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Teksten worden verwacht uiterlijk op maandag
16 mei 2016 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be

Feesten in
eigen gemeente
Heb je mooie foto’s van De Pinte - Zevergem die
gepubliceerd mogen worden in het infoblad, laat
iets weten via communicatie@depinte.be

13

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

Vlaanderen Feest 2015

Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Openingsuren bibliotheek
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
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Sluitingsdag
gemeentelijke diensten
(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)

Donderdag 5 mei:
Vrijdag 6 mei:
Zaterdag 7 mei:
Maandag 16 mei:

Hemelvaartsdag
brugdag
brugdag (bib gesloten)
pinkstermaandag

Het recyclagepark is ook gesloten
op dinsdagnamiddag 14 juni 2016
(personeelssportdag).

Repair Café
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
Interesse? Lees meer op pagina

8
De ‘grote
vakantie’
in zicht
Eerst nog even Blokken@debib | zie pag. 22
Daarna:
• Speelplein Amigos
(ook: animatoren gezocht)
| zie pag. 22
• Tieneractiviteiten
| zie pag. 24
• Musicalkampen
| zie pag. 23
• … (lees het infoblad en ontdek
nog veel meer)

Dag van
het Park
Een Dag van het Park helemaal in
het teken van wereldburgerschap.
Het wordt een mondiale dag met
gratis activiteiten voor jong en
oud: muziekoptredens, animatie,
workshops ... én een gratis Fairtrade
picknick (inschrijven uiterlijk op
11 mei).
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Openbare werken & Mobiliteit

Wegomlegging naar aanleiding van
wielerwedstrijden op 16 mei
Op maandag 16 mei 2016 zullen er
tussen 13.45 uur en 18.45 uur twee
wielerwedstrijden (dames jeugd en dames elite) plaatsvinden met volgende
omloop: Groenstraat, Stationsstraat,
Koning Albertlaan, Baron de Gieylaan,
Vredestraat, Polderdreef, ’t Kruisken,
Heirweg, Nieuwstraat en Pintestraat.
Zie ook Agenda pagina x
Er zal een parkeerverbod gelden in:
Groenstraat, Koning Albertlaan (vanaf
kruising met Koning Leopoldlaan tot
aan kruising met Baron de Gieylaan),
Vredestraat, Polderdreef, ’t Kruisken,
Heirweg en Nieuwstraat.

Op het hele parcours zal er eenrichtingsverkeer gelden, uitgezonderd
in de Pintestraat, het deel tussen de
Bommelstraat en de Eeuwfeestlaan,
waar het verkeer geregeld zal worden
door de politie.
De tunnel in de Langevelddreef zal
afgesloten worden voor het verkeer
richting de Groenstraat. Er zal een
wegomleiding zijn via de Florastraat
naar de Baron de Gieylaan.

Inname openbaar domein
Niemand mag de openbare weg
privatief gebruiken zonder een
voorafgaande schriftelijke machtiging van de gemeente. Er dient een
aanvraagformulier (www.depinte.be/
signalisatievergunning) tot inname
van het openbaar domein te worden
ingediend bij de dienst Grondzaken.
Dit betekent dat u voor bijvoorbeeld
de volgende werken een vergunning
nodig hebt:
• plaatsen van een verhuiswagen
en/of -lift;
• plaatsen van een stelling op openbaar domein;
• afbakenen van een werfzone voor
het plaatsen van containers, bouwmaterialen;
• leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk
bezet wordt door een vrachtwagen,
kraan, werkzone …;
• afsluiten van wegen door werken
aan uw woning waarbij (tijdelijk)
een volledige versperring van de
rijweg nodig is.
Het openbaar domein dat u wenst
te gebruiken kan dus zowel een of
meerdere parkeerplaatsen zijn, als een
volledige of gedeeltelijke inname van
de rijweg, voet- en fietspaden, bermstroken …
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Bij uw aanvraag moet er een duidelijk en overzichtelijk signalisatie- en/
of omleidingsplan worden gevoegd.
Dit signalisatieplan moet minstens
het adres bevatten waar de tijdelijke
privatisering zal gebeuren en de oppervlakte (lengte en breedte) van het
openbaar domein dat tijdelijk geprivatiseerd wordt.
De vergunning dient minstens twee
weken op voorhand aangevraagd te
worden.

In sommige gevallen (innames langer
dan acht dagen of innames voor het
plaatsen van een container) is er een
retributie verschuldigd.

TIP
Cambio autodelen,
vanaf mei in De Pinte
| zie pag. 10

Welk vervoerbewijs past best bij jou?
Als je maar een enkele keer de tram of bus neemt, koop je
best een biljet of sms-ticket.
• Een biljet moet je bij elke instap ontwaarden. Kies het
cijfer 1 op het gele ontwaardingstoestel.
• Een sms-ticket is tot 35 % goedkoper dan een biljet.
Stuur je sms vóór je opstapt. Je bevestigings-sms geldt
als vervoerbewijs.

Biljet

Kostprijs Duur

Te koop

€3

Automaat
Lijnwinkel
Bij chauffeur

60 minuten
(onbeperkt
overstappen)

Sms-ticket € 1,80
60 minuten
(+ € 0,15 (onbeperkt
operator- overstappen)
kost)

Sms ‘DL’
naar 4884

Neem je af en toe de bus of tram? Kies dan voor een
Lijnkaart (meerdere ritten).
Een Lijnkaart moet je bij elke instap ontwaarden. Kies
het cijfer 1 op het gele ontwaardingstoestel. Reis je met
meerdere personen? Dan moet je voor iedere persoon je
Lijnkaart ontwaarden en gedurende de reis samen blijven.

Lijnkaart

Kostprijs Duur (enkel)

Te koop

€ 14
€ 1,40
per rit

Automaat
Lijnwinkel
Voorverkoop
E-shop

60 minuten
(onbeperkt
overstappen)

Groepsuitstap? Als je in een groep van vijf tot 44 personen
reist, koop je best een groepsbiljet. Blijf tijdens de volledige verplaatsing samen en vermijd de spitsuren.

Lijnkaart

Kostprijs Duur (enkel)

Te koop

€ 1,20
per
persoon

Automaat
Lijnwinkel

60 minuten
(onbeperkt
overstappen)

Brengt De Lijn je dagelijks in vervoering? Kies dan voor een
abonnement.
Leeftijd

Kostprijs per jaar

Buzzy Pazz

6 tot 24 jaar

€ 51 / € 199

Omnipas

Vanaf 25 jaar

€ 299

Omnipas 65+

Vanaf 65 jaar

€ 51
(+ € 5 MOBIB-kaart)

Vervoersgarantie /
verhoogde tegemoetkoming

Verminderd
tarief

€ 41 / € 51

De Lijn - NMBS

Bus - tram trein

€ 159 / € 259

MTB (De Lijn, MIVB,
TEC, NMBS Brussel)

Metro - tram
- bus

€ 583

Tarieven kunnen wijzigen in de toekomst.
Op www.delijn.be/vervoerbewijzen vind je steeds de meest
actuele informatie.

Daguitstap? Weekendje weg? Met een dagpas of meerdagenpas reis je onbeperkt met de bussen en trams van De
Lijn voor een of meerdere opeenvolgende dagen.
Kostprijs
(voorverkoop)

Kostprijs
(bij
chauffeur)

Duur

€6
€4

€8
€5

1 dag

Driedagenpas

€ 12

/

Automaat
Lijnwinkel
Voorverkoop
3 dagen E-shop

Vijfdagenpas

€ 17

/

5 dagen

Dagpas
Kind
(6 tot 11 j.)

Te koop
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Leven & Wonen

Van zaterdag 30 april
tot en met 4 juni 2016
Neem in 2016 opnieuw deel aan ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’ en win elke dag prijzen.
Van zaterdag 30 april tot en met 4 juni 2016 organiseert
De Pinte in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu,
Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken
in De Pinte aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet
boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners
bovendien om meer bij verschillende detailhandels te winkelen. Zo draagt ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ op verschillende vlakken bij aan de leefbaarheid van onze gemeente.
Deelnemers kunnen de loten zowel online registreren als
deponeren in Belgerinkel-boxen. Op die manier maken
inwoners dubbel kans om te winnen.
Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door
de deelnemende handelaars (zie www.depinte.be/belgerinkel)
beloond met een Belgerinkel-lot met unieke code. Die code
registreren de klanten via www.belgerinkel.be, waarna ze
binnen de 24 uur kans maakt op een Belgerinkel-prijs uit
de nationale prijzenpot. Daarnaast kunnen ze de loten ook
deponeren in de Belgerinkel-boxen op publieke plaatsen
(gemeentehuis, bibliotheek, OCP …) om mee te dingen
naar de lokale prijzenpot.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind
april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel affiche
en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om je
Belgerinkel-sticker te vragen en wie weet win je een fiets en
of een van de vele lokale waardenbons.
Meer info: Cleo Veireman,
cleo.veireman@depinte.be of 09 280 80 24

Vacature begeleider
naschoolse kinderopvang
Eva Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw, kortweg
Onsa, organiseert de naschoolse kinderopvang in drie Pintse
basisscholen. Eva Onsa vzw is voor de Vrije basisschool De
Pinte, Baron de Gieylaan 25 in De Pinte op zoek naar een
enthousiaste kinderbegeleid(st)er voor de ochtend- en/of
avondopvang. De kinderbegeleid(st)er onthaalt en registreert
de kinderen bij aankomst en vertrek, en rapporteert bij
moeilijkheden aan de schooldirecteur.
Er zal een werfreserve voor de drie scholen aangelegd worden.
Gezocht profiel
• Je hebt ervaring of aﬃniteit in het werken met kinderen
en bent gemotiveerd
• Je kan pedagogisch omgaan met kinderen
• Je kan leiding geven en nemen over een groep kinderen
• Je beschikt over een medisch attest
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands
Aanbod en voordelen
• Een deeltijds contract van acht uren per week voor het
schooljaar 2016-2017
• Maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding en tussenkomst
openbaar vervoer
Sollicitaties
E-mail met cv en uittreksel uit het strafregister model art.
596.2 Sv. (model II) aan kristin.eeckhout@depinte.be
Schriftelijk met cv t.a.v. Kristin Eeckhout, Eva Onsa vzw,
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20,
9840 De Pinte, tel. 09 280 98 43

Hulp nodig bij het
invullen van de
belastingaangifte?
Kom dan langs op de zitdag belastingen op
donderdag 9 juni 2016 van 9 tot 12 uur en van 13 tot
16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U krijgt
er hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
U als belastingplichtige kunt uw aangifte ook
laten invullen bij de FOD Financiën, in het gebouw
Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent.
Dat kan van 2 tot 31 mei (van 9 tot 12 uur) en van
1 tot 30 juni (van 9 tot 15 uur).
Federale Overheidsdienst Financiën - Controle
Personenbelasting Gent 12, tel. 02 579 21 50
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Huurwoningen
gezocht

Het OCMW van De Pinte is nog altijd op
zoek naar maatschappelijk verantwoorde
huurwoningen voor de uitbreiding
van het lokaal opvanginitiatief (een
individueel opvangcentrum voor
mensen die in de asielprocedure
zitten). De gemeente moet namelijk
acht extra plaatsen voorzien, bovenop
de bestaande capaciteit van negen
personen in De Pinte - Zevergem.

Wat zijn de voordelen voor de
eigenaar?
Uw woning aanbieden aan het OCMW
is een heel veilige manier van verhuren.
Het contract wordt aangegaan met het
OCMW van De Pinte en de eigenaar is
zeker van de huurinkomsten. Het OCMW
zorgt ervoor dat de woning wordt
onderhouden en dat de eigenaar de
woning in goede staat terug krijgt.

Een maatschappelijk werker van het
OCMW begeleidt de personen die
wonen in een lokaal opvanginitiatief.
De bewoners worden van heel nabij
opgevolgd. De maatschappelijk werker
gaat minimum één keer per week langs
om in de begeleiding te voorzien, maar
ook om na te gaan of de woning goed
wordt onderhouden.

Contact?
Interesse of vragen? Neem contact
op met maatschappelijk werker
Inge Strobbe, tel. 09 280 72 99,
e-mail: inge.strobbe@ocmwdepinte.be.

U wenst geen telefoongidsen
te ontvangen?
Uitschrijven kan via www.goudengids.be
Truvo Belgium is de uitgever van de papieren versies van goudengids.be en
wittegids.be. Zij zorgt binnenkort voor de verdeling van de telefoonboeken
in de gemeente. Om te voorkomen dat hun boeken bedeeld worden aan
niet-gebruikers, bieden zij de mogelijkheid om zich uit te schrijven via een
link onderaan op de pagina www.goudengids.be.
Personen die zich uitschijven voor 24 mei 2016, met vermelding van hun
adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar
meer ontvangen.

Nieuwe actie
Chiro De Pinte:
koop Chiro
wc-papier!

Stopzetting
papiercontainer
Na jaren papier inzamelen hebben
ze er genoeg van. Letterlijk. Chiro De
Pinte heeft meer dan drie miljoen
kilo papier opgehaald! Dat is al
het papier dat ze nodig hadden om
een nieuwe actie op te zetten waar
ze met het Beschermcomité al jaren
van droomden. Het ingezamelde
papier werd gerecycleerd tot het
enige papier dat nog van nut is in
deze digitale tijden: WC-PAPIER. Met
de opbrengst van de verkoop van het
wc-papier wordt er een overdekte
speelruimte voorzien voor de Chirokinderen.
Voor een kleine vergoeding kunt u de
recyclagekosten helpen wegwerken
én de Chiro-kinderen de overdekte
speelruimte bezorgen die ze nodig
hebben. De speelruimte zal gebouwd
worden op de plek waar de container
stond.
U kan wc-papier bestellen tot
9 mei via www.chirodepinte.be
(beschermcomité). Op zondag 22 mei
kan u uw bestelling afhalen aan de
lokalen (Jeugdwegel 1) tussen 11 en
18 uur. U bent dan ook welkom in het
eerste wc-café voor een drankje, een
hapje en een gezellige babbel.
Alvast bedankt!

De elektronische versies van de gidsen vindt u via www.goudengids.be/ebook.
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Recyclagepark gesloten
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en op dinsdagnamiddag 14 juni
2016 (personeelssportdag).

Textielinzameling
aan huis op dinsdag 5 april.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
op vrijdag 17 juni van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat), op zaterdag 18 juni
van 10 tot 16 uur (achterzijde gemeentehuis).

Nieuw adres Kringwinkel
Deinze
Tolpoortstraat 89 (open van maandag
tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en
op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).

Info
milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be

Repair Café
In België gooien we ontzettend veel
weg. Ook dingen waar bijna niets mis
mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden
zijn. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Bezoekers nemen
van thuis kapotte spullen mee. In
het Repair Café gaan ze samen met
de deskundigen aan de slag. Zo
valt er altijd wel wat te maken of te
leren. Waardevolle praktische kennis
wordt overgedragen. Spullen worden
langer bruikbaar gemaakt en hoeven
niet te worden weggegooid. De
hoeveelheid grondstoffen en energie
die nodig is om nieuwe producten
te maken, wordt beperkt. Evenals de
CO2-uitstoot.

TIP

Interesse?
De gemeente wil te weten komen
of er interesse is om een Repair Café
op te starten in De Pinte. Repareerdeskundigen, handige Harry’s en
Harriettes, trekkers, sympathieke
gastvrouwen of heren, promo vrijwilligers … Iedereen die een handje
zou willen toesteken, laat het weten
via milieudienst@depinte.be of 09
280 80 24.
Er is ook een infomoment
voorzien op dinsdag 7 juni om
19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis (Koning Albertlaan 1). Graag inschrijven via
milieudienst@depinte.be
of 09 280 80 24.

Zondag 8 mei, Bloemenmarkt
in Zevergem | zie Agenda pag. x

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
Ook vandaag blijven zonnepanelen een
erg interessante investering, die meer
opbrengt dan spaargeld op de bank.
Voor het eerst krijg je de kans om ook via
de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een dergelijke groepsaankoop.
Klimaatgezond Oost-Vlaanderen
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft
ervoor gekozen om deze groepsaankoop te organiserenom zo duurzame
zonne-energie toegankelijker te maken
voor haar inwoners. Door samen aan te
kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos
aan bij de ambitie van de provincie (en
de gemeente - zie pagina x) om samen
met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven ... werk te maken van
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De
provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen
2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit
onder andere door maximaal in te zetten
op energiebesparing en productie van
hernieuwbare energie.
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Inschrijven kan tot en met 23 mei
via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. Je ontvangt dan een vrijblijvend
persoonlijk voorstel.
Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die
eigenaar zijn van het dak, of huurders
die expliciete toestemming hebben van
de eigenaar kunnen deelnemen. Ook
als kleine of middelgrote onderneming
(KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.
Waarom kiezen voor zonnepanelen?
• De zon is een onuitputtelijke bron
van energie. In tegenstelling tot
schaarse grondstoffen zoals olie, gas
en steenkool.
• Besparing op energiekosten: gemiddeld is een installatie op minder dan
tien jaar terugverdiend. Ook vandaag
blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt
dan spaargeld op de bank. Voor het
installeren van je zonnepanelen kan
je trouwens gebruik maken van de
Vlaamse Energielening. Je kan tot 10
000 euro lenen aan 2 % of zelfs 0 %.

• Grotere onafhankelijkheid: hoe meer
stroom jouw zonnepanelen opleveren, hoe minder stroom je nodig
hebt van je energieleverancier.
• Vermindering CO2-uitstoot: door te
kiezen voor zonnepanelen draag je
bij aan de vermindering van CO2uitstoot en aan een klimaatgezond
Oost-Vlaanderen.
Meer info
Voor meer informatie over dit initiatief,
surf naar www.oost-vlaanderen.be/
zonnepanelen, bel het gratis nummer
0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17
uur) of e-mail naar zonnepanelen@oostvlaanderen.be.

De Pinte ten strijde tegen klimaatverandering
De Pinte ondertekende het Burgemeestersconvenant.
Daarmee engageert de gemeente zich om, met de steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen, de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen.
De gemeenteraad keurde een ambitieus energieactieplan
goed. Met de uitvoering ervan moet de CO2-uitstoot op
ons grondgebied met minstens 20 % verminderen tegen
2020. Dat wil De Pinte samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers.

landbouw, handel,
industrie en diensten

gemeentelijke
gebouwen, verlichting
en voertuigen

12%

CO2-uitstoot
De Pinte

3%

37%

particulier en
commercieel transport
(snelwegen niet meegerekend)

48%
energieverbruik
in woningen

Enkele voorbeelden:
• sensibiliseren rond duurzaam verbouwen (Energieﬁtsessies/gratis advies)
• campagne rond duurzame mobiliteit en autodelen
(cambio) | zie pag. 10
• opstarten van een Repair Café | zie linkerpagina
• communiceren over groepsaankopen (zonnepanelen,
warmtepompen, groene energie, isolatie …) | zie linkerpagina
• duurzame ontwikkelingen opnemen in het mobiliteitsplan
• promoten duurzame consumptie
• straatverlichting omschakelen naar ledverlichting
• duurzame ontwikkelingen toepassen bij verkavelingen
en vergunningen
• vergroenen van de gemeente
• duurzame energienormen opnemen in renovatieplannen gemeentelijk patrimonium
• ...
Hoe meer acties hoe beter, want alle beetjes helpen. Dus
ook alles wat u doet, helpt ons de 20 % besparing te halen.

Meer informatie
In 2011 werd op het grondgebied van De Pinte 37 165 ton CO2
uitgestoten. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt
dat 3,8 keer zo groot is als de gemeente.

www.depinte.be/energieactieplan
www.ikbenklimaatgezond.be

Het energieactieplan
De opmaak van een energieactieplan (Sustainable Energy
Action Plan) is een essentiële vereiste voor gemeenten
die het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Om de
ambities van het actieplan waar te maken, werden meer
dan 100 concrete maatregelen voorzien. Omdat de grootste oorzaken van CO2-uitstoot bij de huishoudens en de
mobiliteit liggen, zijn de acties voornamelijk op deze twee
sectoren gericht.

Het klimaat
vooruit
helpen
doe je zo

TIP

De gemeente maakt werk van een klimaatactieplan om energie te besparen,
het gebruik van hernieuwbare energie te
stimuleren en om de CO2-uitstoot te verminderen. Om deze reden geven we in het
infoblad voortaan telkens een tip mee om
uw steentje bij te dragen. De eerste tip:

Reis
klimaatbewust:
kies voor
de touringcar
of trein (HST),
of deel
een wagen
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Milieu & Duurzaamheid

Cambio autodelen van start in De Pinte
Autodelen is makkelijk, goed voor je
portemonnee én voor het milieu!
Ook iets voor jou?
Begin mei gaat cambio autodelen van start in onze gemeente. Cambio is een uitleensysteem dat ideaal is voor
mensen die niet zo vaak de wagen nodig hebben. Heb je
interesse om in zo’n autodeelsysteem te stappen? Kom naar
onze infoavond op 3 mei.

Cambio autodelen: dé oplossing
voor wie weinig rijdt
Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij een
aantal ‘gedeelde’ auto’s op vaste ophaalpunten in de gemeente voor je ter beschikking staan. Tegen een vergoeding
kun je die reserveren en vrij gebruiken. Op het einde van de
rit zet je de auto terug op de standplaats, zodat de volgende
gebruiker ermee weg kan.
Met cambio heb je dus een auto wanneer je er een wil, maar
ook enkel dan. Bovendien verlost cambio je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt: onderhoud,
herstellingen, autokeuring … Cambio neemt alles voor haar
rekening. En daar is ook je portefeuille bij gebaat.

Een eigen wagen kost geld ...
ook als hij stilstaat!
Bij cambio betaal je enkel als je de wagen gebruikt, er zijn
– op het bescheiden maandelijks abonnement na – geen
vaste kosten. Dit maakt cambio financieel interessant voor
wie weinig met de wagen rijdt.

• Rijden: je haalt de auto af aan zijn standplaats en opent
hem met je persoonlijke kaart. Dankzij de tankkaart tank
je op kosten van cambio en op het einde van de rit breng
je de auto gewoon terug naar zijn standplaats. Klaar voor
de volgende gebruiker.

Cambio in De Pinte
Begin mei kan je ook in De Pinte terecht om een cambioauto uit te lenen. Er wordt gestart met twee deelauto’s die
voor je klaar zullen staan op het gemeenteplein. Dat aantal
zal mee groeien met het aantal gebruikers zodat er zeker
voldoende aanbod is.

Interesse?
Kom dan zeker naar de infoavond die de gemeente en
cambio samen organiseren. Iedereen is welkom op dinsdag
3 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis en vrijblijvend, wel graag een seintje
vooraf via vlaanderen@cambio.be of 09 242 32 17. Tijdens
deze infoavond krijg je alle praktische info over het systeem
en is er ook ruim tijd voor vragen.
Ben je niet vrij op 3 mei? Surf dan even naar www.cambio.
be. Je kan daar alle info vinden. Of bel cambio op 09 242 32
17 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur).
Wie in De Pinte woont en inschrijft voor 31 mei betaalt
uitzonderlijk geen instapkosten. Een besparing van
maar liefst 35 euro!

Hoe minder kilometers op de teller, hoe groter de winst. Zo
kan wie slechts 7 000 km per jaar aflegt met de auto ongeveer 1 100 euro op jaarbasis uitsparen. Voor wie heel weinig
rijdt en bijvoorbeeld maar 3 500 kilometer per jaar rijdt, stijgt
dit voordeel tot maar liefst 2 100 euro per jaar! Dit geldt
natuurlijk ook voor de eventuele tweede of derde wagen in
het gezin.
Benieuwd naar hoeveel jij zou kunnen besparen (op basis
van het aantal km op de kilometerteller van jouw wagen)?
Surf even naar www.cambio.be en maak de vergelijking.

Simpel als 1 2 3
In drie eenvoudige stappen krijg je toegang tot het autodeelsysteem: inschrijven (eenmalig), reserveren en rijden.
• Inschrijven doe je via de website of per post. Zodra je
ingeschreven bent, ontvang je een cambio-kaart met
pincode.
• Reserveren doe je telefonisch, via de cambio App of via
het internet, 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. Je kan
een auto reserveren voor één uur, enkele uren of voor
meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook
enkele minuten voor het vertrek.
10 | www.depinte.be

TIP

Dag van het Park in De Pinte
op zondag 29 mei
| zie Agenda pag. 32

Welzijn & Sociale zaken

Een leefbaar pensioen
en betaalbare zorg
wereldwijd
Elke seconde vieren twee mensen ergens ter wereld
hun 60ste verjaardag. Nooit eerder in de geschiedenis
van de mensheid was de levensverwachting
voor mensen zo hoog. Levensverwachting is een belangrijke parameter om ontwikkeling te ‘meten’.
In Bangladesh is die levensverwachting intussen
71 jaar! (ongeveer 80 in België)

Opvoeden,
af en toe eens
diep ademhalen

Kan er gezorgd worden voor een leefbaar pensioen en
betaalbare zorg wereldwijd?
Kom naar de lezing over sociale bescherming en vergrijzing
op donderdag 26 mei in de bibliotheek voor een boeiende
getuigenis. Meer info op pagina 31 in de UiTagenda
Een initiatief van Wereldsolidariteit samen met 11.11.11 en
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen’ is het thema
van de Week van de Opvoeding 2016. Met dit thema willen we gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te
staan. Eens heel diep adem te halen. En te beseffen wat er
nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe te zijn in plaats
van te doen.

Studietoelage
aanvragen
Aanvragen voor een studietoelage voor het schooljaar
2015 - 2016 kunnen nog tot en met 1 juni 2016 ingediend
worden.
Wanneer u hulp nodig hebt bij het aanvragen van de studietoelagen, kunt u een beroep doen op de dienstverlening
van het Sociaal Huis (Pintestraat 69). U kunt er elke voormiddag tussen 9 en 12 uur terecht, telefonisch via 09 280 93 03
of info@sociaalhuisdepinte.be. U kunt ook terecht op
www.studietoelagen.be of bellen naar 1700, het gratis
nummer van de Vlaamse overheid.

Het Opvoedingpunt van De Pinte zal in samenwerking
met het Huis van het Kind een activiteit organiseren in de
maand mei waarbij we als ouders, grootouders en opvoedingsverantwoordelijken even kunnen onthaasten, diep
ademhalen en alle stress weg kunnen werken.
Meer info vindt u bij
Activiteiten > Week van de
opvoeding, op
www.opvoedingspunt.be
of volg ons via de
Facebookpagina
‘Het Bommeltje, Huis
van het Kind De Pinte’.
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Veiligheid

Word onthaalouder
en hartenveroveraar
Heb jij een groot hart voor de allerkleinsten?
Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen?
En doe je dat liefst in jouw vertrouwde,
huiselijke omgeving?
Ontdek alle voordelen op:
www.ikwordonthaalouder.be
Je krijgt er zoveel voor terug!
Interesse? Neem contact via
dog@ocmwdepinte.be, tel. 09 242 93 40.

Opstart
Buurtinformatienetwerk (BIN)
Spoorweg Noord
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen burgers en lokale politie met als doel het algemeen veiligheidsgevoel verhogen, de sociale controle
bevorderen en het belang van preventie verspreiden.
Begin maart werd het Buurtinformatienetwerk Spoorweg
Noord opgestart. De bewoners van dit BIN werden hiervan op de hoogte gebracht aan de hand van een brief.
Wenst u toe te treden tot dit BIN?
Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van
BIN Spoorweg Noord:
Lieve Ectors
Florastraat 59, De Pinte
gsm: 0475 23 83 71, tel. 09 280 23 31
e-mail: lieve@goossens-ectors.be.
In onze gemeente zijn zeven BIN’s actief.
Voor meer info: zie www.depinte.be/bin.aspx

PWA-kantoor
De Pinte gesloten
Door afwezigheid van de beambte is het PWA-kantoor
(Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) in De Pinte gesloten
tot 1 april 2017. Tijdens deze periode kunt u terecht bij:
PWA Gent
K.M. Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent
Tel. 09 248 53 93
E-mail: info@pwa-gent-eeklo.be
www.pwa-gent-eeklo.be
12 | www.depinte.be
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Vlaanderen Feest
in De Pinte
Noteer alvast zondag 10 juli 2016 in uw feestagenda. Op de vooravond van de Vlaamse Feestdag organiseert Cultuurraad De Pinte
in samenwerking met het gemeentebestuur een gezinsvriendelijk
evenement op het grasplein naast het OCP.
Om 20 uur sluiten we af met een knaller (of beter: drie knallers):
Kurt Burgelman en zijn twee kompanen van Partie Party.

Subsidies

voor cultureelerfgoedprojecten
Sinds 2013 ondersteunt POLS* cultureel-erfgoedprojecten. Vele lezers zullen nu denken dat
‘cultureel erfgoed’ een ver-van-hun-bed-show is,
maar dat is minder waar. Op drie jaar tijd werden
34 projecten goedgekeurd. Maar liefst 23 projecten werden ingediend door lokale verenigingen
van de POLS-regio.
We lichten er enkele uit die verenigingen van De
Pinte en Zevergem kunnen inspireren.

Organisatiepartner worden
voor Vlaanderen Feest!?
Maak kans op een feestcheque tot 170 euro!
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2016 weer een zo breed mogelijke elfdaagse activiteitenwaaier. Als lokale organisatiepartner kunt u
meedoen met Vlaanderen Feest! aan de hand van een buurtinitiatief
of verenigingsactiviteit. U komt daardoor ook in aanmerking voor
een feestcheque tot 170 euro!
Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingsactiviteit
in de steigers in de periode van 1 tot en met 11 juli? En wil je die
activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de
campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan
je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!
te worden. Zo krijg je meteen ook uitzicht op de feestcheque als
tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.
Opgelet: elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod!
Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap! Surf dus snel naar
www.vlaanderenfeest.eu voor alle info en voorwaarden.

1. Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem
vierden vorig jaar hun 60-jarig bestaan en verzamelden foto’s uit hun lange geschiedenis.
Alles werd gebundeld in de speciale uitgave.
2. De Kleine Kantorij De Pinte kreeg een subsidie
voor hun initiatief ‘Stoeten Moeten’, op voorwaarde dat de traditie van het Pintse sterzingen historisch geduid werd, bij voorkeur door
de liedjesteksten neer te schrijven. Zo konden
ze op 10 januari 2016 de Pintse Driekoningenstoet nieuw leven in blazen en het was een
succes.
3. Bibliotheek Nazareth organiseerde in 2015
een dialectcafé in Eke en in Nazareth. De
Eekse en Nazarethse woordenschat, spreekwoorden en zegswijzen die daar werden
verzameld, worden door de bibliotheek en
de erfgoedwerkgroep, met steun van POLS,
gepubliceerd.
Zelf een idee?
Heb je een idee waarmee je een bijdrage kan leveren aan het behoud van het culturele erfgoed?
Neem ten laatste op 15 mei 2016 contact op
met de cultuurdienst van De Pinte (cultuurbeleid@depinte.be, tel. 09 280 98 50) of de Erfgoedcel Leie Schelde (info@egcleieschelde.be,
tel. 09 386 78 86). Zij helpen u graag verder.
* POLS staat voor Platform Omgeving Leie en Schelde,
een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat
inzet op gezamenlijke cultuurcommunicatie en de
uitbouw van de Erfgoedcel Leie Schelde.

TIP

Week van de Amateurkunsten in De Pinte
Van 29 april tot 8 mei
Zie Uitagenda pag. 26-28
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45 jaar verbroedering De Pinte - Freiamt

Toerisme
Freiamt blijft een interessante uitvalsbasis om het Zwarte
Woud te verkennen. Jaarlijks vinden nog altijd tientallen
Pintenaren, jong en oud, de weg naar onze landelijke verbroederingsgemeente.
Freiamt of het “Dorf am Himmel” is een gezellige vakantieplaats
die je in amper vijf uurtjes vanuit De Pinte bereikt. De vakantiegast krijgt er een uitgestrekt, afwisselend en prachtig landschap voorgeschoteld, waarvan de helft bosgebied dat garant
staat voor kilometers wandelplezier. Het hoogste punt is de
‘huisberg’ Hünersedel (744 m) waar je vanop de 29 meter hoge
uitzichttoren onvergetelijke panorama’s hebt. Een andere troef
van Freiamt is het milde en aangename klimaat.
Onze gemeente De Pinte is sinds 1971 verbroederd met
de charmante Zwarte Woud-gemeente Freiamt in Duitsland. Daarom is De Pinte binnen de EU ook officieel een
Europese gemeente. De grondleggers van de verbroedering zijn wijlen Roger Vanhoutteghem en zijn beste
Duitse vriend, wijlen burgemeester Matthias Bühler.
Het was de heer Bühler die tijdens WO II ingekwartierd
was bij de familie Vanhoutteghem in Harelbeke.
Toen Matthias na de oorlog terug in zijn heimatdorp
Ottoschwanden (nu fusiegemeente Freiamt) was, ontdekte hij in 1969 in zijn dagboek het adres van Roger
Vanhoutteghem terug. Hij stuurde met Kerstmis een
kaartje en zo ging de bal aan het rollen.
Na ettelijke contacten waarbij ook Pintenaar Bertrand De
Bie sterk bij betrokken was, ging de verbroedering in 1971
officieel van start. De uitwisselingen waren enorm gevarieerd: de jaarlijkse jeugduitwisselingen, de muziekfestivals,
sportactiviteiten en nog zoveel meer.

Het toeristische aanbod is overweldigend: naast wandelen kan
je genieten van Nordic Walking, (e-bike)fietsen, minigolf spelen,
een frisse duik nemen in het Kurhauszwembad waar ook saunaliefhebbers aan hun trekken komen, en nog veel meer.
Aantrekkelijk is ook de wekelijkse Bauernmarkt am Freihof
waar je lokale en traditionele producten kan kopen. Liefheb14 | www.depinte.be

Foto’s: Archiv - Tourist - Information Freiamt

Boekenbabbel
Voor de laatste keer laat een bibmedewerker in zijn boekenkast
kijken. Nieuw in De Pinte sinds vorig jaar, maar met toch al wat
bibjaartjes op de teller: Katty Van Steenkiste.
“Mijn fascinatie voor woorden, verhalen en taal gaan terug naar
mijn allervroegste kinderjaren. Mijn jongere zus en broer waren
echte ravotters, ikzelf zat meestal knus in een hoekje met …
jawel, een boekje. In het eerste leerjaar konden de letters niet vlug
genoeg komen, want ik wou zo snel mogelijk verhalen lezen.
Elke week ging ik na de zondagsviering om een nieuwe voorraad
leesboeken. Ik kreeg zes Belgische frankskes mee waarmee ik drie
werken kon ontlenen. Zo las ik Daantje, Pietje Puk, Pinkeltje … en
nog wat later verslond ik de hele reeks Agatha Christie-boeken.
bers van lekker eten komen hier ruimschoots aan hun
trekken met de typische Zwarte Woudgerechten.
Aan hotels, gasthoven, pensions geen gebrek. Voor
families met kinderen is het logeren in verschillende
accommodaties op boerderijen een unieke belevenis. Vanuit Freiamt kan je heel wat daguitstappen
ondernemen.

Het boek van Anne Delbee ‘Camille Claudel, een vrouw’ en
‘Rosalie Niemand’ van Elisabeth Marain wekten mijn interesse
voor kunst en psychologie, vandaar mijn studiekeuze ‘Toegepaste
psychologie’. De persoonlijke zoektocht naar mezelf en mijn
relatie tot de buitenwereld, net als de zin van het bestaan trachtte
ik te vinden in de boeken van de meesterlijke verhalenverteller
Philippe Claudel. De prachtige, sobere schrijfstijl van Philippe
Besson ontroert me ook enorm.
Onderwerpen zoals diepmenselijke relaties, het gebrek eraan en de
daaruit voortvloeiende eenzaamheid komen aan bod in volgende
graag gelezen boeken: ‘Die wand’ (Marlen Haushofer), ‘Muidhond’ (Inge Schilperoord), ‘Vertedering’ (Yamal Quariachi),’De
kippenjongen’ (Gerard van Emmerik) en ‘Kwikzilver’ (Ann
Decraemer).
Thema’s omtrent respect voor je lichaam, de medemens en de
natuur boeien me eveneens. Ik denk hierbij aan: ’Mijn hof’ (Chris
de Stoop), ‘Mijn aardse leven’ (Kristin Kimball), de informatieve
boeken van de herboriste Ann Vansteenkiste, Magdalena
Troch en de kookboeken van, jawel ... Pascale Naessens.
Als laatste lees ik nog graag boeken die maatschappelijke problematieken aankaarten: de economische crisis in het boek ‘De prins
van Filettino’ (Geert Kimpen), vrouwenrechten in de werken van
Fatima Mernissi en Malala Yousafzai en de vluchtelingenproblematiek in ‘Dertig Dagen’ (Annelies Verbeke) en ‘De papegaai
vloog over de Ijssel’ (Kader
Abdolah).
En dan is er nog zoveel meer leeslekkers dat ik onvermeld moet
laten. Steeds welkom aan de balie voor een uitgebreide, échte babbel over boeken. Ik kijk er naar uit!”

De dichtstbijzijnde stad is Freiburg, een toonaangevende stad wat betreft duurzaamheid, met hun
klimaatwijken en mooie historische binnenstad.
Freiburg wordt daarom ook wel de ecologische
hoofdstad van Duitsland genoemd. Maar ook het
grootste attractiepark van Duitsland ligt vlakbij,
Europa-Park in Rust.
Een korte of langere vakantie in onze verbroederingsgemeente kunnen wij als gemeente alleen maar
aanbevelen. Voor onze inwoners liggen up-to-date
brochures uit Freiamt gratis ter beschikking in de
inkomhal van het gemeentehuis.
Foto: Tom Thienpondt
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Terugblik Jeugdboekenweek
‘Weg van de stad’
Van 1 tot 20 maart vierden we in de bib de Jeugdboekenweek. Twee
weken van jonge mensen over de vloer die de man/vrouw achter hun lievelingsboeken kwamen ontdekken. We verwelkomden zo’n 900 kinderen
van de lagere scholen van De Pinte.

Hulp gevraagd
Graag vragen wij uw welwillende medewerking bij het geordend wegzetten
van boeken die u terugbrengt. Sinds kort
hebben we namelijk op de zelfuitleenkast
(die grote zwarte waar u uw boeken in
dropt) labels aangebracht, zodat voor elke
plank duidelijk is welk soort materialen
u daar mag deponeren (romans, jeugd,
strips, tijdschriften, non-ﬁctie …). Zou u zo
vriendelijk willen zijn uw terugbrengvoorraad te ordenen volgens deze labels? Zo
helpt u onze vrijwilligers die de boeken
wegzetten.
U wordt bedankt!

Gezocht:
vrijwilligers voor
voorleeshalfuurtje
De lezertjes van het eerste leerjaar hingen aan de lippen van Brigitte
Minne toen ze honderduit vertelde over haar talloze verhalen en boeken.

Niets zo leuk als een dozijn kindergezichtjes die rood aangelopen zodanig ‘in’ het
voorgelezen verhaal zitten dat ze alles
rondom zich vergeten. Misschien kent u
het gevoel, of wil u het wel leren kennen.
U leest graag voor aan de kinderen uit uw
directe omgeving en wil u wagen aan een
uitbreiding van dat luisterend publiekje?
Dat treft, want wij zijn op zoek naar warme
stemmen die elke eerste woensdag van
de maand een halfuurtje willen komen
voorlezen in de bib.
Voelt u zich geroepen? Dan horen wij dat
heel graag! U kan ons bereiken op het
nummer 09 282 25 32 of via
bibliotheek@depinte.be.

Voor het vierde leerjaar stond Wally De Doncker klaar met zijn gitaar in
de aanslag
Meer van dat? Het volledige verslag en extra foto’s vind je op
www.depinte.be/bibnieuws en op Facebook (Bibliotheek De Pinte).

16 | www.depinte.be

Nieuw

in de bib

Leesliniaal
De Leesliniaal is een handig hulpmiddel voor iedereen die
graag leest, maar niet altijd even goed ziet. Door de vergroting kan de tekst makkelijker gelezen worden en de liniaal
werkt als concentratie hulpmiddel. Ook voorkom je het door
de regels heen lezen.

U kan een theater en tot twee koffertjes verhalen per kaart
ontlenen voor een geheel eigen ‘voorleeservaring’ in eigen
huis. De koffers bevatten de vertelplaten die u in het theater
kan schuiven en het oorspronkelijke boek voor als u ook nog
zin hebt in ‘gewoon’ voorlezen. U kan ze vinden in de burcht
beneden in de bib.

Nieuwe anderstalige boeken
Sinds dit voorjaar vindt u een aantal internationale prijsbeesten in hun oorspronkelijke taal in de bib. Onder andere:
Carlos Ruiz Zafon’s ‘De schaduw van de wind’, Donna Tart’s
‘Het Puttertje’, werken van Niccolò Ammaniti’s, de Duitse
Büchner Preis, de Premia Strega, de Man Booker Prize ...

Misschien ook iets voor jou? Kom de liniaal gerust eens
uitproberen in de bib. We hebben er een tiental in voorraad. Lijkt het je iets, dan kan je er eentje uitlenen voor drie
weken. Wel met een maximum van een per kaart.

Kamishibai
Tip van de bib voor ouders, grootouders, leerkrachten
en al wie graag met kleine kinderen aan de slag gaat:
de kamishibai of verteltheaters.

Cinébib
De nieuwe wisselcollectie kwaliteitsfilms sinds april heeft als
thema 100 jaar Italiaanse filmgeschiedenis. De magie tussen
Sophia Lorén en Marcello Mastroianni, de ruwe schoonheid
van De sica, de dramatische pracht van de films van Fellini,
Pasolini, Visconti, Antonioni … Allen zijn ze vertegenwoordigd. Maak kennis met Italiës groten. Che bello!

Er kunnen ook

rugzakken
en paraplu’s
uitgeleend
worden.
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PC-dokter
in mei en juni
Opgelet! Normaal gezien komt onze
pc-dokter elke eerste zaterdag van de
maand langs in de bib. In mei en juni
zijn de data enigszins aangepast:
• niet de eerste zaterdag van mei
maar op 30 april
• en niet op de eerste zaterdag van
juni maar op 11 juni zal hij ons van
onze digitale problemen afhelpen.
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; de pc-dokters
proberen de juiste diagnose te stellen!
Inschrijven kan via
www.depinte.be/pcdokter

Mountainbikenetwerk
Leiestreek
Het mountainbikenetwerk Leiestreek:
87 km aan mountainbikeroutes in De
Pinte en omgeving.

Petanquetornooi
Burensportdienst
Leiestreek
op donderdag 26 mei
| Zie UiTagendag pag. 31

Het mountainbikenetwerk Leiestreek
is een aaneenschakeling van mountainbikeroutes in Deinze, Nazareth,
Gavere, Sint-Martens-Latem, De Pinte
en Zwijnaarde (Gent). Met zijn 87 km
is het kleinste, maar misschien wel het
meest toegankelijke netwerk van onze
provincie. De routes zijn vlak tot licht
heuvelachtig en lopen door een aantal
mooie bossen, langs rustige landwegen en door weidse meersen. In de
streek van Gavere wordt de mountainbiker geconfronteerd met enkele korte,
maar pittige hellingen.
Via een aaneenschakeling van mountainbikeroutes wil het provinciebestuur
zoveel mogelijk Oost-Vlamingen laten
kennismaken met het mountainbiken.
Aan De Pinte werd gevraagd om via
de kortst mogelijke weg vanuit het
OCP de verbinding te maken met de
Pelgrimroute van Nazareth aan de
Deurlestraat. Ook de verbindingslus
die van Zwijnaarde over grondgebied
De Pinte - Zevergem met de Pelgrim-
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route verbinding maakt in de Scheldemeersen werd grondig uitgestippeld.
Een overzichtsbord met het volledige
netwerk vindt u naast de fietsenstalling op de parking van het OCP en op
www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
Het is de moeite waard om uw mountainbike van onder het stof te halen
en deze mooie routes te verkennen!
Vergeet uw helm niet.
Voor meer info of meldingen:
sport@depinte.be

Loopparcours
Scheldevelde

Nieuws uit de
Bibliotheek
van Zevergem

Samen met het Bloso, de provinciale
sportdienst, Joggingclub De Pinte en
de gemeentelijke sportdienst werd
een permanent bewegwijzerde loopomloop van 5,8 km rond Woonzorgcentrum Scheldevelde voorzien met
twee lussen:
• een korte lus van ongeveer 3,4 km
(aangeduid met groene pijlen)
• een lange lus van 5,8 km (in het
rood aangegeven)

De nieuwe boeken zijn aangekomen! En niet weinig!
Ongeveer 150 prachtige romans,
jeugd- en kinderboeken en strips
liggen te wachten om gelezen te
worden. De allernieuwst uitgekomen exemplaren staan te pronken
in de gezellige bib van Zevergem.

Het parcours vertrekt aan het
Woonzorgcentrum Scheldevelde.
Een kleine 70 % van de paden is
onverhard.

Kom gerust op zondag tussen
10 tot 12 uur een kijkje nemen en
geniet ervan! Lidmaatschap en
uitlening zijn gratis.
Iedereen Welkom!

Kuierwandeling
Wandeling voor 55-plussers
op maandag 27 juni
met tussenstop om 15 uur in
Sportpark Moerkensheide voor
koffie en pannenkoeken
| Zie UiTagendag pag. 34

Voor meer info of meldingen:
sport@depinte.be

Organisator
van een
activiteit
in De Pinte?
Een evenement aanvragen doe
je zo:

Stap 1
Vul het evenementenformulier
in op www.depinte.be/evenementen, ten laatste tien weken
vóór het evenement.

Stap 2
De dienst Vrije Tijd bekijkt de
aanvraag en bepaalt voor welke
meer uitgebreide evenementen
er een veiligheidsdossier nodig is.

Stap 3

TIP
Grasduinen in het
sportaanbod in De Pinte?
Zie www.depinte.be/sport
De laatste nieuwtjes vind je
ook op www.facebook.com/
sportdepinte

Indien nodig: opmaak veiligheidsdossier

Stap 4
Beslissing schepencollege
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Op zoek naar een hobby?

50 jaar Okra Zevergem

Jubileumfeest
Op 16 juni 2016 bestaat Okra Zevergem 50 jaar. Dat wordt
gevierd! Op zondag 26 juni 2016 vindt er een jubileumfeest
plaats dat start met een feestelijke misviering in de kerk
van Zevergem, gevolgd door toespraken en een feestelijke
receptie voor alle aanwezigen (iedereen welkom).
Daarna volgt er voor de leden een feestelijke maaltijd in
De Veldblomme, met aansluitend een dansoptreden van
de lijndansers van Okra Zevergem en een optreden van
P&D (Daniël Van Rysselberghe, koorleider Suverlike, en Piet
Bogaert, organist).

donderdag van de maand. Je kunt ook nog altijd komen
kaarten, elke tweede en vierde dinsdag van de maand.
Naast het lijndansen biedt Okra Zevergem ook andere nieuwe activiteiten aan zoals voordrachten (zoals in het verleden
over verkeersveiligheid en thuiszorgdiensten), crea-activiteiten, gelegenheidskaartingen … Okra Zevergem werkt ook
nog enkele andere nieuwe activiteiten uit. Hou dus zeker de
UiTagenda in het infoblad in de gaten!

Okra Zevergem actiever dan ooit
Na een nationale campagne van Okra om nieuwe leden aan
te trekken, telde ook Okra Zevergem heel wat nieuwe leden.
Procentueel haalden ze zelfs het grootste aantal nieuwe
leden voor de regio Gent. “Dat hebben we vooral te danken
aan de start van het lijndansen.”, zegt secretaris Jeanine
Schollaert.
Sinds september 2015 kunnen geïnteresseerden nu ook komen lijndansen bij Okra Zevergem op elke tweede en vierde
20 | www.depinte.be

Zelf lid worden?
Zelf lid worden kan op elk ogenblik.
Je kan hiervoor contact opnemen met:
Jeanine Schollaert, tel. 0476 87 40 49
e-mail: jeanineschollaert@hotmail.com

TK Olympia behaalt
Q4Gym kwaliteitslabel

TK Olympia is trots te mogen melden dat hun turnclub
het Q4Gym label, het kwaliteitslabel voor Vlaamse gymnastiekclubs, heeft behaald na een grondige audit door de
Gymnastiek Federatie.
Het Q4Gym-label is het kwaliteitslabel in het gymnastiekgebeuren in Vlaanderen. Het is een soort ‘Guide Michelin’ voor
de turnverenigingen. Het Q4Gym-label wordt bijvoorbeeld
op termijn een absolute voorwaarde om op wedstrijden te
kunnen aantreden en een noodzaak voor een erkenning
door de Gymnastiek Federatie.
In 2011 behaalde TK Olympia al het label na een eerste
audit. De audits worden om de vier jaar gedaan, dus dit
jaar werd onze club opnieuw onder de loep genomen. De
clubwerking zowel op bestuursniveau als op het vlak van
het gymnastiekaanbod werd grondig doorgelicht. Hiervoor
werd enerzijds geëvalueerd rond de thema’s strategische
planning, interne procedures rond ledenbeheer, interne
en externe communicatie, clubsfeer, organisatiestructuur
en anderzijds ook geëvalueerd rond de thema’s trainers,
diploma’s, opleiding, sporttechnische doelstellingen en
lesvoorbereidingen. Als recreatieve turnvereniging werkt TK
Olympia intensief en continu op al deze thema’s. Ze werden
hiervoor dan ook beloond met het kwaliteitslabel. De kwaliteitscommissie besliste bovendien om de club als voorbeeld
te gebruiken van hoe het kan en moet. Hiervoor hebben
trainers en bestuur hun beste beentje voorgezet.
www.tkodepinte.be

Petanqueclub
De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte,
die dit jaar 30 jaar bestaat, speelt van mei tot eind september, op vijf terreinen in het Sijsjespark (zijstraat Geelgorslaan)
in De Pinte. Bij slecht weer en vanaf oktober speelt men op
vijf binnenterreinen in Zevergem, dus het hele jaar door.
De speeldagen:
• woensdag van 15 tot 18 uur
• zaterdag van 15 tot 18 uur
• zondagvoormiddag van 10 tot 13 uur in Zevergem
Interesse?
Kom eens langs (ballen ter beschikking).
Lidgeld met verzekering: 15 euro voor volwassenen,
8 euro voor jongeren (twaalf tot achttien jaar).
Voor alle info:
secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03,
e-mail: rogervanderghote@gmail.com
of bij de voorzitter Julien Matthys, gsm 0472 01 35 47,
e-mail: julien.matthys@telenet.be
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Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos zomer 2016

Tienerwerking PAARS
De tieners van het eerste tot en met derde middelbaar
kunnen op dinsdag en donderdag telkens een hele dag
terecht bij PAARS. Voor hen worden aangepaste activiteiten
afgewisseld met leuke uitstapjes zodat ook zij een coole
en uitdagende zomervakantie kunnen beleven met hun
leeftijdsgenoten.
Hiervoor wordt er ook via depinte.ticketgang.eu ingeschreven vanaf 9 mei om 20 uur.
Meer info op www.depinte.be/tienerwerking-paars.

We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam van speelpleinwerking Amigos staat te popelen om er gedurende vijf weken
opnieuw in te vliegen.
Ze zullen vanaf maandag 18 juli tot en met vrijdag 19 augustus leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf drie
jaar (geboortedatum telt) en die zindelijk zijn tot en met
jongeren van het zesde leerjaar.

Online inschrijven vanaf 9 mei
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via depinte.
ticketgang.eu starten op maandag 9 mei vanaf 20 uur. Voor
speelpleinwerking Amigos zijn de plaatsen onbeperkt en
kan er ingeschreven worden tot een half uur voor de start
van de werking.
Meer info op www.depinte.be/amigos.

Blokken@debib
Goed nieuws voor alle studenten uit De Pinte-Zevergem: blokken hoef je niet langer in je eentje te doen. De jeugddienst en
de bibliotheek organiseren opnieuw Blokken@debib.
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf dinsdag 17 mei tot
en met donderdag 30 juni samen studeren in de bibliotheek.
Opgelet! Vanaf deze examenperiode dient er vooraf ingeschreven te worden. Er kunnen maximum 26 studenten studeren in
de bibliotheek. Afspraken, inschrijvingsprocedure, precieze data
en uren vind je op www.depinte.be/blokken
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Sportkampen
zomervakantie i.s.m.
VZW sportbeheer EVA
Zomer 1: Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli
Lagere school: Olympische Spelen, Rio 2016
Kleuters: Smurfenbos
Zomer 2: Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli
Lagere school: Alle ballen in het rond – allround balsporten
Kleuters: Teletijdmachine
Zomer 3: Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus
Lagere school: Sportopoly – monopoly met een sportief kantje
Kleuters: Daantje Disco
Zomer 4: Van maandag 29 tot en met woensdag
31 augustus
Lagere school: Atletiek op zijn best!
Kleuters: Robotkamp

Musicalkampen
Muziekschool De Pinte
Van maandag 22 tot vrijdag 27 augustus
In samenwerking met Gemeente De Pinte

Musicalkamp mini Muziekschool De Pinte vzw
Twee ervaren leerkrachten (Muziekschool De Pinte) voorzien
een aanbod gericht op musical en muziekbeleving met ritme,
dans en zang.
Voor wie? Geboortejaar 2011 tot en met 2010
Uur?
Van 9 tot 12 uur of van 14 tot 17 uur
Opvang? Aanmelden kan van 8 tot 8.55 uur of
12 tot 12.55 uur, na-opvang voor de middaggroep
mogelijk tussen 17 en 18 uur
Prijs?
70 euro, 55 euro vanaf het tweede kind voor
hetzelfde kamp

Prijs: € 75 voor inwoners, € 90 voor niet-inwoners
Inschrijven kan enkel vooraf en online via TicketGang:
• voor inwoners van De Pinte op maandag 9 mei vanaf 20 uur
• voor niet-inwoners van De Pinte op dinsdag 10 mei vanaf
20 uur
Alle informatie omtrent de kampen, de Sportacademie en de
inschrijvingsprocedure is terug te vinden in de Vrijetijdsfolder
en op de gemeentelijke website www.depinte.be.

Musicalkamp Muziekschool De Pinte vzw
Hou je van dansen, zingen en drama maken? Dan is dit kamp
iets voor jou! Onder begeleiding van drie ervaren leerkrachten
(Muziekschool De Pinte) boksen we op een week een musicalvoorstelling in elkaar.
Voor wie? Geboortejaar 2009 tot en met 2001
Uur?
Musical van 9 tot 12 uur, lunch van
12 tot 12.50 uur, sport en spel van 13 tot 17 uur
Opvang? Aanmelden kan van 8 tot 8.55 uur, na-opvang
mogelijk tussen 17 en 18 uur
Prijs?
104 euro, 89 euro vanaf het tweede kind voor
hetzelfde kamp

Oproep animatoren
Word je dit jaar zestien of ben je ouder? Ben je sociaal, creatief
en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen en jongeren van
Speelpleinwerking Amigos een onvergetelijke zomervakantie
te bezorgen.

De kampen lopen door tot en met zaterdag, met op die dag
een toonmoment tussen 10 en 12 uur. Als je inschrijft, schenkt
de muziekschool jou bovendien een waardebon van 30 euro
die je kan gebruiken bij alle lessen van de muziekschool in het
schooljaar 2016-2017.
Locatie:

Gemeenschapscentrum OCP, Polderbos 20,
De Pinte
Inschrijven: via info@muziekschooldepinte.be
Meer info: www.muziekschooldepinte.be

Surf naar www.depinte.be/animatoren voor meer
informatie.
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Voor de jeugd

NIEUW: Game Day
(dinsdag 30 augustus)
Een sportdag speciaal voor jongeren van tien tot twaalf jaar die
houden van sport, spel, avontuur, uitdaging en plezier maken
met leeftijdsgenoten.
Op dinsdag 30 augustus kan je je een hele dag uitleven in:

• Highland Games (schotse spelen)

TIP

Avonturensportdag
op dinsdag 28 juni

Een mix van de klassieke games als touwtrekken, vatenrace,
farmer walk, paalwerpen en ludieke teambuildingspelen. We
doen een zakkenloop xl, bierbakkenrace, draagberrierace …
Kracht en uithouding zijn zeker troeven om te winnen, maar
een goede teamspirit zal de doorslag geven!

Tienerwerking
zomervakantie 2016
De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan de
handen in elkaar voor de organisatie van een uitdagend en
gevarieerd tienerprogramma tijdens de zomervakantie. Ben je
tussen twaalf en zestien jaar en heb je af en toe nood aan een
zotte activiteit, dan ben je vast en zeker de geschikte kandidaat
om deel te nemen!

Het programma
Dinsdag 28 juni:
Woensdag 29 juni:
Donderdag 7 juli:
Donderdag 14 juli:
Maandag 18 juli:
Donderdag 11 augustus:
Donderdag 18 augustus:
Donderdag 25 augustus:
Vrijdag 9 september:

Avonturensportdag | zie pag. 34
Popeiland | zie pag. 34
skateboard initiatie
SUP boarding
paintball en kajak
openlucht zwemmen
Graffiti Motion
pretpark: Walibi
Memorial Van Damme

• Arrow Tag
Een nieuw en dynamisch spel dat voor adrenaline en plezier
zorgt. Je neemt het tegen elkaar op in kleine teams. Verstop je
achter hindernissen en probeer elkaar te ‘taggen’ met een pijl.
Het is een veilig spel want we schieten natuurlijk niet met echte
scherpe pijlen, maar met zachte punten. We spelen diverse
spelen als Free For All, Team Deathmatch.

Voor inschrijvingen en informatie kan je terecht op:
www.depinte.be/tieneractiviteiten

Wanneer? Dinsdag 30 augustus 2016 van 9 tot 16 uur
Waar?
Sportpark Moerkensheide, Parkwegel, De Pinte
Prijs?
€ 15 (inwoners) / € 18 euro, verzekering
inbegrepen, maaltijd niet inbegrepen
Inschrijven via depinte.ticketgang.eu
Voor inwoners van De Pinte: op maandag 9 mei vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte: op dinsdag 10 mei vanaf
20 uur
Meer info: Vrijetijdsfolder en www.depinte.be
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Fotoverslag
Buitenspeeldag
Op woensdag 13 april was het stil op de televisiekanalen van
Nickelodeon, Ketnet, VTM KZoom en studio100 TV, maar niet
op de terreinen van het Ontmoetingscentrum Polderbos!
Voor de negende keer werd in Vlaanderen de Buitenspeeldag
georganiseerd en ook de jeugd- en sportdienst van De Pinte
zorgden opnieuw voor een geslaagde namiddag vol sport en
spel.

Kindergemeenteraad
In De Pinte hebben niet alleen de volwassenen het voor het
zeggen. Ook de kinderen kunnen hun zegje doen. Per schooljaar wordt er een kindergemeenteraad verkozen. De kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we van start gegaan met onze
tweede kindergemeenteraad. De kindergemeenteraad werd
op 12 december samengesteld en zes kandidaten legden de
eed af. De kindergemeenteraad bestaat uit volgende personen:
Andreas Vanhoutte, Lode De Witte, Elias Vercruysse, Casper
Niemegeers, Lukas Soens en Roas Stubbe. Roas Stubbe werd
verkozen tot onze nieuwe kinderburgemeester.
Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie gaf Roas Stubbe, de
kinderburgemeester ook een korte speech.
Op zaterdag 20 februari kwam men een tweede keer samen
en besprak men het thema milieu met volgende punten: natuur, water, energie, afval en mobiliteit. Er werden per punt een
aantal ideeën uitgewerkt.
De komende maanden hebben we nog twee bijeenkomsten
gepland en zullen volgende thema’s aan bod komen: kindvriendelijke gemeente en activiteiten en ruimte voor kinderen
en jongeren.
Meer info over de kindergemeenteraad:
www.depinte.be/kindergemeenteraad

Meer foto’s op de Facebookpagina van Jeugddienst De Pinte.
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Dit jaar zijn onze kunstverenigingen met het thema ‘MATCH’ aan de slag gegaan.
De Week van de Amateurkunsten in De Pinte is nu een MATCH tussen sport, cultuur
en erfgoed (Art-I-Choque), een MATCH tussen De Pinte en Zevergem (Fotoclub
De Spiegel en Art@De Pinte) en een MATCH tussen verschillende cultuurdisciplines
en lokaal en internationaal talent (Cultuurnacht).
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Art-I-Choque
Over mensen, goden en monsters:
een knipoog naar de Griekse Mythologie
Veertien verhalen uit de Griekse mythologie werden op ‘eigen wijze’
uitgewerkt door de kinderen van het kunstatelier. Verwacht je aan illustraties,
acrylschilderijen, assemblages en zo veel meer.
Wanneer: Zaterdag 23 april, van 10 tot 18 uur met om een 16 uur een
feestelijke ontvangst door de kinderen en artistiek coördinator
Ann Van Durme. Zondag 24 april van 14 tot 18 uur. Op afspraak
van maandag 25 tot donderdag 28 april. De scholen zijn van
harte welkom!
Waar:
Raadzaal gemeentehuis, ingang Baron de Gieylaan
Info:
Ann Van Durme, annart@hotmail.be

Fotoclub De Spiegel
Tentoonstelling in de
handelszaken en inkom
gemeentehuis
Fotoclub De Spiegel ging dit jaar op pad in het idyllische Zevergem.
De mooie natuur werd er door de leden op verschillende momenten
in beeld gebracht.
Wanneer: vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei
Waar:
Etalages van verschillende Pintse handelszaken
Info:
Freddy Buysse, frbuysse@gmail.com

Jean Lootens
Een MATCH tussen
fantasie en werkelijkheid
De werken zijn een compilatie van herkenbare alledaagse elementen
of voorwerpen in een fictief abstract decor, waarbij vooral de
kleurwaarneming van de toeschouwer wordt geprikkeld.
Waar:
Raadzaal gemeentehuis, ingang Baron de Gieylaan
Wanneer: Zaterdag 30 april en zondag 1 mei, van 14 tot 18 uur
Zaterdag 7 en zondag 8 mei, van 14 tot 18 uur
Info:
Jean Lootens, jean.lootens@skynet.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 .
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Kunstkring Centaura
Een MATCH tussen
Fats Domino (New Orleans)
& Bobby Setter (De Pinte)
Bobby Setter heeft een muzikale documentaire langspeelfilm gemaakt
over het leven en de muziek van de legendarische Amerikaanse zanger/
pianist Fats Domino: ‘My Friend Fats’. De film is een boeiend en aangrijpend
verhaal met veel muziek, humor, emotie en een perfecte weergave van
de jarenlange hechte vriendschap tussen Fats Domino en Bobby Setter.
Beleef opnieuw de muziek uit de jaren 60 en 70, een stuk nostalgie en
jeugdsentiment. Hoeveel koppels hebben mekaar niet beter leren kennen
bij een dansje op de jukebox muziek van bijvoorbeeld Fats’ Blueberry Hill?
Dit alles in een decor van schilderijen, beelden en keramiek van de leden
van Kunstkring Centaura.
Filmvoorstelling: Zondag 1 mei, om 17 uur in de raadzaal
Tentoonstelling: Zaterdag 30 april en zondag 1 mei, telkens van
10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Waar:
Raadzaal, gemeentehuis, ingang Baron de Gieylaan
Info:
Germain Schiettecatte, germain.schiettecatte@telenet.be

Cultuurnacht De Pinte
Verrassende performances met
dans, muziek, theater en dichtkunst
Beloftevolle lokale en internationale kunstenaars brengen verrassende performances
met dans, muziek, theater en dichtkunst op enkele onconventionele locaties in het OCP.
Performance collectief SPIN ECHO sluit de avond af.
Met ondermeer: Arnoud Rigter (dichtkunst), Hanne Schillemans (danstheater),
Florestan Bataillie (piano), Art-I-choque (performance), SPIN ECHO
(theater, muziek, dans)
Wanneer:
Zaterdag 7 mei, deuren open vanaf 20 uur
Waar:
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
Inkom:
gratis, inschrijving verplicht via www.depinte.be/wak2016

Art@De Pinte
De Pinte en Zevergem, gematcht
De leden brachten verschillende zichten van De Pinte in beeld. Denk daarbij aan
de nieuwe bib, het Doornhammeke, het Scheldeveldekasteel … Ze ‘matchten’ hun
werken tot een skyline van De Pinte en Zevergem. Het panoramische werk krijgt
later een permanente plaats in het OCP.
Waar:
Raadzaal gemeentehuis, ingang Baron de Gieylaan
Wanneer: Zaterdag 7 en zondag 8 mei, van 14 tot 18 uur
Info:
Karina Alisch, karina.alisch@skynet.be
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• zo. 8/5: Bloemenmarkt
• 14 & 15/5: Cafeest
• zo. 22/5: 20 jaar Harmonie van Zeverge

Agenda mei-juni 2016
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 dit Infoblad?
Geef ze door via communicatie@depinte.be.

Zondag 1 mei

Lentewandeling
om 14 uur - Wontergemstraat 15
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf dinsdag 3 mei

Lijndansen
ook op 10/5, 24/5, 31/5 - 9.45 tot 11.30
uur - OCP
Okra De Pinte
Magda De Jaeger: 09 282 68 70
Dinsdag 3 mei

Stadsbezoek Sint-Niklaas
Daguitstap per luxe autocar aan stadhuis en kerk met gidsen, middagmaal,
art-decowandeling met gidsen ...
8.30 uur - Europlein - € 55 - inschrijven
nodig
Markant DP-SDW: 09 282 85 29
om 11 uur - raadzaal - gratis
Curieus De Pinte
philip.de.roeck@telenet.be
Woensdag 4 mei

Vormselviering

Zaterdag 7 en zondag 15 mei

Openstelling Museum
Scheldeveld
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

Zondag 8 mei

Bloemenmarkt Zevergem
Eenjarigen, vaste planten en
terrasplanten
Sangria bij de Landelijke Gilde
Z- DP
Oxfam Wereldwinkel
Drankje en hapje bij de KVLV
Majorettes ‘Tanssia Twirling Girls’
Dranktent De Wezel
Optreden
Tentoonstelling Art-i-choque
Potgrond (€ 3 per zak)
van 8.30 tot 12.30 uur
Veldstraat 22
Gemeente De Pinte
Cleo Veireman: 09 280 80 24

om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
Vrijdag 13 mei

watertuin.jpg

Bezoek Wetterse Watertuin
Grote en kleine waterpartijen zorgen
ervoor dat allerlei amfibieën hier een
aparte leefwereld hebben. De rustige
ligging aan de zuidkant van een bos, de
talrijke zithoekjes en de leuke tuinideeen nodigen uit om er tot rust te komen.
In de tuin van 1 ha bevindt zich een
grote collectie waterplanten geschikt
zowel voor poelen als om, in kuipen, op
het terras of het balkon te staan. Ook
cornussen, hortensia’s, hosta’s en kleinfruit kan je hier bewonderen.
om 19.30 uur - Jabekestraat 79,
Wetteren - € 3,5 (leden) / € 6
Inschrijven nodig
VELT Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60
guido.duprez@skynet.be

om 18 uur - kerk Zevergem
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Donderdag 5 mei

Vormselvieringen
om 9 en 11 uur - kerk De Pinte
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zaterdag 7 mei

JV-Familiedag
Jeugd- en papavoetbaltornooi,
barbecue om 9.30 uur Moerkensheide - gratis toegang
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Dinsdag 10 mei

Meiconcert
om 14 uur - Zorgcentrum Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vanaf vrijdag 13 mei

Fietsen (± 35 km)
ook op: 20/5 (± 25 km), 27/5 (± 35 km),
10/6 (± 35 km), 17/6 (± 25 km)

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 .

Vrijdag 13 t.e.m. zondag 15 mei

Abdijweekend
Geloofsgesprekken
Onze Lieve Vrouw Van Nazareth (”de
abdij van Brecht”) - inschrijven nodig
(info op website)
Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
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•

Zaterdag 14 en zondag 15 mei

Cafeest | zie achtercover
Feest met gratis optredens en
kinderprogramma (op zondag)
op za. van 19 tot 1 uur en
zo. van 11 tot 1 uur - kasteelpark
Viteux Gratis - www.cafeest.be

inbegrepen - inschrijven vóór 11/5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 17 mei

55+: Bezoek glasatelier
Mesttagh
om 14 uur - Gent - € 8
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 17 mei

Vrouwenpraatcafé: Italië,
de schaduwkant van een
zonovergoten land

Zaterdag 21 mei

Kapellekestocht in Zevergem en
De Pinte
in de namiddag - Parochie DP-Z
Sanne Vermeeren: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem.be
Zaterdag 21 mei

Lenteconcert Harmonieorkest
en Youth Band
om 20 uur (deuren: 19.30 uur) - OCP € 10 per stuk (VVK) / 12 (ADK), kaarten:
bij de muzikanten en bestuursleden,
via www.harmonieorkest.be of tel.
Harmonieorkest DP & Youth Band
Erik Ideler: 0477 22 00 07 (ma.-vr.,
18.30-20 uur)
Zondag 22 mei

Harmonie van
Zevergem 20 jaar
Vlaamse Kermis
Zondag 15 mei

Opluisteren pinkstermis
om 10 uur - kapel WZC Scheldevelde
Koor Canticorum
Kristien Depovere: 09 329 56 28
Maandag 16 mei

52ste Pinkster Wielergala
om 14 uur: Dames Jeugd, 56 km over
8 ronden van 7 km, om 16 uur: Dames
Elite, 84 km over 12 ronden van 7 km start en aankomst aan Café Bora Bora,
Groenstraat - gratis inkom
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
wielerclub-de-pinte@skynet.be
Maandag 16 mei

Gezinsfietstocht
Fietstocht van ongeveer 25
km naar een aantal mooie
plekjes in De Pinte en omgeving (langs
het fietsroutenetwerk). Het tempo
zal aangepast worden aan de groep.
Ongeveer halfweg is er een tussenstop
om de dorst te lessen en even te rusten.
Na de gezinsfietstocht worden alle
deelnemers, dus klein en groot, aan het
bondslokaal vergast op broodjes met
barbecueworst en een drankje.
De tocht wordt de hele tijd begeleid
door een bezemwagen.
om 13.45 uur - Bondslokaal, Sportwegel - € 3 / € 5 / gratis (kleuters en
lagereschoolkinderen), verzekering
en honger- en dorststiller na de tocht
30
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Ine Roox, journaliste De Standaard,
groeide op in de Limburgse mijnstreek,
waar de Italiaanse inwijkelingen massaal aanwezig waren. Italië en Italianen
bleven een belangrijk rol spelen in haar
leven. Ze ging vertaalkunde en journalistiek in Antwerpen en Italiaanse taal- en
letterkunde in Padua studeren.
Ondanks haar talrijke omzwervingen in
de rest van Europa, Latijns-Amerika en
grote delen van Afrika is er geen enkel
land dat haar in dezelfde mate aantrekt
en afstoot, ontroert en mateloos irriteert
als ‘haar’ Italië. Ine Roox toont ons een
‘ander’ Italië dan de toeristische gidsen
ons voorspiegelen. Ze verwerpt niet
noodzakelijk alle clichés maar belicht
ze van een andere kant. Politiek, religie,
gastronomie, emigratie en cultuur
komen aan bod.
om 20 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Vrijdag 20 mei

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

Vanaf 11 uur start op de terreinen
achter café Boldershof aan de Blijpoel
een heuse Vlaamse Kermis. In de tent
zal je achtereenvolgens een aantal
bevriende verenigingen aan het
werk zien. De Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Ename begint met een
aperitiefconcert. Het saxofoonensemble van de Koninklijke Gentse
Politieharmonie luistert het eetfestijn
met warme beenhesp en frietjes op
(vanaf 12 uur). Na het middagmaal
kan je naar hartenlust spelen met
diverse volksspelen, op het springkasteel of je laten grimeren (€ 0,50
per spel). Tegelijkertijd kan je ook
genieten van een concert van het
koor Suverlike van Zevergem en
een optreden van de majorettes van
Tanssia Twirling Girls. In de namiddag: pannenkoeken en dranken aan
democratische prijzen.
vanaf 11 uur - terrein Café
Boldershof, Dorp Zevergem gratis toegang, eetfestijn: € 17
(kaarten: ‘t Boldershof of bij de
muzikanten)
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be

• di. 24/5: Groot worden …
• do. 26/5: Lezing ‘Sociale bescherming en vergrijzing’
• vanaf za. 28/5: Tentoonstelling Mark Lampens

Dinsdag 24 mei

Thema opvoeding:
‘Groot worden ze vanzelf,
luisteren niet altijd’

Een vorming over positief opvoeden om
klaar te zijn voor de puberteit.
Opvoeden doe je elke dag opnieuw en
is niet altijd even makkelijk. Soms weet
je wel hoe je best omgaat met bepaalde
situaties, maar heb je het moeilijk om
het vol te houden. Of je kind laat je de
muren oplopen. Op deze vormingsavond hebben we aandacht voor koppige kinderen, kinderen die slaan, bijten
en vechten, maar ook voor de stille en
flinke kinderen.
Jolien Laridaen (medewerker VCOK) zal
een antwoord geven op vragen zoals:
Hoe kan ik mijn kind aanmoedigen?
Hoe kan ik prettig blijven omgaan met
mijn kind in moeilijke situaties? Welke
regels en afspraken maak ik met mijn
kinderen? Wat kan mijn kind op welke
leeftijd? Wat betekent hun lastig gedrag
in deze situaties?
Als we beter begrijpen hoe kinderen
denken en leren, kunnen we hen ook
makkelijker ondersteunen.
om 20 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Donderdag 26 mei

Petanquetornooi
Burensportdienst Leiestreek
Tijdens dit jaarlijks recreatief petanquetornooi wordt er telkens gespeeld in
teams van drie personen. Gedurende de
volledige dag blijft het triplet ongewijzigd.
vanaf 9 uur (start om 9.30 uur) tot
17 uur - Sportdreef Gavere - € 2 per
persoon (€ 6 per triplet) - inschrijven
kan enkel per triplet en vóór 19/5 in
het OCP of via sport@depinte.be
Burensportdienst Leiestreek i.s.m.
petanqueclub Gavere

Donderdag 26 mei

Lezing ‘Sociale bescherming
en vergrijzing’

Over de stijgende levensverwachting, een leefbaar pensioen en
betaalbare zorg wereldwijd
Op uitnodiging van gezondheidsorganisatie G.K. (Gonostashaya
Kendra, ‘gezondheid voor het
volk’) is een delegatie van Okra in
november vorig jaar naar Bangladesh
getrokken. Ulrich Garriau, die ruim
22 jaar voor Okra heeft gewerkt,
was een van hen. Hij brengt een
getuigenis van de ervaringsuitwisseling tussen G.K. en Okra en de
inspiratie die beide organisaties
bij elkaar gevonden hebben.
Voor beide organisaties een verrassende en boeiende ontmoeting
die ze de komende vijf jaar structureel verder zetten, met coördinatie van Wereldsolidariteit.
om 20 uur - bibliotheek inschrijven via
cleo.veireman@depinte.be
of 09 280 80 24 - 11.11.11
Wereldsolidariteit en GROS
Vrijdag 27 mei

‘Dit is mijn hof’ door
Chris De Stoop
Schrijver en journalist, maar ook boerenzoon, Chris De Stoop vertelt in zijn
laatste boek het intrigerende verhaal
over de teloorgang van de Hedwigepolder, nabij het dorp Doel.
Hij neemt zijn intrek op de ouderlijke
hoeve en ziet hoe het eeuwenoude
boerenland moet wijken voor nieuwe
natuurgebieden. Hij volgt van nabij hoe
graafmachines oprukken en historische
hoeves worden gesloopt.
Een ontroerend en onthullend relaas
over het ellendige verdwijnen van de
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boeren, zoals dat zich nu in heel Europa
voordoet, maar nergens zo schrijnend
als in deze Hedwigepolder.
om 20 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50, Zevergem
Landelijke Gilde Z-DP en Bedrijfsgilde Leie-Schelde: 0495 26 60 55
lg.zevergemdepinte@gmail.com
Vanaf zaterdag 28 mei

Tentoonstelling ‘Kruishout of
totempaal?’ van Mark Lampens

Naar aanleiding van de openkerkendag
2016 (op zondag 5 juni) wordt de kerk
van Zevergem gedurende veertien
dagen een mengeling van kerk en
museum. Plaatselijk kunstenaar Mark
Lampens exposeert er nieuw werk. Hij
confronteert moderne monumentale
houtsculpturen met de aanwezige eeuwenoude traditionele religieuze kunstuitingen. Hij wil zo de toeschouwer doen
nadenken over de eeuwenoude en nu
sterk in vraag gestelde zekerheden.
tot 12 juni - van 9 tot 18 uur (niet
op momenten van vieringen) - Kerk
Zevergem - gratis
Parochie DP-Z
Daniel Vanrysselberghe: 09 221 96 03
daniel.v@outlook.be
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Zondag 29 mei

Zondag 29 mei

Wel- en knelpuntentocht
om 14 uur - gemeentehuis - gratis
Fietsersbond De Pinte
hanssderuyter@gmail.com
Dit jaar zal Dag van het Park helemaal in het teken staan van wereldburgerschap en maken we er een echte mondiale dag van. Er zullen activiteiten zijn
voor jong en oud, muziekoptredens, animatie, informatie en workshops. Er zal
opnieuw een gratis Fairtrade picknick worden aangeboden. Wie wil meegenieten van de Fairtrade picknick, moet wel op voorhand inschrijven! Dit kan
ten laatste op woensdag 11 mei bij de milieudienst via 09 280 80 24 of via
milieudienst@depinte.be.
Programma
11 tot 13 uur:
11 tot 17 uur:
13.30 tot 16.30 uur:
15 uur:
16 uur:

Fairtrade picknick
Bar door Oxfam Wereldwinkel
Hapjes bij de Foodbike
Optreden van Trashbeatz
Optreden van Les Busiciens!

Activiteiten en info
• Acres of Hope
• Greyhounds in Nood
• 11.11.11 en Wereldsolidariteit
• No Name Child (Nona)
• ACV
• Mobiele fruitpers
• Istuti
• Home Thaleia
• Damiaanactie
• Film Vluchtelingenwerk Vlaanderen
• Repair Café (info) | Zie ook pag. 8

Werelddorp met workshops
De hele dag (11 tot 16 uur ...)
• Recy-kleren
(Breng je oude kleren mee)
• Wereldse buttons maken
• Henna
• Autobandenparcours
• Streetgames
• Yoga De Pinte
• Muziekschool De Pinte
De toegang en deelname aan alle
activiteiten is gratis. Veel plezier op
deze gezellige wereldse dag!

Zondag 29 mei

Kruidenwandeling ‘La maison
des plantes medicinales’
Herboriste en gezondheidstherapeute
Anja Blondeel vertelt ons in en rond de
kruidentuin van ‘la maison des plantes médicinale’ in Flobecq over de geneeskrachtige werking van planten en bomen.
van 14.30 tot 17 uur - Rue George
Jouret 9, Flobecq - € 2 (leden) / € 4 inschrijven nodig voor 27/5
VELT Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Vrijdag 3 juni

Exotisch koken
Workshop voor man en vrouw met als
thema de Vietnamese keuken
om 20 uur - Bondslokaal
€ 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 4 en zondag 5 juni

Ecotuinweekend in Gavere en
Dikkelvenne
Elk jaren worden een vijftal mooie
ecologische Velttuinen opengesteld
voor het publiek.
Adressen:
• Borgwal, Leenstraat 31, Vurste
• Van Quaillie Katharina, Sportdreef 2,
Gavere
• Wellens Leen, Kouterstraat 19, Dikkele
• Van Der Maelen Roger, Eikstraat 9,
Dikkele
• Rijckeboer Wouter, Beekstraat 39,
Dikkele (enkel op zondag)
op zaterdag van 13 tot 18 uur, op
zondag van 10 tot 18 uur - inkom:
vrije bijdrage, opbrengst voor het
‘goede doel’ Therapeutische gemeenschap, De Kiem in Gavere
VELT Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
Roland.deblauwer@skynet.be
Zaterdag 4 juni

Openstelling Museum Scheldeveld
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Wereldwinkel
De Pinte
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• zo. 29/5: Dag van het Park
• ma. 27/6: Kuierwandeling
• di. 28/6: Avonturensportdag

Zondag 5 juni

Fietsen tussen twee stromen

Zondag 19 juni

Stadsbezoek Eeklo:
op ontdekking met Tamboer
om 9.50 uur - station De Pinte - € 42
(leden) / € 47
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Leeuw - € 5 (leden) en € 8, inclusief
verzekering - inschrijven nodig
uiterlijk op 18/6 - VELT Scheldevallei
Linda Van Cauwenberge: 09 384 33 48
linda.vancauwenberge@ugent.be
Zondag 26 juni

Straatfeest met ontbijt

Dinsdag 21 juni

55+: Bezoek aan museum
Trainworld in Schaarbeek
Via rustige wegen en de fietsknooppunten maken we een zomerse, lusvormige
fietstocht (35 km) tussen twee stromen
in de Gentse rand. We rijden naar de
Leie in Deurle en Latem en via Zwijnaarde
langs de Schelde richting Eke en zo
terug naar De Pinte.
vrije start tussen 14 en 14.30 uur Kerkplein De Pinte - € 2 (leden) /
€ 2,50 / gratis (tot 12 j.),
verzekering en drankje inbegrepen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be/DepinteZevergem

om 12.40 uur - Vertrek station De Pinte € 15 (leden) / € 20
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 24 juni

Dagfietstocht
OCP
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
Zaterdag 25 juni

Bezoek Rozentuin Coloma in
Sint- Pieters-Leeuw

Om 14 uur volgt er een gratis tornooi
krulbollen. Groepsverdeling per lottrekking. Er zijn prijzen te winnen.
Iedereen welkom!
van 9 tot 11 uur (ontbijt) - € 12 / € 5
(kinderen) - inschrijven nodig
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof: 09 336 27 50
Zondag 26 juni

Eetfestijn en opendeurdag
Home Thaleia

Vrijdag 17 juni

Bezoek Ghelamco-arena
Met gidsen en etentje
om 18.30 uur - € 50 - inschrijven nodig
Markant DP-SDW: 09 282 85 29
Vrijdag 17 en zondag 19 juni

Schoolfeestweekend
‘Ik zit in een verhaal!’
Op vrijdagavond:
• streekbierenavond
• kinderfuif
• optreden van Kurt Burgelman
(Biezebaaze)
Op zondag:
• aperitiefconcert door schoolkoor
Suverkliekske (voormiddag)
• ‘eetinge’ (’s middags), inschrijven via
www.vbszevergem.be
• namiddag: doorlopend kinderanimatie en optreden van alle kinderen,
gratis toegang!
in de grote feesttent achter de kerk
van Zevergem
Vrije Basisschool Zevergem
www.vbszevergem.be

In de Rozentuin van Sint-Pieters-Leeuw
bloeien jaarlijks meer dan 3 000 rozen
en variëteiten uit 25 verschillende
landen. In 1995 begon de afdeling
Agentschap voor Natuur en Bos van de
Vlaamse gemeenschap met het aanleggen van de tuin. Het is gekomen tot een
van de grootste belangrijkste rozentuinen van Europa.
VELT Scheldevallei
om 14.15 uur - Rozentuin Colona,
Jozef Depauwstraat 25, Sint-Pieters-
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Home Thaleia vzw is een woonproject
voor zestien personen met een verstandelijke/motorische beperking, gelegen
in het Nachtegalenpark in De Pinte.
Vele inwoners van De Pinte kennen de
bewoners door hun vrijwilligerswerk
bij diverse instanties in de buurt en/of
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Zondag 26 juni

Pintathlon 2016

Voor alle leden van atletiek De Pinte
vzw en alle kinderen van De Pinte Zevergem van zes tot zestien jaar.
Programma meerkamp:
• 60 m/100 m sprint
• verspringen
• kogelstoten
• 600 m/1 000 m
• speerwerpen
Voor iedere deelnemer is er een goodie
bag voorzien.
van 9 tot 12 uur - sportpark
Moerkensheide
Atletiek De Pinte
www.atletiekdepinte.be
Zondag 26 juni

BBQ-festijn Atletiek De Pinte vzw
van 12 tot 15 uur
sportpark Moerkensheide
Atletiek De Pinte
www.atletiekdepinte.be
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Maandag 27 juni

Bloedcollecte
Foto: Rode Kruis Vlaanderen - Bob Van Mol

door hun lidmaatschap bij verschillende
organisaties.
Kom naar de inmiddels achttiende
editie van de opendeurdag ten voordele
van vzw Home Thaleia.
vanaf 11.30 uur: Domein Begonia
(Pintestraat 29), eetfestijn met aperitief,
barbecue à volonté of vegetarisch - € 20
(inclusief een kop koffie in Thaleia) / €
10 (kinderen vanaf 6 j.) / € gratis (- 6 j.) inschrijven nodig
vanaf 13 uur: Home Thaleia (Nachtegalenpark), opendeurdag met een
drankje op het gezellige terras, koffie
met gebak, ijsjes, reuze-tombola,
kinderanimatie met karaoke en
springkasteel, verkoop van atelierproducten en plantjes … en om 15
uur live-muziek!
Home Thaleia: 09 280 23 10
algemeen@homethaleia.be
http://goo.gl/forms/fsErB6BkSW

van 17 tot 19.30 uur - OCP, Polderbos 20
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Maandag 27 juni

Leven(s)lang Sportelen:
Kuierwandeling
Wandeling voor 55-plussers met
tussenstop om 15 uur in Sportpark
Moerkensheide voor koffie en
pannenkoeken
van 13.30 tot 16 uur - OCP gratis - inschrijven ten laatste
op 20/6 via sport@depinte.be
Gemeente De Pinte i.s.m.
Sportbeheer - 09 280 98 40

van 9.30 tot 16 uur - Watervlak
Florizoone, Windsurfing Deinze,
Oudenaardse Steenweg in Deinze
(opgelet: deelnemers zorgen voor
eigen vervoer!) - € 10 (verzekering
inbegrepen, maaltijd NIET inbegrepen) - meebrengen: reservekledij,
handdoek en oude sportschoenen! - inschrijven: via jeugddienst@
depinte.be met overschrijving vóór
14/6 (Je ontvangt na inschrijving een
bericht met het rekeningnummer
en de mededeling. De inschrijving is
definitief na betaling.)
Woensdag 29 juni

Popeiland
Een spetterend festival met hippe
artiesten en een massa randanimatie voor tien- tot veertienjarigen.
Op het terrein van Popeiland zijn de
tieners vrij, maar de begeleiders van de
jeugddienst spreken op vaste momenten af met de deelnemers.
om 13 uur - parking OCP (bus), terug
rond 18.30 uur - € 16 (betalen: vóór
15/6 via overschrijving) - inschrijven
via jeugddienst@depinte.be (naam,
leeftijd, telefoonnummer en activiteit
vermelden)
www.puyenbroeck.be/ontspannenen-spelen/popeiland

Dinsdag 28 juni

Avonturensportdag
De avonturensportdag is er speciaal
voor jongeren van twaalf tot zestien
jaar die houden van sport, spel, avontuur, uitdaging en plezier maken met
leeftijdsgenoten. Je krijgt er de kans om
je volledig uit te leven in tal van avontuurlijke sporten zoals lasershoot, raft,
teambuilding …

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

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester
Hilde Claeys
Berkenlaan 4a
burgemeester@depinte.be
tel. 09 280 80 81
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten, politie

Schepenen
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 en begroting, 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, leefmilieu, duurzaamheid
Trudo Dejonghe
Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be
tel. 0473 76 38 65
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening,
stedenbouw, sport, jeugd

Voorzitter gemeenteraad
Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02

Jeanine De Poorter-Maes
Dryhoek 16
tel. 09 282 44 00, gsm: 0477 33 55 92
jeanine.maes@depinte.be
Bevoegdheden: gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw
Annemie Nijs
Nieuwstraat 9 bus 2
tel. 0475 77 26 93
annemie.nijs@depinte.be
Bevoegdheden: verkeer en
mobiliteit, cultuur en erfgoed,
informatie en communicatie
Eva De Schryver
Keistraat 135
eva.deschryver@depinte.be
tel. 0496 02 67 08
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn, seniorenbeleid, huisvesting,
informatica, OCMW-voorzitter
Eva De Schryver wordt tijdelijk
vervangen door Peter Dick
peter.dick@depinte.be
tel. 0473 88 88 96

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 23 mei en 27 juni
2016 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.
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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Cafeest 2016
Kasteelpark Viteux

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

Zaterdag 14 mei
19 uur:

Monte Moro Band

20.30 uur:

Music by SugaDadz

23 - 1 uur:

(Rock blues band)

Music by ‘Thang’

(Goodlife - Pukkelpop - We can dance - Magic)

Zondag 15 mei
11 uur:
13.30 uur:

14 - 17 uur:

14-18 uur:

18-19 uur:
19 uur:

20.30 uur:

23 - 1 uur:

Small band Harmonieorkest De Pinte
Muziekschool De Pinte Classic

De Leerkrachten geven het beste van zichzelf met een gevarieerd
programma van pop tot klassiek. Daarna ook Djembe-klas.

Ballonplooier Cookie
Grime door Inge
Vrij podium met talent uit De Pinte & omgeving

Interesse? Meld u aan via: info@mmmidi.be

Music on tape to keep on the good vibes

Deaf Dog Assembly

7-koppige band waarvan 5 leden uit De Pinte! Beukende kwaadheid,
stuurse liefde en weerbarstige koppigheid, smerige romantiek en
heerlijke woede. Dat is de sound van Deaf Dog Assembly.

CU2PLAY

Deze unieke tribute band brengt de grootste hits en absolute live
klassiekers van U2 en Coldplay: twee absolute top wereldbands die
qua sfeer en klankkleur dicht bij mekaar aanleunen … A perfect match!

DJ Latour

David Latour, de Belgische hit-dj met hits als ‘Venus Vs Mars’, ‘Lady
Masquerade’, ‘Back & Forth’, ‘Say It Right’ ... samen met The Voice
finalist White

Doorlopend: Springkasteel, lekkernijen, drankjes

Cafeest werkt met herbruikbare bekers.
Breng de lege bekers naar de witte bak.

Dit programma wordt u gratis aangeboden door:

Kasteel Viteux-Café Hubert, Baron, mmMidi, Mo-Bar en Gemeente De Pinte

www.cafeest.be • info@cafeest.be

