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Volgende INFOblad
(september - oktober 2016)
Teksten worden verwacht uiterlijk op maandag
11 juli 2016 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Opgelet: geen avonddienst en geen opening op
woensdagnamiddag in juli en augustus.
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 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
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
(gemeentehuis, bureaus OCP, bibliotheek, recyclagepark)
maandag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
donderdag 21 juli (Nationale Feestdag)
maandag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
Het recylagepark is eveneens gesloten
van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli.
De bibliotheek is eveneens gesloten
van zaterdag 16 tot en met zaterdag 30 juli.
De sport- en cultuurzalen in het OCP zijn gesloten
van zaterdag 16 tot en met zondag 31 juli.

BIB-agenda voor het najaar
Neem uw agenda en noteer …
De bib heeft een aanbod cursussen en lezingen met voor elk wat wils:
• Veilig online: over kinderen en internet
• Beginnerscursus Windows 10
• Ish Ait Hamou, danser, choreograaf én auteur
• Amerikawatcher Björn Soenens aan het woord

19
Gemeentelijke
financiën onder
de loep
Wie wil weten welke ontvangsten
gemeente en OCMW innen en hoe de
budgetten verdeeld worden over de
verschillende uitgavenposten krijgt een
mooi overzicht op pagina 7 en 8 aan de
hand van twee grafieken.

Sluitingsdagen
middenstanders en
zelfstandigen
U vindt de sluitingsdagen van de middenstanders en
zelfstandigen uit onze gemeente voor deze zomer op de
achterzijde van dit infoblad.
Enkel de namen en adressen van wie zijn sluitingsdagen
heeft doorgegeven staan genoteerd.
Wie een versie wenst op groot formaat kan terecht in het
gemeentehuis (infozuilen en communicatieambtenaar) en
op www.depinte.be/Vakantiekrant.

36
INFOblad | JULI-AUGUSTUS 2016 | 3

Ruimtelijke ordening

RUP Zevergem Scheldedorp
goedgekeurd
Veertien dagen na deze publicatie gingen de nieuwe stedenbouwkundige
voorschriften uit het plan van kracht.
Concreet wil dit zeggen dat men nu
dient rekening te houden met de
voorschriften uit het RUP in plaats van
eventuele verkavelings- of gemeentelijke voorschriften.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevergem - Scheldedorp werd op 25 januari
2016 door de gemeenteraad definitief
vastgesteld en werd vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Met het nieuwe plan wordt enerzijds
tegemoet gekomen aan de bezwaren
die in het vorige openbaar onderzoek
werden ingediend. Anderzijds wordt
getracht om binnen de kern van
Zevergem een aanbod te voorzien van
sociale woningen bedoeld voor kleine
gezinnen, terwijl het karakter als landelijk dorp en de band met de Schelde
wordt benadrukt en versterkt.

Meer informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem - Scheldedorp
kan je vinden op www.depinte.be/rup-zevergem-scheldedorp of bij de dienst
Stedenbouw.

Verkeersdrempel
in zicht?
Matig je snelheid

De drempels in het centrum van De
Pinte werden verlaagd. Houd er wel rekening mee dat je als bestuurder deze
inrichtingen voorzichtig en met matige
snelheid dient te naderen, zodat je
erover rijdt met een snelheid die niet
meer bedraagt dan 30 km per uur.

Werken Bommelstraat - Breughellaan voltooid
De werken in de Bommelstraat en Breughellaan werden afgerond. De volledige rijweg werd er vernieuwd na aanleg van gescheiden riolering, er werden fietspaden
voorzien, de bermen zijn ingezaaid en aanplantingen zijn gebeurd, er is nieuwe
openbare verlichting … Ook de bocht Breughellaan - Nijverheidsstraat en het
fietspad dat hierop aansluit werden aangepakt.
Opgelet:
gewijzigde verkeerssituatie ter
hoogte van de Keistraat.
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Openbare werken & Mobiliteit

Oplaadpunten voor
elektrische fietsen
in gebruik
Begin dit jaar werden er twee oplaadpunten voor elektrische fietsen in gebruik genomen. Deze zijn geplaatst
ter hoogte van het sportpark Moerkensheide en aan
het OCP.
Deze laadpalen kwamen er op vraag van het gemeentebestuur. Het volledige project werd door Eandis
verzorgd, zodat de gemeente maximaal is ondersteund.

Bouw nieuwe
columbaria op
begraafplaats De Pinte
Half april 2016 is de
gemeente gestart met
de bouw van twee
nieuwe columbaria. Er
worden twee nieuwe
blokken voorzien voor
een 70-tal urnes. Het
bestaande columbarium wordt afgebroken
en verhuisd in functie
van de uitbreiding
van de zone voor de
urnekelders.
Het technisch personeel van de gemeente
stond in voor alle werken: van het uitmeten
van de fundering tot
het metselwerk en de
afwerking.

Mobiliteitsenquête aan het station
Van welke (deel)gemeente komt u?

Er werd een korte mobiliteitsenquête afgenomen bij treinreizigers door
gemeentepersoneel op donderdag 28 april 2016 tijdens de ochtendspits.
De resultaten
Uit de resultaten blijkt onder andere dat 67 % van de ondervraagde treingebruikers uit De Pinte (deelgemeente) komt en 2 % uit Zevergem. 31 % van
de gebruikers van het station van De Pinte woont dus niet in De Pinte. 55 %
van de treinreizigers komt te voet of met de fiets. Een op drie komt zelf met de
wagen en parkeert ter hoogte van het station.
Deze enquête kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan en het communicatie- en participatietraject De Pinte Onderweg dat hiervoor werd opgestart. De
resultaten van de enquête werden ter interpretatie en verwerking bezorgd aan
het studiebureau dat het mobiliteitsplan voorbereid.

De pinte
Gavere
Zevergem
Merelbeke

Nazareth
Deinze
Sint-Denijs-Westrem
Andere

Sint-Martens-Latem
Deurle
Zwijnaarde

Op welke manier bent u naar het station gekomen?

fiets
auto (zelf )

voet
auto (afgezet)

bus
ander

Meer info: www.depinte.be/mobiliteitsenquete
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Openbare werken & Mobiliteit

Cambio autodelen
van start in De Pinte
Begin mei 2016 werd de aftrap gegeven voor Cambio autodelen in De Pinte.
Na een maand hebben er zich al 24 personen ingeschreven voor dit autodeelsysteem.
Wil je ook de voordelen van autodelen genieten?
Inschrijven kan via www.cambio.be (klik op ‘Bestelformulier’ voor het aanvragen van
een Cambio-kaart op de startpagina). Je vindt er ook alle info vinden. Of bel cambio
op 09 242 32 17 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur).
Autodelen is makkelijk, goed voor je portemonnee én voor het milieu!

Feestenbus brengt je
veilig thuis!
Plan je deze zomer een uitstapje naar de Gentse
Feesten?
De Lijn brengt je vlot naar het centrum en Feestenbus brengt
je veilig thuis!
De Feestenbus G8 vertrekt aan Gent Zuid om 0.30 uur,
2.15 uur en 4 uur naar De Pinte.
Met het sms-ticket Gentse Feesten reis je heen en terug
voor 3,50 euro (3,35 euro + 0,15 euro aanvraagkost).
Sms ‘DLG’ naar 4884. Het ticket is twaalf uur geldig.

Wegomlegging naar
aanleiding van de
oogstkermis (Zevergem)
Dorp Zevergem zal verkeersvrij gemaakt worden ter gelegenheid van de activiteiten tijdens de oogstkermis ingericht door
de WeZeL op:
• vrijdag 19 augustus 2016 van 14.30 uur tot 2 uur;
• zaterdag 20 augustus 2016 van 18 uur tot 2 uur;
• zondag 21 augustus 2016 van 13 uur tot 22 uur.
Programma: zie pagina 29
Een omleiding is voorzien via Pont-Noord, Molenstraat en
Veldstraat. De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject
volgen. Op zondag tussen 15 en 19 uur wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd voor de organisatie van de duatlons
op volgende wegen: Dorp, Kerkdreefken, Het Wijngaardeke,
Pont-Noord (voor de te lopen rondes) en Dorp, Pont-Zuid,
Landuitstraat, Kriekestraat, Veldstraat, Molenstraat, PontNoord (voor de te fietsen rondes).
Info onder voorbehoud. Wegomleggingen vindt u steeds op
www.depinte.be/wegomleggingen.
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Hoe werkt de belbus?
De belbus rijdt elke dag, heeft geen vaste route of dienstregeling en stopt alleen aan haltes van De Lijn die op
voorhand worden aangevraagd bij de belbuscentrale.
Hoe reserveer je de belbus?
1. Contacteer de belbuscentrale: 09 211 91 91
30 dagen tot minimum één uur voor je verplaatsing,
liefst zo vroeg mogelijk.
2. Geef je vertrekpunt en eindbestemming door
De belbuscentrale zoekt steeds de meest geschikte oplossing voor jouw verplaatsing en houdt daarbij rekening met
het volledige openbare vervoernetwerk in Vlaanderen.
Een combinatie met belbus, vaste buslijn en/of trein is ook
mogelijk.
3. D
 e belbus pikt je op aan de afgesproken halte op
het afgesproken moment
Afhankelijk van de drukte hou je best rekening met een
speling van vijf minuten vóór en vijftien minuten na het
afgesproken tijdstip.
Meer informatie: www.delijn.be/nl/belbus

Leven & Wonen

Budget 2016:
GEMEENTE & OCMW
Op 23 mei 2016 keurde de gemeenteraad de budgetwijziging
2016 van de gemeente goed (eerder op 10 december 2015
werd het budget 2016 goedgekeurd). Het budget 2016 van het
OCMW werd op 24 november 2015 vastgesteld.
Het cijfermateriaal 2016 van beide besturen werd
samengenomen en voorgesteld in een ontvangstengrafiek
(groen) en een uitgavengrafiek (oranje).
De cijfers bevatten zowel werkings-, als investerings- en
afbtalingselementen. In de kern van de grafiek krijgt u naast
het totaalbeeld. De buitenste ring toont het cijfermateriaal
gedetailleerd per ontvangstensoort of uitgaventype.
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Leven & Wonen

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

Meer info over het budget en het Meerjarenplan van de gemeente vindt u op www.depinte.be/beleid.
Het Meerjarenplan van het OCMW vindt u op www.depinte.be/ocmw-beleid.
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De scholen van De Pinte - Zevergem in de kijker
Vrije Basisschool
De Pinte
Een hedendaagse school met een sterke visie op de
toekomst. Wonder - verwonder - bewonder!
Elk kind wil - van nature uit - leren. Dat is al een wonder op
zich. Door te experimenteren, te observeren, te stimuleren,
te oefenen … leert het z’n eigen talenten ontdekken en
ontwikkelen (verwonder). Het kind krijgt kansen om
door samenwerking en engagement elkaar te respecteren
(bewonder).
Kinderen inschrijven
De informatie over het inschrijvingsbeleid is te vinden op de
startpagina van de website:
www.vbs-depinte.be/inschrijvingen.

Vrije Basisschool
Zevergem
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het hart van
onze groene deelgemeente, biedt eigentijds basisonderwijs
aan meisjes en jongens van twee jaar en zes maanden
tot twaalf jaar. De peuters en kleuters vinden een veilig
nest en een uitdagende, creatieve leeromgeving in het
Kleuterhuis. Door middel van tal van activiteiten, typisch
voor onze school, wordt actief gewerkt aan een sterke
groepsdynamiek.

Contactgegevens
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
Open klassen begin schooljaar
voor alle kinderen en hun ouders:
dinsdag 30 augustus tussen 17 en 19 uur
Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 21 oktober 2016 en
vrijdag 17 februari 2017 van 16.30 tot 18.30 uur
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op afspraak.

Via talrijke educaties krijgen alle kinderen zin in leren en …
zin in leven. Binnen een kleinschalige en huiselijke aanpak
wordt gewerkt aan en met de talenten van ieder kind. De
kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen zorg
waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit kan.
Kortom: een unieke school voor jouw uniek kind …
Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook
gedurende de vakantieperiode, contact opnemen met de
directeur Wim Aers (e-mail: schoolzevergem@telenet.be).
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd voor
jouw kind!
Bezoek de website: www.vbszevergem.be

Elk kind een eigen tint, samen … een kunstwerk!
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Leven & Wonen

Leefschool
De Boomhut

Gemeentelijke
Basisschool

‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool
De Boomhut naar streven. Net zoals een boomhut is onze
school een plek waar samen gespeeld en geleerd kan
worden. We bouwen samen aan een stevige en veilige basis.
Het is voor kinderen vaak niet makkelijk om een eigen plekje
in de grote wereld te vinden. Wij gaan daar samen met jouw
kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is?
Neem gerust contact met ons op! We lichten onze visie en
onze werking graag toe!
Openingstijden Leefschool De Boomhut in de vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open vanaf
dinsdag 16 augustus telkens op:
• maandag 9 tot 12 uur
• dinsdag 9 tot 15 uur
• woensdag 9 tot 11.30 uur
• donderdag 9 tot 15 uur
• vrijdag 9 tot 12 uur

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

Geïnteresseerden kunnen op deze momenten zeker een
kijkje komen nemen.
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds gebeld
worden naar 09 282 54 75 om een afspraak te maken.
Gelieve te bellen tijdens de openingsuren.

Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie …
Juli: vrijdag 1 tot en met woensdag 6 juli 2016
Augustus: donderdag 18 tot en met
woensdag 31 augustus
Telkens van 10 tot 12 uur, niet tijdens het weekend.

Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
09 282 54 75 en 0477 13 64 87

Voor inlichtingen, inschrijvingen of een bezoek aan de
Gemeentelijke Basisschool op een ander moment kan je
steeds terecht bij de directie.
Dominique Vincent, administratief directeur (0494 23 72 55)
Greet Naessens, pedagogisch directeur (0479 21 55 17)
e-mail: directie@gemeenteschooldepinte.be
Je kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be
de school wat beter leren kennen.
Openklas-infoavond voor onze ouders:
vrijdag 9 september 2016
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
zaterdag 15 oktober 2016
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
zaterdag 21 januari 2017
Inschrijfmarathon: dinsdag 7 maart 2017
Je kunt de school altijd bezoeken tijdens de gewone
schooluren.
Indien mogelijk, graag een afspraak maken via:
• 09 282 64 02 (telefoon school)
• directie@gemeenteschooldepinte.be
• secretariaat@gemeenteschooldepinte.be
De school wenst je een fijn verlof toe!
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Basisschool
De Kleine Prins
Openingsuren tijdens de zomervakantie
Op 4 en 5 juli 2016
Van 16 tot en met 31 augustus 2016
U kan terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur of na
afspraak (tel. 09 282 46 02).
Vanaf 23 augustus is de school ook open van 14 tot 16 uur
(niet op woensdag).
spring prinsenkind spring
op de springplank
van kind naar groter
van knap naar wijzer
verover de wereld
ga uitdagingen aan
en ontdek
wie die koning is die in je schuilt
© Inge Claeys

Inschrijvingsprocedure
lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in 2015), kleuters
en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018
verlopen op de volgende manier.
Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie*
bieden zich aan om in te schrijven tijdens de
voorrangsperiode. Die loopt vanaf 1 september 2016 tot
en met de laatste schooldag van februari 2017.
*b
 roers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid,
met ten minste een gemeenschappelijke ouder of met
dezelfde hoofdverblijfplaats) en kinderen van personeel
Kinderen die niet tot een voorrangscategorie
behoren, bieden zich aan om in te schrijven vanaf
dinsdag 7 maart 2017.
In beide periodes lopen de inschrijvingen chronologisch.
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Leven & Wonen

GO! atheneum Erasmus De Pinte

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

Inschrijvingsdagen zomer 2016
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli

9 tot 12 uur

Maandag 4 juli

9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Dinsdag 5 juli

9 tot 12 uur

Maandag 22 en dinsdag 23
augustus

9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Woensdag 24 augustus

9 tot 12 uur

Donderdag 25 augustus

9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Vrijdag 26 augustus

9 tot 12 uur

Maandag 29 augustus

geen inschrijvingen
(pedagogische studiedag)

Dinsdag 30 augustus

9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Woensdag 31 augustus

9 tot 12 uur

Polderdreef 42, 9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
info@erasmusdepinte.be
www.erasmusdepinte.be

Feestdagen zijn ‘rust’dagen
Graag jouw aandacht voor volgende bepaling uit het reglement gemeentelijke
administratieve sancties (GAS).
Grasmaaiers en andere door een motor aangedreven machines (artikel 13 §1)
Op zondag, wettelijke feestdagen* en ’s nachts is het gebruik in de open lucht van
grasmaaiers en andere lawaaierige machines zoals onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars, bosmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door ontploffings- en/of
elektrische motoren verboden.
* Komende wettelijke feestdagen: donderdag 21 juli (Nationale Feestdag),
maandag 15 augustus (O.L.V.-tenhemelopneming), dinsdag 1 november (Allerheiligen),
vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
Het volledige reglement vind je op www.depinte.be/gas.
12 | www.depinte.be
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2016 of bij de
milieudienst.
Recyclagepark gesloten: op vrijdag, zondag, wettelijke
feestdagen en van maandag 18 juli tot en met
vrijdag 22 juli
Textielinzameling aan huis: dinsdag 23 augustus
Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
• vrijdag 16 september: 9 tot 12 uur (dorp Zevergem) en
13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
• zaterdag 17 september: van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
Extra ophaling restafval tijdens de zomermaanden
Net zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar het restafval
wekelijks opgehaald worden aan huis tijdens de maanden
juli en augustus. Alle ophalingen die voorzien zijn op de
afvalkalender blijven ongewijzigd. Het gaat om een extra
inzamelronde voor de huisvuilzakken. Voor het GFT-afval
blijft de ophaling om de veertien dagen. Alle data kun je
terugvinden op de Ophaalkalender.

Taxusinzameling
voor het goede doel
Breng je taxussnoeisel tussen 13 juni en 10 september
naar het recyclagepark en draag zo je steentje bij in de
strijd tegen kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor geneesmiddelen die ingezet worden in de
strijd tegen kanker.
In 2015 bracht de inzameling ruim 25 000 euro op, verdeeld onder de Stichting Luka Hemelaere, de Vlaamse
Liga tegen Kanker, het Kinderkankerfonds, de Olivia
Hendrickx Research Foundation en Think Pink.
Parkwachter Nico vertelt hoe je taxus best naar het
recyclagepark brengt
“Je brengt het taxussnoeisel best zo vers mogelijk naar
het recyclagepark. Snoeisel mag maximum twaalf
uur oud zijn. Het is ook van belang dat enkel eenjarig
snoeisel wordt ingezameld. Het moet ook droog zijn en
mag niet vermengd raken met ander tuinafval of met
steentjes of aarde.”

Zero-emissiepremie bij aankoop
elektrische wagen
Vanaf januari 2016 heb je als particulier recht op een zero-emissiepremie tot
5 000 euro bij de aankoop van een 100 % elektrische wagen (op batterijen
of brandstofcellen). En dat bovenop heel wat andere voordelen, zoals
een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en voor de jaarlijkse
verkeersbelasting, weinig verbruikskosten. Voordelen die trouwens ook gelden
voor plug-in hybrides en aardgaswagens.
Meer informatie:
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/zero-emissiepremie
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Vrije tijd
Milieu
& Duurzaamheid

Jouw droomhuis?
Onze renovatieadviseur
komt gratis aan huis!
Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft, weet het: er zijn een
heleboel moeilijke beslissingen te nemen. Hoe maak je je woning
energiezuinig? Is zonne-energie iets voor mij? Regenwater gebruiken, een groendak, dak en gevels isoleren … Door van bij het begin
van het proces vooruit te kijken, een plan te maken en doordacht te
kiezen, realiseer je stapje voor stapje je droomhuis.
Duurzaam & comfortabel: ja graag.
Op zoek naar onafhankelijk advies om je project waar te maken?
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen lanceert renovatieadvies aan huis voor Oost-Vlamingen die hun verbouwing op een
duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent je energieverbruik naar beneden halen en rekening houden met een leefbare
woonomgeving, maar ook meer wooncomfort.
Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of duurzame
materialen. De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je
advies dat perfect op maat is.
Gratis!
Anderhalf uur renovatieadvies is nu volledig gratis. De gemeente en
het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige
kost op zich.
Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal
je aanvraag in. Een adviseur neemt contact met je op voor een
afspraak.
Kies je voor nieuwbouw? Dan geven we je graag advies op ons
kantoor. Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies.
Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen
kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar dubo@oost-vlaanderen.
be of bel op het nummer 09 267 78 07.

Premies voor bouwen en verbouwen
vind je op:
www.depinte.be/premiesbouwenverbouwen
Goed nieuws: de huishoudelijke premies van
Eandis blijven bestaan tot 31 december 2016
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Elke burger kan helpen om
de kattenpopulatie gezond te
houden.
• Voeder zwerfkatten niet. Zo
kunnen ze niet aanzien worden als ‘huiskatten’.
Wie een kat voedert, dient er zijn/haar
verantwoordelijkheid voor op te nemen
(steriliseren / castreren).
• Heb je zelf één of meerdere katten, dan kan
een sterilisatie of castratie veel problemen
voorkomen. Je doet er ook goed aan om jouw
katten te vaccineren. Door jouw kat te laten
steriliseren, help je mee de kattenpopulatie in
te perken en toon je je een ware dierenvriend.
Uit onderzoek bleek dat gesteriliseerde/gecastreerde katten eenmaal terug in de groep
zich veel rustiger gedragen. Er wordt niet meer
gekrijst en het vechten en sproeien vermindert
sterk. Omwonenden hebben dus veel minder
last van deze katten.
Actie gemeente
Tweemaal per jaar organiseert de gemeente een
actie om zwerfkatten te vangen en te castreren
of te steriliseren. Na de behandeling en controle
op ziektes worden ze terug uitgezet op de plaats
waar ze gevangen werden. Deze actie werpt
z’n vruchten af want het aantal meldingen van
zwerfkatten is enorm gedaald.
De volgende actie loopt van 12 tot en met
15 september. Indien je zwerfkatten hebt waargenomen bij jou in de buurt, mag je dit doorgeven
aan de milieudienst (milieudienst@depinte.be
of 09 280 80 24). Zo kunnen we de actie gericht
laten verlopen met nog betere resultaten.

Was je auto
met regenwater.
Je bespaart er
makkelijk
50 liter mee.

KLIMAATTIP

TIP

Gezonde
katten
populatie

Welzijn & Sociale zaken

De Pinte:
tweesterren FairTradeGemeente
An Defloor, Wim Vanbiervliet en Lieve Van Lancker zijn ervan
overtuigd dat fair trade echt een verschil maakt en één van
de beste manieren is om boeren en producenten een eerlijke verloning en een menswaardig bestaan te garanderen.
De ambassadeurs zetten zich in als vrijwilliger. Ze hielpen
met de opstart om FairtradeGemeente te worden en helpen
de trekkersgroep om de titel te behouden én een vijfsterrengemeente te worden.
Ze zijn het contact tussen de handelaars, scholen en verenigingen. Ze steunen lokale handelaars door telkens lokaal
te kopen, zowel producten als diensten, want ook dit is fair
trade. En ze zijn aanwezig op evenementen om hier ook de
boodschap van fair trade uit te dragen.
In 2009 werd onze gemeente een FairTradeGemeente.
Deze titel geeft aan dat onze gemeente én de inwoners
eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief
werk van maken.
Onze eerste ster, communicatie, werd al behaald. Je kan ons
namelijk volgen via de facebookpagina, de site van De Pinte
en we deden verschillende acties.

Dikke duim aan onze ambassadeurs, en ook aan trekkersgroep die goed op weg is om van De Pinte een vijfsterren
FairTradeGemeente te maken!
De volgende drie sterren die we nog kunnen behalen zijn:
FairTradeStraat, FairTradeBestuur en FairTradeFans.
Meer info: www.depinte.be/eerlijkehandel

Foto’s: Jan Germonpré en Paul De Ridder

FairTradeAmbassadeurs
Onze tweede ster, ambassadeurs, is nu ook behaald.
De voorwaarde hiervoor is dat drie FairTradeAmbassadeurs
zich engageren in De Pinte om de boodschap rond eerlijke
handel verder uit te dragen. An Defloor, Wim Vanbiervliet en
Lieve Van Lancker zijn de FairtradeAmbassadeurs van
De Pinte. Dankzij hen behaalden we onze twee ster. Deze kan
je zien op de bordjes bij het binnenrijden in de gemeente.
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Ben jij al geregistreerd
als orgaandonor?

Op inleefreis, ook iets
voor jou?

Spreken over orgaandonatie is niet langer taboe.
Ik informeer me, praat er over met mijn familie …
Ik beslis!

Heel wat mensen hebben een levensbedreigende
aandoening. Alleen orgaandonatie kan hen redden, maar
er zijn helaas lange wachtlijsten. Wekelijks sterven er in ons
land gemiddeld twee mensen die op een wachtlijst staan
voor een orgaantransplantatie. In België wachten er
1 252 mensen op een orgaan. Meer dan de helft hiervan
wacht op een nier, gevolgd door een lever, hart, longen en
alvleesklier. Ook dicht bij ons hier, wachten mensen op een
orgaan en worden families geconfronteerd bij plots overlijden met de mogelijkheid tot donatie.
In België staan momenteel 229 780 Belgen geregistreerd
in het Rijksregister met de wil tot donatie. Gemeente
De Pinte gelooft erin dat dit cijfer omhoog kan: “Je opgeven
als orgaandonor is één van de mooiste gebaren die je kan
maken. Voor wie op een orgaan wacht, kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood”.
In ons land geldt een opting-out systeem voor orgaandonatie. De wetgever veronderstelt dat iedereen die zes
maanden gedomicilieerd is in België een potentiële donor
is, tenzij hij/zij bij leven uitdrukkelijk verzet heeft geuit.
Als deze persoon zich heeft geregistreerd als (niet-)orgaandonor, zullen de artsen deze wens volgen. Heeft hij dat niet
gedaan, zullen de artsen bij de familie informeren hoe de
potentiële orgaandonor tegenover orgaandonatie stond.
Dit zijn moeilijke gesprekken op een moeilijk moment.
In ongeveer tien procent van de gevallen weigeren de
nabestaanden de orgaandonatie. Vaak heeft dit te maken
met het feit dat er over het thema te weinig is gesproken
met partner, familie en vrienden. Het bespreekbaar maken
en elkaar informeren over jouw persoonlijke wil, geeft een
geruststelling bij familie en geeft een steun aan het rouwproces wetend dat jouw dierbare levens heeft gered.
Iedereen kan zijn overtuigende wil kenbaar maken en zich
laten registreren in het Rijksregister. Dit gebeurt in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken waar je een registratieformulier kan invullen. De ambtenaar zal na identificatie
van de persoon dit doorsturen naar het Register.
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Pintenaar Tessa Feys ging in september 2015 voor drie
weken naar Afrika (Togo) om een zaaltje te bouwen voor
studenten.
Meer info: www.depinte.be/inleefreis-tessa

In december 2014 en januari 2015 reisden Sien Van Boven
en Paul Deridder uit De Pinte (Zevergem) doorheen Centraal
Amerika in het kader van hun inzet als vrijwilligers bij
Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11, de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en diverse vierde
pijlerwerkingen. Sien en Paul gingen op bezoek bij tal van
initiatieven van kennissen en vrienden die al jarenlang
actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking in die regio.
Ze brachten onder meer een bezoek aan de open mijnsite
in Sipakapa (Guatemala) (foto) met een lokale medewerker
voor Broederlijk Delen.
Het volledige verslag vind je op:
www.depinte.be/inleefreis-sien-paul
Wil je zelf een inleefreis maken?
De gemeente geeft subsidies voor inleefreizen en andere
structurele en niet-structurele ontwikkelingssamenwerking,
ontwikkelingsprojecten en sensibiliseringsacties.
De voorwaarden zijn afhankelijk van het initiatief of project
dat je wilt uitvoeren.
Meer info vind je op:
www.depinte.be of contacteer Cleo Veireman,
cleo.veireman@depinte.be, tel. 09 280 80 24

Vrije tijd

Dit was
‘Erfgoeddag 2016’
In het kader van ‘Erfgoeddag 2016’ ging de cultuurraad van De Pinte op zoek naar de oude, in onbruik
geraakte vlaggen van onze verenigingen. De vlaggen
werden een drietal weken tentoongesteld in de
raadzaal en brachten ons terug naar de tijd dat de
Begoniafanfare nog geen Harmonieorkest De Pinte
was, of toen OKRA nog als KBG door het leven ging.
Op Erfgoeddag zelf gaf Bart Laureys (voorzitter van
de cultuurraad) een lezing over de symboliek op de
vlaggen.

Pintefeest met braderie op
zondag 11 september
Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt op 11 september 2016
de braderie plaats in het centrum van De Pinte. De gemeente maakt van de braderie opnieuw een evenement van en
voor de inwoners: Pintefeest!
Braderie en doorlopend straatanimatie
Op zondag 11 september zullen opnieuw tientallen verenigingen en middenstanders het centrum vullen met een
grote diversiteit aan producten. Doorlopende straatanimatie
(vanaf 14 uur) zorgt voor extra amusement.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar ontvangen het
inschrijvingsformulier automatisch. Ook geïnteresseerd?
Je vindt het formulier samen met het reglement op
www.depinte.be/inschrijvingbraderie. Deelname kost 5 euro
per meter voor een stand met drank en 3 euro per meter
voor een stand zonder drank.
Zin om deel te nemen aan de brocantemarkt?
Zoals elk jaar is er een brocantemarkt (rommelmarkt). Ook dit
jaar zal deze plaatsvinden in de Pintestraat. De Groenstraat
wordt opengesteld voor deelnemers wanneer de Pintestraat
volzet is. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs: een
euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer
BE80 0910 1989 9577. Om in te schrijven gebruik je het formulier op www.depinte.be/inschrijvingbraderie.
Rommelmarkt voor kinderen
Net zoals voorgaande jaren kunnen lagereschoolkinderen
zelf een stand opzetten tijdens de kinderrommelmarkt.
De kinderen krijgen een standplaats in de Groenstraat
en aan de zij-inkom van het kasteelpark Viteux.
Kostprijs: een euro per meter, inschrijven via
www.depinte.be/inschrijvingbraderie.
Vrijwilligers gezocht
Wens je mee jouw vleugels te steken onder dit evenement?
Neem contact op met: Degenhard De Smet, tel. 09 280 98 50,
e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.
Praktisch
Op www.depinte.be/inschrijvingbraderie kan je alle praktische informatie vinden (exacte uren braderie, (kinder)rommelmarkt, verkeersomleidingen ...).
Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten dient te
gebeuren vóór 19 augustus 2016 via het standaardformulier. Ook de betaling dient ten laatste op deze datum te
gebeuren. Opgelet: omwille van praktische redenen worden
er geen inschrijvingen meer aanvaard na deze datum.
In het volgende infoblad wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt.
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De Boekenbabbel
met Guy D’Haese
Welk boek bent u momenteel aan het lezen?
‘Plonger’ van Christophe Ono-dit-Biot.
Een paar recente aanraders?
Khaled Hosseini, Richard Flanagan, Griet Op De Beeck,
Erik Vlaminck, Eric-Emmanuel Schmitt (‘Ulysse from
Bagdad’!), Claudie Gallay (‘Les déferlantes’)
Favoriete auteur?
Ward Ruyslinck
Leukste plek in de bib?
Het magazijn.
Auteur om een avond mee door te brengen?
Leonard Cohen! Absoluut!
Boekenbabbelaar Guy D’Haese,
frequent bibbezoeker en veellezer

Voor de volledige boekenbabbel én vorige edities,
zie www.depinte.be/bibliotheek

Spannende zomer
“Zomer … een broeierige warmte die siddert op het asfalt,
voor verre oorden verlaten huizen, een vaag gejoel van
plenzende kinderen in de verte waar de kat die zich midden
op de baan zit schoon te likken amper van opkijkt …”
Het zou het begin kunnen zijn van een spannend boek,
zo eentje waarmee je zonder erg de wereld van dood en
verderf binnen duikelt. En laten we nu toevallig net de beste
spannende boeken opgelijst hebben. Een kant-en-klaar
menu van gruwelijk intense prijswinnaars en andere van
spanning druipende titels. Om jouw zomer die extra hmpf!
te geven.
Te vinden in de bib … natuurlijk!
Onder andere:
Winnaars Gouden Strop
Michael Berg, Bart-Jan Kazemier, Hilde Vandermeeren en
Esther Verhoef
Hercule Poirot-prijs
Patrick Conrad
Genomineerden ‘Diamanten kogel’
Michael Berg, Daan en Thomas Heerma Van Voss, Nausicaa
Marbe, Kim Moelands, Rudy Soetewey en Jos Dewit

TIP

Zomersluiting bibliotheek
Van zaterdag 16 tot en met zaterdag 30 juli.
Ook gesloten op 11 juli en 15 augustus.
Boeken terugbrengen kan ook als de bib
gesloten is.
Gebruik inleverbus
Stap 1: Houd het boek voor de schuine
wand aan de klep van de bus
Stap 2: Deponeer het werk met een duwtje
in de geopende klep
Stap 3: Wacht steeds tot de klep sluit
vooraleer het volgende boek aan te bieden!
Boeken verlengen kan via
https://mijn.bibliotheek.be.
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Bibagenda
najaar 2016
Komende herfst biedt de bib je een aantal interessante
cursussen en lezingen aan.
Om te noteren in jouw agenda:

Veilig online:
over kinderen en
internet
Op vrijdag 16 september om 20 uur in de bib

Deze cursus richt zich specifiek naar mensen met weinig of
geen computerkennis. De bedoeling is dat je na de cursus
van 8 maandagvoormiddagen alle basisvaardigheden
(Word, internet, e-mail …) onder de knie hebt.
De lessen vinden plaats op 3, 10, 17 en 24 oktober en op 7,
14 en 21 november, telkens van 9 uur tot kwart voor 12 in
de bib.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij!
De inschrijving voor deze cursus is pas definitief na betaling
van het inschrijvingsgeld.

Ish Ait Hamou
Op vrijdag 21 oktober om 20 uur

Met z’n allen zijn we steeds meer online, en kinderen komen
steeds jonger in contact met het internet, bijvoorbeeld via
mobiele apparaten zoals tablets. Wat doen ze daar allemaal?
Hoe kan je dat als ouder in de gaten houden en/of beperken? Hoeveel schermtijd is aangewezen voor jouw kind?
Wat zijn de gevaren van de online wereld? En hoe kan je als
ouder je kind veilig laten spelen, chatten, filmpjes bekijken ...
op het wereldwijde web?
Antwoorden op deze en andere vragen worden je tijdens
deze lezing gegeven door Ilse Depré.

Beginnerscursus
Windows 10
Van 3 oktober tot en met 28 november

Dit jaar valt de bibliotheekweek samen met de digitale week
(8 tot 16 oktober 2016). We zetten als bibliotheek dan ook
volop in op het verkleinen van de digitale kloof met een
beginnerscursus Windows 10.

We verwelkomen Ish Ait Hamou,
bij het grote publiek bekend
dankzij ‘So you think you can
dance’, ‘Terug naar eigen land’
en ‘Alors on danse’. Daarnaast
timmert hij aan een grootse
literaire carrière met ondertussen al drie gelauwerde werken
op zijn actief.
Tijdens deze interactieve lezing
geeft hij ons een inkijk in zijn
afkomst en leven, hoe hij tot schrijver is geëvolueerd, hoe
hij tot zijn boeken is gekomen en hoe de wereld van dans
verwanter aan het schrijven is dan je zou denken.

Björn Soenens
Op vrijdag 28 oktober om 20 uur in de bib
Zo’n anderhalve week vóór de
Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november komt Amerikawatcher en
eindredacteur van Het Journaal,
Björn Soenens, ons nog snel
een actuele inkijk geven op
The Land of the Free en zijn
(toekomstige) bestuurders.

Meer info:
Tel. 09 282 25 32
e-mail: bibliotheek@depinte.be en in het volgende infoblad
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Schat van vlieg
zomer 2016

Zomerwedstrijd: Bibboek op reis
Niet alleen jij gaat in de zomervakantie ver of dichtbij op reis, ook veel
van onze boeken vertrekken met je mee. Omdat wij nogal nieuwsgierig
aangelegd zijn, zouden wij best wel eens willen weten welke plekken zij
zoal aangedaan hebben. We bedachten er zelfs een wedstrijd rond!
Kinderen van zes tot twaalf jaar
kunnen tijdens de zomermaanden
opnieuw op zoek gaan naar de schat
van Vlieg in de bibliotheek.
Met het thema ‘Zie jij wat ik zie’ kunnen
de kinderen aan de hand van een aantal vraagjes de schatkist terugvinden
waarin een kijkboekje zit met leuke
kijkopdrachten.
Bovendien krijgen de eerste twintig
deelnemers een Vliegoog waarmee ze
net zoals een vlieg door een facetoog
naar de wereld kunnen kijken.

Dvd-nieuws
Goed nieuws voor de filmfreaks
onder ons! Vanaf 1 juli trekken we
het aantal dvd’s dat je mag ontlenen op van twee naar maar liefst
vijf stuks per kaart! Natuurlijk nog
steeds geheel gratis.

Stuur ons je beste, grappigste, liefste vakantiekiekje met een boek uit
onze bib in de hoofdrol en wie weet win je wel een zonnig, sprankelend,
lekker prijsje?
Je kunt een hele zomervakantie lang foto’s insturen naar
bibliotheek@depinte.be. Ze krijgen allemaal een plaatsje in de bib
en op onze facebookpagina. Eind augustus bekronen we de
origineelste foto.

Nieuw boek van Pearl de
Meulemeester uit De Pinte
Op vrijdag 13 mei 2016 verscheen het boek ‘Verborgen liefde’, geschreven door
Pearl de Meulemeester uit De Pinte.
Pearl De Meulemeester is zestien en zit in het vierde middelbaar ASO in het
KA Erasmus De Pinte. Ze laat weten dat ze al van kindsaf graag leest en sinds het
zesde leerjaar kortverhalen schrijft. Naast schrijven en lezen houdt ze ook van
paardrijden.
Samenvatting van haar eerste boek
Wie wil er na de middelbare school nu
niet naar Amerika om te gaan studeren?
Lucy Dawson doet het en ontdekt al
gauw dat de bad boy van de stad iets
voor haar voelt. Maar dat is nog niet alles.
Samen met haar beste vriendin Amelie
gaat ze door moeilijke, maar ook toffe
tijden waarin ze, onderweg naar volwassen worden, eindigt met een gebroken
hart. Stap mee in het spannende leven
van Lucy en beleef samen met haar een
liefdesverhaal.
Het boek is te krijgen op
http://boekscout-yo.nl/ en kost
14,95 euro (ISBN: 9789402226621).
Dit boek valt in de categorie
Jeugd-/kinderboeken.
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Sportarmband om sleutel op te
bergen tijdens het lopen
Op zoek naar een alternatief voor
de schoenzool of mat? Dankzij een
sportarmband hou je jouw huissleutel op een gemakkelijke en
veilige manier bij de hand.
Pintenaar Helena Brusselle is
bijzonder sportief. Haar hobby’s
zijn lopen, tennissen (bij Tennisclub
De Pinte) en wandelen. Voor haar
bachelorproef aan de Artevelde
Hogeschool brengt ze samen met
een groep andere studenten een
sportarmband op de markt waarin
je een sleutel kan steken. Het idee
werd uitgewerkt tijdens het eerste
semester, samen met een financieel
plan en een marketingplan. Intussen kan je de armbanden kopen
bij Voeding Vyncke, Apotheek van
Heule en Fietsen Koen (zeker tot
eind augustus).

Meer info:
www.climbingforlife.be en
Facebookpagina
teamlockey.weebly.com

Nog enkele
plaatsen vrij voor
de zomersportkampen
Schrijf snel in!
Van 12 tot en met 15 juli
Lagere school: Alle ballen in het rond
Kleuters: Teletijdmachine
Van 22 tot en met 26 augustus
Lagere school: Sportopoly
Van 29 tot en met 31 augustus
Kleuters: Robotkamp
Prijs: € 75 voor inwoners, € 90 voor
niet-inwoners
Inschrijven kan enkel vooraf en online
via depinte.ticketgang.eu.
Meer info: www.depinte.be/sportkampen en in de Vrijetijdsfolder.

De armbanden kosten vijf euro en
zijn te krijgen in vier kleuren: oranje,
groen, roze en zwart.
Koop een armband en steun
Climbing for life
De opbrengst gaat naar het goede
doel Climbing For Life: een goed
doel dat zich inzet voor mensen
met astma, mucoviscidose en andere longaandoeningen.

Word je ook 50 dit jaar?
Dan viert het 50-jarigencomité dat graag samen op
zaterdag 10 september!
Op het programma staat alvast:
•	sneukelwandeltocht in Zevergem (vanaf 13.30 uur)
•	receptie aangeboden door de gemeente
(om 18 uur)
• avondfeest (vanaf 20 uur)
Vraag meer info via info@roots66.be of via
website www.roots66.be.
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Workshop
e-bike succes
Op 12 mei 2016 organiseerde de sportdienst en vzw Sportbeheer in samenwerking met e-Bike Rijschool en een aantal plaatselijke fietshandelaars een
workshop voor gebruikers en geïnteresseerden van e-bikes. Het doel was
om de risico’s van het e-biken beter te kunnen inschatten en beperken en de
veiligheid voor de gebruikers te verhogen.
Na de theorielessen konden de 36 deelnemers op pad langs een behendigheidsparcours of een fietstocht op de openbare weg langsheen een parcours
met mogelijke knelpunten.

Nieuwe Sportelactiviteiten (50+)
om naar uit te kijken!
Blijf niet langer bij de pakken zitten,
want er is een mogelijkheid om ook
jouw weerbaarheid en beweeglijkheid
te vergroten met deze cursus zelfverdediging voor 50-plussers.

Lessenreeks tai chi voor beginners
Kenmerkend voor tai chi zijn de langzame bewegingen die vanuit de buik
en vooral heel ontspannen worden
uitgevoerd. De vloeiende, ronde
lichaamsbewegingen houden het
lichaam soepel en gezond. Het rustige
tempo verhoogt de concentratie en is
een vorm van natuurlijke meditatie.
Tai chi is geschikt voor iedereen, ook
voor wie nog nooit aan sport gedaan
heeft.
Wanneer en waar:
Twaalf lessen, wekelijks op donderdag
van 15 september tot 15 december,
van 20.45 uur tot 21.45 uur in de spiegelzaal van het OCP
(Polderbos 20, De Pinte).
Lessenreeks zelfverdediging in
samenwerking met Karateclub
Tasseikan
Wil je je veiliger en minder kwetsbaar
voelen als 50-plusser?
Wil je ’s avonds met een gerust gevoel
de deur uit zonder schrik dat je iets
overkomt?
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Programma:
SEPTEMBER
19/9 yoga
26/9 yoga

Mis deze uniek kans niet!

OKTOBER

Wanneer en waar:
Twaalf lessen, wekelijks op maandag
van 19 september tot 12 december,
van 19 uur tot 20 uur in de spiegelzaal
van het OCP (Polderbos 20, De Pinte).

3/10 Get Fit (fitness)
10/10 Get Fit (fitness)
17/10 tafeltennis
24/10 tafeltennis
NOVEMBER
7/11 rugschool
14/11 rugschool
21/11 netbal
28/11 fitball
DECEMBER
5/12 fitbal
12/12 drums alive

Stay Fit
Lessenreeks met een grote variatie aan
sporten en bewegingsvormen
Wanneer en waar:
Twaalf lessen, wekelijks op maandag
van 19 september tot 12 december,
van 10 tot 11 uur in de spiegelzaal van
het OCP (Polderbos 20, De Pinte).

Kostprijs voor deze
Sportelactiviteiten: € 42 voor
inwoners, € 54 voor niet-inwoners
Inschrijven: via 09 280 98 40 of
sport@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je een overschrijving om de betaling te regelen.
Deze lessenreeks vindt plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Op zoek naar een hobby?

Start nieuw seizoen
Turnvereniging Blijf Jong
Sinds 1968 biedt Blijf Jong aan alle dames de
gelegenheid om hun conditie op peil te houden. En dit
onder deskundige begeleiding, zonder leeftijdsgrens.
De turnlessen vinden steeds plaats in het OCP,
vanaf 1 september 2016 tot 30 juni 2017.
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
Niet tijdens schoolvakanties en op verlofdagen.
Basisprijs: € 60 per jaar, verzekering inbegrepen
Proefles gratis in september 2016
Meer info: Hilde Serras, 0476 78 67 70,
hilde.serras@gmail.com

Zomertrainingen J.K.A.
Shotokan karate club
Tasseikan

Voor het zesde opeenvolgende jaar organiseert
JKA Shotokan karate club Tasseikan De Pinte zogenaamde
‘Zomertrainingen De Pinte’. Tijdens de voorgaande editie namen zo’n 100 karateka deel uit zo’n twintigtal verschillende
clubs. Er treden verschillende gastlesgevers aan, waaronder
enkele leden van de nationale ploeg.

De traditionele witte karate-gi die men anders tijdens de
trainingen draagt, maakt tijdens de zomer plaats voor gewone losse sportkledij.
Er is niet alleen aandacht voor het technische aspect
van het karate, maar voornamelijk ook voor het fysieke
gedeelte. Voor de deelnemende karateka is er bijgevolg
geen zomerstop. Wel integendeel: fysiek en technisch tracht
men op gewenste niveau te blijven ter voorbereiding van
het volgende sportieve seizoen.
Praktische info
Deze ‘Zomertrainingen’ staan onder leiding van de plaatselijke clubverantwoordelijke Andy Willaert (4° dan JKA) en
zullen elke dinsdag- en donderdagavond plaatsvinden
tussen 20 en 21.30 uur (vanaf dinsdag 30 juni tot en met
donderdag 30 augustus). Bij goed weer wordt het grasveld
ter hoogte van het OCP onveilig gemaakt, zo niet wordt er
uitgeweken naar binnen.
Wens je ook eens deel te nemen? Dit kan zonder enig
probleem. Kom gewoon eens langs. Iedereen is van harte
welkom.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op:
www.tasseikan.be. Je kan de clubleiding contacteren
via info@tasseikan.be of 0476 98 64 66.
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Op zoek naar een hobby?

Started to run?
Continue to jog!

Inschrijven voor
156e FOS De Havik
vanaf 27 augustus
Voorinschrijving voor inwoners
Op zaterdag 27 augustus 2016 is de eerste inschrijvingsdag
van het nieuwe scoutsjaar (2016-2017) voor de 156e FOS
De Havik. Deze inschrijving is een voorinschrijving voor inwoners van De Pinte. Ook kinderen van oud-leiding kunnen
die dag komen inschrijven. Op zaterdag 3 en 10 (eventueel
17) september kan iedereen komen inschrijven en krijgen
kinderen uit De Pinte geen voorrang meer.

JoggingClub De Pinte is dé recreatieve joggingsclub
voor De Pinte en omstreken. Al 36 jaar lang bieden
ze joggers die vijf kilometer of meer aankunnen een
aangenaam gezelschap om samen te genieten van je
wekelijkse parcours, of om de gevorderden hun runners high te bezorgen op het 10 km-parcours, onder
andere doorheen het Parkbos.
Je vindt JoggingClub De Pinte deze zomer zeker terug
op de joggings in de buurt (33ste avondjogging op
8 juli om 20 uur in Zevergem, 2de Moerkensheidejogging op 7 augustus om 15 uur in Moerkensheide), of
op hun 4de Scheldeveldejogging op 9 september om
19 uur aan de sportzuil van de loopomloop aan
WZC Scheldevelde.

Ledenbeperking
Sinds een aantal jaar werken we met een ledenbeperking.
Deze ledenbeperking is er gekomen omdat we al een heel
grote eenheid zijn en niet kunnen blijven groeien. Daar hebben we niet de ruimte (lokalen) en het materiaal voor.
We willen ook de kwaliteit en veiligheid van onze werking
niet in het gedrang brengen.
De ledenbeperking houdt in dat we per geboortejaar een
maximumaantal kinderen vooropgesteld hebben. Eenmaal
dat aantal bereikt is, worden er geen nieuwe kinderen meer
ingeschreven. We houden wel een wachtlijst bij: stopt er
een kindje, dan krijgt de eerste op de wachtlijst de kans om
alsnog in te schrijven.

Kom gerust eens langs op dinsdagavond!
Meer info op www.jcdepinte.be of bij
Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com).

Zin om te
voetballen bij
Jong & Vlug
De Pinte?
Is je zoon of dochter geboren in 2011 en wil hij/zij graag
aansluiten bij voetbalclub Jong & Vlug De Pinte?
Surf dan naar www.jvdepinte.be of stuur een mailtje naar
jeugd@jvdepinte.be.
Ook in de leeftijdscategorie U9 (°2008) zijn er nog enkele
plaatsjes vrij.

24 | www.depinte.be

De uren van de inschrijvingen
en het aantal vrije plaatsen
worden rond half augustus
meegedeeld via
www.dehavik.be.
De inschrijvingen zelf
vinden plaats in het lokaal,
Sportwegel 7, De Pinte.

Voor de jeugd

Speelpleinwerking Amigos
Inschrijvingsprocedure?
De inschrijvingen dienen vooraf en
online te gebeuren.
Om in te schrijven moet je je eerst
eenmalig online registreren door een
gezinsaccount aan te maken.
Zie handleiding op www.depinte.be.

Eindelijk weer zomervakantie en dat
betekent natuurlijk ook weer speelpleinwerking Amigos!
Deze zomer kunnen de kinderen en
jongeren opnieuw vijf weken genieten
van Amigos en zijn avonturen.
Een enthousiaste groep animatoren
staat klaar voor een fantastische vakantie vol spel, sport, fantasie en avontuur.

Wanneer?
• Van maandag 18 juli tot en met
vrijdag 22 juli 2016
(Let op: geen speelplein op
donderdag 21 juli)
• Van maandag 25 tot en met
vrijdag 29 juli 2016
• Van maandag 1 tot en met
vrijdag 5 augustus 2016
• Van maandag 8 tot en met
vrijdag 12 augustus 2016
• Van dinsdag 16 tot en met
vrijdag 19 augustus 2016
(Let op: geen speelplein op
maandag 15 augustus)

Wie?
Voor kinderen vanaf drie jaar
(geboortedatum telt) die zindelijk zijn

tot en met de jongeren van het zesde
leerjaar.

Start en einde
van de activiteiten:
• Van 9 tot 12 uur
• Van 13.30 tot 16.30 uur

Opvang:
• Van 7.30 tot 9 uur (gratis)
• Van 12 tot 13.30 uur (gratis)
• Van 16.30 tot 18 uur (gratis)
Eén drankje in de voormiddag en één
koekje in de namiddag (of andersom)
zijn inbegrepen in de prijs, net als de
verzekering.

Waar?
De kinderen worden gebracht en afgehaald in de Gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1, 9840 De Pinte.
De activiteiten worden gespreid over
de Gemeentelijke Basisschool en het
Ontmoetingscentrum Polderbos.
Om de activiteiten vlot te laten verlopen, vragen we aan de ouders om hun
kinderen op tijd naar Amigos te brengen en hen niet voortijdig af te halen.

Heb je al een account?
Dan kan je inschrijven via depinte.
ticketgang.eu. Indien je nog niet weet
wanneer jouw kind naar Amigos komt,
dan kan je nog de dag zelf ‘s morgens
thuis online inschrijven en betalen tot
8.30 uur. Je drukt jouw inschrijvingsbewijs met de barcode af en brengt
die telkens mee zodat we die bij het
brengen en afhalen kunnen scannen.

Geen mogelijkheid om
online in te schrijven?
Ouders die omwille van bepaalde
reden niet vooraf online kunnen inschrijven kunnen de dag zelf inschrijven. Wel is het belangrijk dat er een gezinsaccount aangemaakt wordt. Kom
hiervoor gerust eens langs in het OCP
dan helpen we een gezinsaccount aan
te maken. Let wel: het tarief aan de
kassa is iets duurder.

Prijs?
Bij vooraf online inschrijven gelden
onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan
de kassa gelden volgende tarieven
per halve dag:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag

Tienerwerking PAARS
Paars is er voor jongeren van
het eerste tot en met het
derde middelbaar. De tieners
kunnen mee beslissen hoe het
programma er zal uitzien!
Coole activiteiten op dinsdag worden afgewisseld met
crazy uitstapjes op donderdag. De activiteiten vinden een
volledige dag plaats van 9 tot 16.30 uur en gaan vaak op
verplaatsing door. Het is dus noodzakelijk om voor een hele
dag (voor- en namiddag) in te schrijven.

Check vooraf de tienerpagina van
Paars op Facebook www.facebook.com/
TienerwerkingPAARS om te weten wat je
moet meebrengen! Ook als je zelf geen
Facebookaccount hebt!

TIP

Nieuw: Game Day voor 10 tot
12-jarigen op 30/8
| zie pagina 29
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Voor de jeugd

Tienerprogramma
tijdens de zomervakantie

3 september:
kinderfilm en
5de openluchtfilm
Op zaterdag 3 september kan de jeugd van De Pinte om
15 uur genieten van een leuke kinderfilm in de cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos.
s’ Avonds zijn de volwassenen aan de beurt voor de
Openluchtfilm op de parking van het OCP. Breng vrienden en familie mee, en neem plaats op de eerste rij.
Hou alvast deze avond vrij!

4 september 2016:
SPEELSTRAAT

Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes
Sint-Martens-Latem en De Pinte een aantal zeer diverse activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien jaar). Doel van deze
samenwerking is het aanbod voor tieners in beide gemeentes te verruimen. Dus heb je zin in een aantal vernieuwende
en uitdagende activiteiten met vrienden, schrijf je dan snel
in voor één of meerdere activiteiten:
Donderdag 7 juli: skateboard initiatie
Donderdag 14 juli: SUP boarding
Maandag 18 juli: paintball en kajak
Donderdag 11 augustus: openlucht zwemmen
Donderdag 18 augustus: Graffiti Motion
Donderdag 25 augustus: pretpark (Walibi)
Vrijdag 9 september: Memorial Van Damme
Nieuw! Vanaf dit jaar is je inschrijving pas geldig na betaling!
Om in te schrijven mail je jouw naam, adres, leeftijd, telefoon
en activiteit van je keuze naar jeugddienst@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je van de jeugddienst een mail
met het bedrag en de mededeling voor de overschrijving.
De inschrijving is pas definitief na betaling. Bijkomende
informatie kan je terugvinden op
www.depinte.be/tieneractiviteiten.
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Wist je dat … we ondertussen al voor de veertiende keer staan
te popelen om de speelstraat te organiseren!
De Speelstraat is een vaste waarde in De Pinte waarbij we de
straat Polderbos verkeersvrij maken om alle kinderen en jongeren de kans te geven om vrij te spelen, te bewegen en zich te
amuseren.
Ze kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende
activiteiten in het avonturendorp, kleuterdorp, tienerdorp
of sportdorp. Tijdens de optredens kan je genieten van een
drankje op het terras.
Vergeet ook niet deel te nemen aan de volksspelenwedstrijd,
dan maak je kans op een mooie prijs!
Datum		
zondag 4 september 2016 van 13 tot 18 uur
Voor wie	kinderen en jongeren tot en met zestien
jaar en al wie zich nog jong voelt
Kostprijs
de activiteiten zijn volledig GRATIS!
Meer info
binnenkort op www.depinte.be
Hopelijk tot 4 september samen met je vrienden en familie!

Agenda juli-augustus 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.

Partie Party op camping Polderbos
Vlaanderen feest
zondag 10 juli, vanaf 17 uur
Vergeet die geplande trip naar de kust, die ellenlange file op de E40 en
het gemopper van de kinderen op de achterbank. Op zondag 10 juli kan
je gewoon te voet of met de fiets naar ‘Camping Polderbos’ komen. Zo
net na de taart en de koffie, om 17 uur, hebben we een afspraak met de
namiddagzon en is iedereen welkom op het grasveld naast het OCP.
Geniet van een zomerse cocktail, chill met het hele gezin op de
strandstoelen of gooi een balletje petanque ... De drie feestbeesten van
Partie Party beginnen er aan om 19 uur en hebben een bijzonder leuke
verrassing voor jullie in petto: via onze website en de Facebookpagina
kunnen jullie zelf mee bepalen welke nummers er meegebruld kunnen/
zullen worden!
De Elf van onszelf
Ter gelegenheid van 11 juli lanceren we het concept ‘De Elf van Onszelf’.
Vanaf nu kan je op www.depinte.be/vlaanderenfeest2016 elf nummers
selecteren die op zondag 10 juli 2016 live gebracht zullen worden door
Partie Party. Je bepaalt dus mee de setlist van de avond. Doen!
Programma
17 uur: Camping Polderbos (met cocktailbar, petanquetornooi,
kinderanimatie …)
19 uur: Partie Party
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Vrijdag 1 juli

Opluisteren mis
om 10 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zondag 3 juli

Aperitiefconcert en barbecue
Gratis aperitiefconcert (11 tot 12.30 uur)
gevolgd door een lekkere barbecue in
het park van het domein Scheldevelde.
Vanaf 11 uur, barbecue om 12.30 uur
- € 14 / € 7 (6-12 jaar)/ € 3 (- 6 jaar),
kaarten: 0477 22 00 07,
erik.ideler@skynet.be
Harmonieorkest De Pinte & Youth
Band
Dinsdag 5 juli

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Vanaf donderdag 7 juli

Tieneractiviteiten
Skateboard initiatie, SUP boarding,
paintball en kajak, openlucht zwemmen, Graffiti Motion, Walibi
ook op: 14/7, 18/7, 11/8, 18/8, 25/8,
9/9 - inschrijven nodig
Gemeente De Pinte i.s.m.
Sint-Martens-Latem
jeugddienst@depinte.be
www.depinte.be/tieneractiviteiten
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Vanaf vrijdag 8 juli

Fietsen (± 35 km)
ook op: 15/7, 19/8 (25 km) en op 29/7,
12/8, 26/8 (35 km) - om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94
Vrijdag 8 juli

Bezoek aan de romantische
boerderijtuin ‘Rientjes Hoveke’
De romantische tuin van Chris en Rien
ligt verscholen tussen hoge hagen midden in de velden. Deze tuin van 6 000
m² is door de eigenaars zelf ontworpen
en gerealiseerd, alsook onderhouden
met veel respect voor het verleden en
de omliggende natuur.
De tuin is eenvoudig samengesteld
zoals vroeger. Overal vind je een vleugje
nostalgie: gewone ‘Vlaamsche’ boerenbloemen die zorgen voor de nodige
kleur en spontaniteit, een zelfgemaakte
antieke serre, een kinderhuisje en
kippenhok in vakwerk, een kleurrijke
bijenstand ... Daarnaast ook een fruitige
boomgaard, een natuurlijke vijver, een
rietveldwaterzuivering en een klein
moestuintje.

Zondag 10 juli

Fietstocht in de schilderachtige
Leiestreek
Fietstocht met ontbijt in Deinze in de
‘beeldmooie’ natuurtuin van Geert
Colpaert, beeldhouwer/kunstenaar.
Na een (h)eerlijk ontbijt krijgen we rond
9 uur een rondleiding in de tuin en het
atelier van onze gastheer. Om 10 uur
beginnen we aan de uitgestippelde
tocht (ongeveer 50 km) met picknick
om 13 uur ergens te velde. Rond 17 uur
eindigen we met koffie in …
Om 8 uur - Nachtegaalstraat 2 /
Deinze - € 9 (leden), € 13, inclusief
ontbijt en verzekering - inschrijven
en betalen uiterlijk op 30/6 (max. 45
deelnemers) - meebrengen: picknick
en drankje, regenkledij, reserveband
Velt Scheldevallei
Ronny Vandenbussche: 0474 53 42 49

Vrijdag 8 juli

33ste avondjogging in Zevergem
Omloop langs rustige, landelijke
wegen en de dorpskern van Zevergem.
Wandelaars zijn eveneens toegelaten.
Naturaprijs voor elke deelnemer en een
tombola met waardevolle prijzen.
Inlichtingen, resultaat en foto’s:
www.atletiekdepinte.be

Fietstocht
in onmiddellijke omgeving, ongeveer
30 km
Om 19 uur - Dorp Zevergem - gratis
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Zondag 24 juli

Te Deum
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal na de mis van 11 uur in de kerk
van De Pinte het Te Deum gezongen
worden. Op die manier herdenken we
de troonsbestijging van Koning Leopold
I, stichter van het Belgische vorstenhuis.
De eerste koning der Belgen legde op
21 juli 1831 de grondwettelijke eed af:
hij zwoer trouw aan de Belgische grondwet en aan de Belgische wetten.
Deze aankondiging geldt als uitnodiging. Er worden geen persoonlijke
uitnodigingen verstuurd.
Na de mis van 11 uur - kerk De Pinte
Gemeente De Pinte: 09 280 80 93
29, 30 en 31 juli

60-uren Jeugdhuis Impuls

We sluiten de avond af met een patersbier in het retrocafeetje.
Om 19.30 uur - Galgeveld 43 / Beernem (Sint- Joris-Ten-Distel) - € 3,50 /
€ 6 - inschrijven uiterlijk op 4/7
Velt Scheldevallei
Guido Deprez: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be

Donderdag 14 juli

vanaf 17 uur - Polderbos 2
www.jhimpuls.be
Zondag 10 juli

Vlaanderen Feest met Partie
Party op camping Polderbos
| zie pag. 27
Optreden, cocktailbar, petanquetornooi, …
vanaf 17 uur - Polderbos 20
(grasveld naast het OCP) - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/vlaanderenfeest2016

Zondag 31 juli

Om 20 uur - € 5 / € 10 (gezinnen) inschrijven in de kantine van voetbalclub Zevergem sportief (5 of 10 km)
Atletiek De Pinte
www.atletiekdepinte.be

Opluisteren openluchtmis
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Om 18 uur - Sint-Annakapel /
Eke-Landuit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

• 5 & 6/8: Zeverrock
• Vanaf 7/7: Tieneractiviteiten
• 30/8: Game Day

Vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus

Zeverrock
Heb je zondag 7 augustus al
geblokkeerd in de agenda? Indien
niet, één goeie raad: wacht er niet
te lang mee! De kans is immers
groot dat je op die dag zal moeten
recupereren van het feestgedruis
onder de kerktoren van Zevergem.
Spelen de sterren van de hemel
op 5 en 6 augustus:
The Van Jets! Clouseau!
Compact Disk Dummies!
Ertebrekers!
De rest van de indrukwekkende
lijst met namen is te vinden op
www.zeverrock.be
(ook voor info en tickets).
vr. vanaf 18 uur, za. Vanaf 17 uur
- centrum Zevergem

Vrijdag 19, zaterdag 20
en zondag 21 augustus

Oogstkermis Zevergem
Het kermisweekend wordt ingezet
door een streekbierenavond. Op
zaterdag: straatanimatie, gevolgd
door spetterend vuurwerk. En een
primeur: 100 % houten fiets met
houten ketting te bezichtigen
(knap staaltje vakmanschap!).
Met deze fiets zal eind september
het werelduurrecord ‘houten fiets’
worden aangevallen door een bv.
Zondag wordt de kermis traditiegetrouw afgesloten met twee
duatlons (3 km lopen en 17 km
fietsen).
vr. vanaf 21 uur:
Streekbierenavond, za.
vanaf 20 uur: djembéband
De Tiriband en de lokale
majorettes Tanssia Twirling
Girls, vuurwerk om 23 uur,
zo. om 15.30 uur en 17 uur
Dorp Zevergem WeZel, met
dank aan Gemeente De Pinte en
Vrije Basisschool Zevergem
www.dewezel.be

© Clouseau

Zondag 7 augustus

2de Moerkensheidejogging
Unieke omloop door het park en bos
Moerkensheide met beklimming van de
Calvarieberg (10 meter hoog).
Start kidsrun om 14.30 uur, € 2,
naturaprijs voor elk deelnemend
kind. Start Moerkensheidejogging
(4, 7, 10 km) om 15 uur, € 5, naturaprijs voor elke deelnemer en
tombola. Secretariaat, kleedkamers,
douches, prijzen en tombola: sportpark Moerkensheide.
Inlichtingen, resultaat en foto’s:
www.atletiekdepinte.be
Atletiek De Pinte
Woensdag 17 augustus

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus

JV-Jeugdvoetbaltornooi
om 10 uur - Sportpark Moerkensheide € 4 (+ gratis consumptie)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 27 augustus

Kubb-tornooi voor amateurs
Van 11 tot 18 uur - grasplein aan de
sportwegel - inschrijven nodig
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com

Dinsdag 30 augustus

Game Day
Sportdag voor jongeren van tien tot
twaalf jaar die houden van sport,
spel, avontuur, uitdaging en plezier
maken met leeftijdsgenoten.
• Highland Games
(schotse spelen): een mix van
de klassieke games als touwtrekken, vatenrace, farmer walk,
paalwerpen en ludieke teambuildingspelen. We doen een
zakkenloop XL, bierbakkenrace,
draagberrierace …
• Arrow Tag: in kleine teams verstop
je je achter hindernissen en probeer elkaar te ‘taggen’ met een pijl.
Ook diverse spelen als Free For All,
Team Deathmatch.
Van 9 tot 16 uur - sportpark Moerkensheide - € 15
(inwoners) / € 18 euro, verzekering inbegrepen, maaltijd niet
inbegrepen - inschrijven via
depinte.ticketgang.eu
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

Dinsdag 23 augustus

Dagwandeling
OCP
Okra De Pinte
Daniël De Bie: 0472 81 86 63

55+: Sportnamiddag in
Mariakerke
om 11 uur - Bondslokaal - gratis
Gezinsbond De Pinte
A. Van Schelstraete: 09 282 62 46
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Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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De Pinte in beeld
Op vrijdag 13 mei 2016 werden er meer dan
300 boeken en strips gekaft. Dank aan alle
vrijwilligers!

Foto: Jos De

keukeleire

Op 23 april 2016 ging de
kindergemeenteraad
naar de opening van
het wijkspeelpleintje
Eekbulk.

Opvoedingspunt organiseerde yogalessen in
’t Bommeltje in het kader van de Week van de
Opvoeding.

Germon

pré

De Dag van het Park op zondag 29 mei 2016 lokte
meer dan 350 inwoners en sympathisanten voor een
fairtradepicknick, optredens en workshops ... Wegens
kans op regen vond deze wereldse dag plaats op het
gemeenteplein.

30
30 || www.depinte.be
www.depinte.be

Twee dagen feesten
in kasteelpark Viteux
met gratis optredens,
kinderprogramma …
Geniet van de prachtige
foto’s van onder andere
Tom Van Waeleghem en
Wiebe Van Gansbeke op
de facebookpagina van
Cafeest.

Foto: Tom Va

Foto: Ja
n

n Waeleghem

Cultuurnacht op
7 mei 2016 in het
OCP. Foto’s: zie
Facebookpagina
Cultuurdienst
De Pinte
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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, informatica
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,
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 zitting van de gemeenteraad op maandag 29 augustus 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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Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2016
U wenst de sluitingsdagen in groot formaat?
Zie gemeentehuis en www.depinte.be/Vakantiekrant.
Afslankingsinstituut Veerle De Rocker

Het Wijngaardeke 12

do. 30/6 t.e.m. di. 5/7

Apotheek Benedicte Van Heule

Pintestraat 17

ma. 18/7 t.e.m. za. 30/7

Apotheek Vermassen

Baron de Gieylaan 42

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

Axa Bank

Baron de Gieylaan 15

geen sluiting (opgelet: nieuwe openingsuren)

B&B en Brocante Willowlodge en Little Willow

J. Anthierenslaan 16

geen sluiting

Bakkerij Hanssens

Pintestraat 1

za. 16/7 t.e.m. di. 9/8

Bakkerij Rutsaert

Baron de Gieylaan 20

di. 16/8 t.e.m. wo. 7/9

Bank en verzekeringen Rita Dejonghe-Aelbrecht vof

Baron de Gieylaan 53

do. 21/7 t.e.m. zo. 24/7, ma. 15/8 en di. 16/8,
gesloten op za. in juli en augustus

Beau (schoonheidszorgen - pedicure)

Eikelstraat 27

wo. 20/7 t.e.m. za. 23/7, do. 11/8 t.e.m. ma.
15/8

Bemiddelaar Lucas De Vocht

Het Wijngaardeke 25

wo. 6/7 t.e.m. vr. 22/7

Brood en Banket Olivier

Langevelddreef 67

ma. 8/8 t.e.m. di. 30/8

Café ’t Zwartegat

Heirweg 51

in augustus enkel open tijdens het weekend

Carrefour Market

Aan de Bocht 22

geen sluiting

Chocolaterie Dossche

Baron De Gieylaan 55

di. 2/8 t.e.m. ma. 29/8

De Pauw Nathalie / PURE
(kinesitherapie en welness)

Heirweg 3

geen sluiting

De Vreese nv (bouw)

Florastraat 65

ma. 18/7 t.e.m. zo. 31/7

Frietkasteel

Baron de Gieylaan 34

geen sluiting

Garage Eugeen

Baron de Gieylaan 135

ma. 18/7 t.e.m. vr. 8/8

Garage Vlerick

Heirweg 51

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

Groenten en Fruit Portobello

Pintestraat 18

di. 19/7 t.e.m. za. 30/7

Het Interactiehuis – Veronique Cappaert & Bart
De Bleser (coaching, counseling, psychosociale
begeleiding)

Bommelstraat 34B

do. 21/7 t.e.m. ma. 15/8

Interieurarchitecten DGC Interieur

Berkenlaan 4A

ma. 18/7 t.e.m. wo. 3/8

Kaas en vleeswaren Keltra

Pintestraat 8

zo. 3/7 t.e.m. wo. 27/7

Kapper Hair Affair

Baron de Gieylaan 5/1

ma. 18/7 t.e.m. ma. 1/8

Kapsalon De Schinckel

Groenpark 44

ma. 18/7 t.e.m. do. 28/7 en iedere di. in juli en
augustus

Kinesitherapie Sofie Mestach

J. Anthierenslaan 30

ma. 18/7 t.e.m. vr. 5/8

louis delhaize

Baron de Gieylaan 23

geen sluiting

Multi-shop (droogkuis - schoenmakerij)

Pintestraat 9

ma. 11/7 t.e.m. zo. 7/8

Notarissen Hulsbosch - Rijckbosch

Keistraat 113

ma. 18/7 t.e.m. vr. 29/7

Optimalé: Total Health Center

Bommelstraat 1

geen sluiting

Oxfam Wereldwinkel

Polderbos 2

wo. 20/7 t.e.m. za. 13/8,
wel open op 30/7 (10-12 uur)

Podologe Cindy Schelstraete

Varentschoot 27

ma. 18/7 t.e.m. ma. 1/8

Schilderwerken Thomas Maes

Dryhoek 1

geen sluiting

Schoonheidsinstituut Vero

Breughellaan 69

do. 21/7 en ma. 15/8

Slagerij De Clercq (hoeveslagerij)

Hemelrijkstraat 2

ma. 1/8 t.e.m. do. 11/8

Tandarts Catherine Oppeel

Baron de Gieylaan 19

ma. 11/7 t.e.m. vr. 15/7 en ma. 1/8 t.e.m. di. 9/8

Thuisverpleging De Pinte
(Sara De Corte en Eddy De Schuyteneer)

Landuitstraat 9

geen sluiting

TMB Tuinen Martin Bytebier

Twee Dreven 19

ma. 18/7 t.e.m. vr. 22/7

Tuinaanleg Guy & Matthias Maes

Dryhoek 1

geen sluiting

VDK Spaarbank De Pinte

Kerkplein 4

gesloten op za. in juli en augustus

Verzekeringsmakelaar Eechaute & Meiresonne

Baron de Gieylaan 15

geen sluiting (opgelet: nieuwe openingsuren)

Visdelicatessen De Wolf

Langevelddreef 70

di. 23/8 t.e.m. ma. 12/9

Vloeren De Sloover Dirk

Bosstraat 9

ma. 18/7 t.e.m. zo. 7/8

		
		

