Centaura
germain.schiettecatte@telenet.be
Zaterdag 31 oktober
Heksen-Sneukel-Tocht voor de hele
familie

Hou je van griezelen? Durf je geheime
heksenbrouwsels proeven of wandelen
door een donker bos, langs weiden en
verborgen paadjes? Wil je kennis maken
met griezels, monsters, vampieren en
heksen? Kom dan met je hele familie en
vrienden wandelen en smullen.
Wandeltocht van 7,5 km doorheen De
Pinte met vijf sneukelstops.
vrije start tussen 17 en 19 uur - vertrek:
GBS De Pinte, Polderbos 1 - kaarten: vanaf 13/9 (braderie), bij bestuur KVLV DP,
Landelijke Gilden DP-Z, Chiro DP, handelszaken
anndelie641@hotmail.com
Zaterdag 31 oktober
Eekbulk viert Halloween

‘Trick or treat’-ronde door de wijk met
afsluitende drink
Trek je supergriezeligste kledij aan en
breng een zak of mandje mee!
vanaf 19.30 uur - griezelgrot Eekbulk 2
- gratis - bevestiging aanwezigheid via
eekbulk@belgacom.net
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
Zaterdag 31 oktober
JV De Pinte - Mariakerke (1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

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
JKA Shotokan karate club Tasseikan De Pinte is een jonge dynamische club voor alle leeftijden. De club
heeft zijn thuisbasis gevonden in het OCP (Spiegelzaal) en kent sinds de start in 2006 een langzame
maar continue groei. Met zo’n 45-tal leden is Tasseikan een gevestigde waarde voor karate in De Pinte.
Trainingen
De clubtrainingen vinden plaatsen onder leiding van Andy Willaert (4° dan J.K.A., trainer A Bloso gediplomeerd). De leden beoefenen het JKA Shotokan karate en worden per training telkens opgesplitst
per graad en/of per leeftijd.
Tijdens de trainingen wordt uitgebreide aandacht besteed aan het technische aspect, maar ook aan het fysieke en
mentale aspect. En er mag uiteraard ook al eens goed gelachen worden, zeker naarmate de productie van het aantal
zweetdruppels toeneemt.
De clubtrainingen zijn niet specifiek competitief gericht, hoewel er een afzonderlijke en specifieke begeleiding hieromtrent mogelijk is.
Contact met andere karateclubs
De club verwelkomt regelmatig karateka en gastlesgevers uit bevriende clubs. Hierdoor ontstaat er een mooie samenwerking tussen de leiding van verschillende clubs, die zich ook weerspiegelt in de vriendschap die ontstaat tussen de
verschillende clubleden.
Tasseikan De Pinte gaat internationaal
De clubleiding van Tasseikan De Pinte maakt deel uit van de organisatie van de jaarlijkse Internationale JKA Stage S.
Miyazaki in Gent. Deze internationale stage – met een historiek die teruggaat tot 1974 – wordt elk jaar opnieuw georganiseerd begin juli. Hierbij worden telkens gerenommeerde buitenlandse gastlesgevers uitgenodigd en worden zo’n
600 karateka van over de hele wereld welkom geheten.
Even uitproberen?
Ben je zelf benieuwd wat het JKA Shotokan karate en/of onze club voor jou
kan betekenen? Kom dan gerust eens langs tijdens één van de clubtrainingen, om eens te kijken of zelfs deel te nemen. Je kunt steeds deelnemen aan
drie gratis proeftrainingen, zonder enige verder verplichting.
Trainingsdagen:
jongeren (- 9 j.): donderdag (18 tot 19 uur) en zaterdag (17.30 tot 18.30 uur)
jongeren (vanaf 9 j.): donderdag (18 tot 19.30 uur) en zaterdag (17.30 tot 19
uur)
volwassenen: maandag en woensdag (20 tot 21.30 uur) en zaterdag (17.30
tot 19 uur)
Meer informatie: www.tasseikan.be, info@tasseikan.be of 0476 98 64 66

Capoeira in De Pinte door Obά Guiné
Capoeira is een typisch Braziliaanse gevechtsdans, die begeleid wordt door gezang, handgeklap en instrumenten zoals een ‘berimbau’, een atabaque en een
‘pandeiro’ of tamboerijn.
Capoeira is een uitstekende fysieke training en fungeert als een unieke vorm
van zelfverdediging. Het bevordert ook de ontwikkeling van de motoriek en de
coördinatie.
Lesgever: Jair Santana uit Brazilië
Lessenperiode van 15 september 2015 tot 27 oktober 2015
Reeks Capoeira van zeven lessen op dinsdag van 19 tot 20 uur
Locatie: OCP, Polderbos 20, De Pinte
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De lessen zijn zowel voor kinderen (vanaf zes jaar) als voor volwassenen.
De prijs per les is 8 euro, verzekering inbegrepen. Een minimum van
tien deelnemers is vereist om de lessen te laten plaatsvinden.
Doe mee aan de gratis workshop
tijdens de braderie op 13 september 2015
van 14 tot 17 uur
en schrijf je in!
Informatie: obaguine@live.be, 0473 72 09 41 (Jair Santana),
www.everyoneweb.be/obaguine.be

Muzikale opleiding voor jong en oud
Muziekschool De Pinte staat voor een toegankelijke muziekopleiding waarin de noden en wensen van de leerling centraal
staan. Ze bieden een divers lessenpakket aan waarin elke leerling zijn/haar route kan uitstippelen.
Sinds vorig schooljaar kunnen zowel kinderen als volwassenen genieten van deze muziekopleiding en dat vlak bij uw deur,
in de lokalen van Gemeentelijke Basisschool De Pinte. Dit op maandag vanaf 16.30 uur, woensdag vanaf 13 uur en zaterdag
vanaf 9 uur.
Voor kleuters is er een leuke muziekinitiatie-cursus en kinderen van het eerste leerjaar kunnen de basis van muzieknotatie
leren. Kinderen vanaf het tweede leerjaar biedt Muziekschool De Pinte instrumentlessen en ondersteunende notenleerlessen aan. Ook jongeren uit het middelbaar en volwassenen kunnen er terecht voor instrumentlessen. En dan zijn er - last, but
not least - nog de leuke djémbe-groepslessen, toegankelijk voor kinderen vanaf acht jaar (en volwassenen)!
Inschrijvingen, proeflessen en info
maandag 7 september 2015 van 16.30 tot 20 uur
woensdag 9 september 2015 van 13 tot 20 uur
Locatie: lokalen Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1
Info: www.muziekschooldepinte.be en info@muziekschooldepinte.be

Body & Brain Yoga

Blijf Jong

Katrien Bouciqué is master in Body&Brain Yoga. Deze yogavorm is van origine Koreaans. Katrien volgde een opleiding
in de VS. De lessen zijn gemakkelijk te volgen, het zijn eenvoudige en natuurlijke oefeningen, op basis van energie en
gericht op een beter functioneren van je brein.

Dames, wensen jullie er ook alles aan te doen om
in conditie te blijven of om die te verbeteren?
Sluit dan aan bij Blijf Jong.

Het doel van Body&Brain Yoga is zelfontwikkeling stimuleren
naar een productief, creatief en vredig leven.
De lessen bevatten stretchoefeningen, bewust ademhalen,
energie voelen, visualisatie en meditatie. Het resulteert in
een diepe ontspanning, verhoogde concentratie en positieve gevoelens.
Je kunt meer informatie over Body&Brain Yoga vinden op de
website www.dahn-yoga.be.
Body&Brain Yoga vindt plaats op vrijdagvoormiddag van
9 tot 10 uur in het OCP (spiegelzaal).
Nieuwsgierig? Je bent altijd welkom voor een gratis proefles.
Meer info: Katrien Bouciqué, tel. 0497 82 44 77
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De lessen vinden plaats in het OCP vanaf 1 september 2015 tot 30 juni 2016.
Lestijden op:
maandag
8.30 tot 9.30 uur
dinsdag		
8.30 tot 9.30 uur
donderdag
8.30 tot 9.30 uur en
		
9.30 tot 10.30 uur
Geen les tijdens schoolvakanties en op verlofdagen
Gratis proefles in september 2015
Basisprijs: € 60 per jaar, verzekering inbegrepen
Voor informatie:
Hilde Serras, Latemstraat 3, De Pinte,
09 245 27 01, 0476 78 67 70
Nora Delvoye, Polderbos 28, De Pinte,
09 282 83 11

Zegt recreatief badminton u iets?
Hebt u zin om er eens flink in te vliegen, nieuwe mensen te leren kennen en samen aan sport te doen? Dan is hier uw
kans. Kom gerust eens kijken tijdens een van de speeldagen.
GSF De Pinte is een toffe groep badmintonners die wekelijks het beste van zich tonen op het veld. Elk zijn tempo en zijn
kunnen, zo doen ze aan recreatief sporten. Na het badmintonnen praten ze alles na met een welverdiende verfrissing.
Er is voor elk wat wils en u hebt ook de keuze tussen verschillende dagen en zelfs uren.
Van negen tot 99 jaar kunt u er terecht.
Maandag			
Woensdag (enkel dames)		
Donderdag			
Donderdag (G-badminton)		
Vrijdag (+55)			

21 tot 23 uur		
19 tot 20.30 uur 		
20.30 tot 23 uur		
21 tot 23 uur		
14 tot 16 uur		

Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool
OCP
OCP
OCP

Voor meer inlichtingen
Inge Temmerman, tel. 0477 62 60 59, en Annie Thienpont (+55), tel. 09 282 22 76, gsfbddepinte@telenet.be

Kom tennissen in De Pinte
Tennisclub De Pinte vzw is er voor u. Het zomerseizoen mag dan al op zijn einde lopen, de
terreinen zijn ook voor de rest van het seizoen (tot 31 maart 2016) beschikbaar voor de leden.
Over de terreinen 3 en 4 wordt in de loop van de maand september een luchthal geplaatst,
zodat ook onder dak kan gespeeld worden. Hier kan dit alleen op de uren die nog niet bezet
zijn door ‘abonnees’ die een vast uur hebben gehuurd voor de hele winterperiode.
(Winter)lid worden kan vanaf 1 september in het clubhuis elke zaterdag van 11 tot 12 uur (tot einde september, daarna na
contact met een bestuurslid).
Alle gegevens en info zijn te vinden op www.tkdepinte.be.

Start nieuw schooljaar Art@De Pinte
“Elk kind is een kunstenaar, de moeilijkheid is er één te blijven wanneer je groot bent.”
(Picasso)
Art@De Pinte activeert zijn AmateurKunstenaars elke woensdagavond van 19 tot 22 uur,
onder begeleiding van een Latemse kunstenaar. Op woensdag 2 september start Art@De Pinte met een nieuwe schildercursus!
Wat betaal je voor dit engagement?
• Wie voorzichtig wil komen ‘proeven’ van de lessen betaalt 9 euro voor
drie lessen en kan gebruik maken van een EHBO-basis-outfit van
penselen en verf (doek niet inbegrepen).
• Wie zich engageert voor een ‘Art’-schooljaar betaalt 120 euro, voor
alle lessen van 2 september tot en met 29 juni 2015, verzekering
inbegrepen.
Bezoek www.artdepinte.be voor alle info.
Hebt u nog vragen, dan kunt u ook contact opnemen met het
secretariaat: karina.alisch@skynet.be, 0473 93 48 33.
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DanceReaction De Pinte, dansend en sportief najaar!
Volwassenen
Pilates & CardioCore: je versterkt je core (rug, buik), wordt leniger en krijgt meer uithouding.
Shape-Up BootCamp: outdoor training gericht op spierversteviging, vetverbranding, conditie.
Op www.DanceReaction.be vindt u het actuele uurrooster (zie Volwassenen > Uurrooster).
Van 1 tot 12 september ben je welkom voor gratis kennismakingslessen, die je best vooraf reserveert via
www.DanceReaction.be > Contact.
Tarief: € 10 per les
Jeugd
Van 1 tot 12 september zijn alle kinderen (kleuter tot 18+) welkom op alle gratis proeflessen Dans.
Keuze uit: KnuffelDance (voor kleuters vanaf geboortejaar 2010 - 2011), ClipDance, Musical Dance, Modern,
JazzDance, HipHop, BreakDance en DanceTeams.
Het actuele uurrooster vind je op www.DanceReaction.
be > Jeugd > Praktisch.
Gelieve om organisatorische redenen de eerste les te
reserveren via www.DanceReaction.be > Contact. Je
ontvangt dan een bevestigingsmail met meer details.
De meeste activiteiten vinden plaats in De Pinte: OCP,
Polderbos 20.

Yoga
Yoga kan voor veel mensen een weg zijn om zich bewust te worden van spanningen in hun lichaam en om te ontdekken
waar die spanningen zich hebben vastgezet.
Eenvoudige oefeningen en ook ademhalingsoefeningen, helpen om de hartslag te vertragen en de bloeddruk en stresshormonenniveaus te verlagen. Zich bewust worden van het lichamelijke functioneren, geeft steeds een harmonischer
gevoel.
Een yoga-houding, asana genoemd, gewoon uitvoeren of een oefening op yoga-manier uitvoeren, maakt een wereld van
verschil uit.
Een asana ‘doet’ iets met het lichaam. Een bepaald deel wordt gerekt, een ander deel weer samengedrukt, wat een sterkere
doorbloeding geeft in dat gebied, tijdens of na de oefening. Daarom wordt tussen twee houdingen in, een poosje uitgerust
om het lichaam gelegenheid te geven zich weer te ontspannen = herstellen.
Indien we spieren bewust willen ontspannen, niet-spannen, dan moeten we ze eerst bewust leren aanspannen. Dit gaat in
harmonie met een goede ademhaling, een belangrijke deelnemer aan dit hele proces.
Het is zeer nuttig de ademhaling, pranayama genoemd, te observeren, stil en aandachtig. Niet zelf het ritme te bepalen,
maar gewoon de natuur in ons laten ademen. Zo ontdekken we ons eigen ademritme, wat lichaam en geest kalmeert.
Marleen De Regge
Lesgeefster yoga en Tai Chi en shiatsu beoefenaar
www.in-evenwicht.be, tel. 09 282 89 61
Wekelijkse lessen:
•
De Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem									
Op dinsdag van 18.30 tot 19.40 uur en 19.50 tot 21 uur
•
OCP, Polderbos, De Pinte											
Op woensdag van 9 tot 10.10 uur
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
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voor de jeugd
Zondag 6 september 2015: SPEELSTRAAT
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst presenteren: de dertiende editie van de speelstraat
Zondag 6 september 2015 bouwen we de straat Polderbos opnieuw om tot een super deluxe speelstraat met alles er
op en eraan! De straat Polderbos wordt verkeersvrij gemaakt en de kinderen en jongeren krijgen de kans om letterlijk
‘op straat’ te spelen. Er zal weer heel wat te beleven zijn: avonturenweide, verkeersparcours, ritje op de moto, springkastelen, creatieve workshops, verteltheater, schminken … Daarnaast zijn er ook nog een aantal optredens van lokale
groepen voorzien.
Praktische gegevens
Wanneer:
zondag 6 september 2015 van 13 tot +/- 18 uur
Voor wie:
voor kinderen en jongeren tot en met zestien jaar!
Kostprijs:		
de activiteiten zijn gratis
Bij regenweer:
gaat de speelstraat binnen door en blijft u van harte welkom!
Met dank aan Provincie Oost-Vlaanderen en aan de vele verenigingen en lokale handelaars.

Verslag tieneractiviteiten
Tijdens de maanden juni, juli en augustus organiseerde de jeugddienst in samenwerking met de gemeente
Sint-Martens-Latem enkele leuke en uitdagende activiteiten voor tieners.
Op woensdag 24 juni zijn we de sfeer gaan opsnuiven op Popeiland en op donderdag 25 juni stond de Avonturensportdag op het programma. Op de sportdag hebben we deelgenomen aan activiteiten zoals lasershoot, tchoukbal,
teambuilding, raft en nog enkele andere. En de zon was van de partij dus hier en daar belandde een enthousiasteling
in het water.
En in juli gingen we de sportieve toer op om te gaan paintballen, muurklimmen en SUP peddelen. In augustus hebben we ons ondergedompeld in de wereld van de graffiti en we mochten zelf ook aan de slag met de spuitbussen. We
gingen een namiddag ravotten in het Parkbos en eindigden de vakantie met een dagje Bellewaerde!
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Vakantiewerking
schooljaar 2015-2016
Een overzicht

Hieronder kan je per vakantie een overzicht vinden van
welke kampen, speelpleinwerking of opvangmogelijkheden er zijn voor jouw kind in De Pinte.
Herfstvakantie
- Sportkamp van 3 tot 6 november 2015
Inschrijvingen inwoners: 15 september 2015 vanaf 20 uur
Inschrijvingen niet-inwoners: 16 september 2015 vanaf
20 uur
- Stekelbees van 3 tot 6 november 2015
Kerstvakantie
- Sportkamp van 21 tot 23 december 2015
Inschrijvingen inwoners: 10 november 2015 vanaf 20 uur
Inschrijvingen niet-inwoners: 11 november 2015 vanaf 20
uur
- Stekelbees van 21 tot 24 december 2015
Krokusvakantie
- Sportkamp van 8 februari tot 12 februari 2016
Inschrijvingen inwoners: 12 januari 2016 vanaf 20 uur
Inschrijvingen niet-inwoners: 13 januari 2016 vanaf 20 uur
- Stekelbees van 8 tot 12 februari 2016

Paasvakantie
- Speelplein Amigos van 29 maart tot 1 april 2016
Inschrijvingen: 7 maart 2016 vanaf 20 uur
- Sportkamp van 4 tot 8 april 2016
Inschrijvingen inwoners: 8 maart 2016 vanaf 20 uur
Inschrijvingen niet-inwoners: 9 maart 2016 vanaf 20 uur
- Stekelbees van 4 tot 8 april 2016
Zomervakantie
Inschrijvingen Speelpleinwerking Amigos: maandag 9
mei 2016 vanaf 20 uur
Inschrijvingen sportkampen (inwoners): dinsdag 10 mei
2016 vanaf 20 uur
Inschrijvingen sportkampen (niet-inwoners): woensdag
11 mei 2016 vanaf 20 uur
- 1 juli 2016: Stekelbees
- Van 4 juli tot 8 juli 2016: Sportkamp en Stekelbees
- Van 11 juli tot 15 juli 2016: Sportkamp en Stekelbees
- Van 18 juli tot 22 juli 2016: Speelplein Amigos
(let op: donderdag 21 juli geen speelplein)
- Van 25 tot 29 juli 2016: Speelplein Amigos
- Van 1 tot 5 augustus 2016: Speelplein Amigos
- Van 8 tot 12 augustus 2016: Speelplein Amigos en Stekelbees
- Van 16 tot 19 augustus 2016: Speelplein Amigos en Stekelbees
- Van 22 tot 26 augustus 2016: Sportkamp, Cultuurkamp
en Stekelbees
- Van 29 tot 31 augustus 2016: Sportkamp en Stekelbees

Sport(kampen) voor jongeren
in de kijker
In het vorige infoblad werden de Sportacademie en de kampen van het
najaar al aangekondigd. Graag geven we u ter herinnering nog eens de
inschrijvingsmomenten mee.
Sportacademie
• 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.
• Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar kunnen
deelnemen aan MultiMove, op zaterdagnamiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
De lessen starten op zaterdag 3 oktober en lopen tot aan de kerstvakantie.
Inschrijvingsmomenten:
• voor inwoners van De Pinte: dinsdag 15 september vanaf 20 uur
• voor niet-inwoners: woensdag 16 september vanaf 20 uur
Inschrijvingsmomenten kampen najaar 2015
Herfst: van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november 2015
Thema kleuters: Reuzeleuke Kabouterpret
Thema lagere school: Expeditie Robinson
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• voor inwoners van De Pinte: dinsdag 15 september vanaf 20 uur
• voor niet-inwoners: woensdag 16 september vanaf 20 uur
Kerst: van maandag 21 tot en met woensdag 23 december 2015
Thema kleuters: Viking en draken
Thema lagere school: ABC-kamp
• voor inwoners van De Pinte: dinsdag 10 november vanaf 20 uur
• voor niet-inwoners: woensdag 11 november vanaf 20 uur
Inschrijven voor de sportkampen kan enkel online. Alle informatie omtrent de inschrijvingsprocedure vindt u op: www.depinte.be/ticketgang
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer, OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sportpromotie@depinte.be.

Sport Na School 2015 – 2016
Op maandag 5 oktober 2015 start het nieuwe SNS–sportjaar. Sinds 2011
neemt de gemeente De Pinte actief deel aan dit project.
Met een SNS-pas kunnen jongeren uit het secundair onderwijs, na
school deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in hun gemeente
of regio. De jongeren kunnen zelf kiezen, waar, wanneer en hoe vaak ze
willen sporten.
Het lokale programma van de sportactiviteiten wordt opgemaakt in samenspraak met de sportdienst, de lokale sportclubs, de deelnemende
scholen en privésportcentra.
Er wordt gezocht naar een zo groot mogelijk aanbod eigentijdse recreatieve sporten die een belangrijke aantrekkingspool vormen voor
de jongeren.
Volgende sporten zullen zeker opgenomen worden in het
aanbod: fitness, squash, gevechtssporten, lacross, tennis
…
De activiteiten vinden plaats in verschillende sportaccommodaties of
scholen in de buurt en sluiten doorgaans aan op de schooluren. Er
wordt gewerkt met twee semesters (van oktober tot januari en van
februari tot mei). Voor één semester betaal je 30 euro, voor twee semesters betaal je slechts 45 euro. Bovendien kan een deel van het
inschrijvingsgeld teruggekregen worden via de ziekteverzekering.
Inschrijven kan online via www.sportnaschool.be of via de school (boekhouding of
leerkracht lichamelijke opvoeding).
Voor meer info: Sylvie Vandewalle, leiestreek@sportnaschool.be,
www.sportnaschool.be
Deze activiteiten worden mee mogelijk gemaakt door vzw Sportbeheer
De Pinte eva.

Kinderfilm ‘Shaun het
schaap’
Op zaterdag 5 september
2015 in het OCP, € 2
| zie pag. 21
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Amigoscomité zoekt ouders
Het Amigoscomité bestaat uit ouders en animatoren die drie à vier keer per jaar samenzitten om de werking van speelplein Amigos te bekijken, te evalueren, te ondersteunen …
Ben je als ouder of animator geïnteresseerd om het team te versterken?
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 24 september 2015 om 20 uur in het OCP. Geef een seintje aan
de jeugddienst (via jeugddienst@depinte.be) als je er bij wilt zijn.
Meer info op: www.depinte.be/amigoscomité

Kinderen baas in De Pinte en Zevergem!

De kindergemeenteraad

Na het succes van vorig jaar wil het gemeentebestuur ook dit schooljaar een kindergemeenteraad samenbrengen. De
kindergemeenteraad van schooljaar 2014-2015 heeft nagedacht over allerlei zaken zoals ruimte voor kinderen, mobiliteit … Ze hebben mee de nieuwe speeltoestellen op speelterrein Polderbos helpen kiezen. Ze stelden ook eisen over
veilig verkeer.
Waarom een kindergemeenteraad?
Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de mening van de lagereschoolkinderen, omdat in De Pinte kinderen mogen nadenken en meepraten over al de zaken die kinderen aanbelangen binnen de gemeente.
Hoe werkt zo’n kindergemeenteraad?
De kindergemeenteraad komt een viertal keer samen en daarin bepaalt men zelf de thema’s waarover ze het willen
hebben. Dat kan gaan over: activiteiten, sport, cultuur, verkeer, ruimte, milieu ...
Om de kindergemeenteraad samen te stellen, organiseren we - zoals bij de gemeenteraad - eerst verkiezingen waarbij
de kinderen met de meeste stemmen in de kindergemeenteraad zitten. In totaal kunnen er maximaal zestien kinderen
deelnemen. De kindergemeenteraadsleden verkiezen bij de eerste vergadering een kinderburgemeester.
Wil je in de kindergemeenteraad zetelen?
Dan:
• ben je geïnteresseerd in de werking van De Pinte en wil je de meningen van alle kinderen laten horen in de gemeente;
• kan je duidelijk verwoorden waar de kinderen van je klas, sportclub, jeugdvereniging of hobbyclub mee bezig zijn. Praat er dus
zeker over met leeftijdsgenoten;
• woon je in De Pinte en zit je in het vijfde of zesde leerjaar;
• zorg je dat je op de vier bijeenkomsten aanwezig kunt zijn;
• vul je het formulier op de www.depinte.be/kindergemeenteraad
in vóór 30 september om 20 uur.
Verkiezingen
Vanaf 9 oktober tot en met 31 oktober kan je op de website jouw
stem uitbrengen op jouw favoriete kandidaat of kandidaten.
Steun de meisjes en/of jongens die jij in de kindergemeenteraad
wilt zien!
Wil je stemmen dan:
• woon je in De Pinte en zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar;
stem je eenmaal via de website (stemmen kan vanaf
•
9 oktober).
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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 zittingen van de gemeenteraad op maandag 31 augustus en
maandag 19 oktober 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 via www.depinte.be/OCMW.
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