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Volgende INFOblad
(november - december 2016)
Teksten worden verwacht uiterlijk op zondag
18 september 2016 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
In de namiddag zijn de diensten ook telefonisch
bereikbaar.
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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Open
Monumentendag
Mis dit begeleide bezoek aan het
beschermde Lovaert-orgel in De Pinte niet.
Gids Luc Battaillie geeft heldere uitleg.

19

Met paard en kar
Landbouwer Fred Verbeke en zijn vrouw Agnès
Standaert brengen hun laatste zomer door op hun
boerenhof in de Pintestraat. Ze spreken voluit over
hun eerste jaren in De Pinte, over de boerenstiel en
uiteraard over paarden.

18
KlimaatMaand
in De Pinte
Van 5 september tot 8 oktober is het KlimaatMaand
in De Pinte. De gemeente heeft de ambitie om 20 % CO2
te besparen tegen 2020.
Op de planning:

Win een fiets!
1. Bewijs jouw bijdrage voor het klimaat
aan de hand van foto’s of filmpjes
2. Bezorg deze voor 3 oktober
aan de milieudienst

•
•
•
•
•
•

Gratis bandenspannings- en fietslabelactie
Eerste Repair Café op 1 oktober
Bloembollenactie
Energiefit-sessies
Nacht van de duisternis
…

10

Gala van
de vrijwilliger
Vrijwilligers horen – ook officieel – in de
bloemetjes te worden gezet. En daar kan jij je
steentje aan bijdragen. Nomineer je favoriete
vrijwilliger voor 30 september 2016, en breng
online je stem uit vanaf 19 oktober. En dan
duimen maar!
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Ruimtelijke ordening

Stand van zaken
werken Oude Gentweg
Planning
Na de start van de rioleringswerken in de Oude Gentweg en
Hemelrijkstraat verlopen alle werken momenteel volgens de
vooropgestelde planning. Midden juli werden in het al opgebroken deel de greppels aangebracht zodat na het bouwverlof kon
worden gestart met het aanleggen van de wegverharding (fundering en asfalt). Na de aanleg van de rijweg zullen de bermen
en private opritten afgewerkt worden.
Pas vanaf het moment dat de huidige werkzone is afgewerkt én
zodra er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is in de Hemelrijkstraat zal er gestart worden met de rioleringswerken aan de
andere zijde van de Oude Gentweg (kant Stijn Streuvelslaan). Dit
is vermoedelijk pas eind september - begin oktober 2016. In de
tussenperiode zal er wel al gestart worden met de aanleg van
het dubbelrichtingsfietspad in het middelste deel van de Oude
Gentweg.
De verwachting is dat alle werken beëindigd kunnen worden
vóór het einde van het jaar. Uitzondering hierop is de toplaag
asfalt die wellicht door de winterse temperaturen niet meer tijdig
zal kunnen worden aangelegd. Omwille van de geringe dikte
(4 cm) van deze toplaag zal de volledige rijweg echter wel al
bruikbaar zijn voor plaatselijk verkeer.

Laatste wijzigingen
Er werden nog enkele wijzigingen aan het ontwerp goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2016:
• aanleg fietsstraat vanaf het brugje aan het Louis Van Houttepark tot aan het dubbelrichtingsfietspad in de Oude Gentweg;
• wijziging van de oversteekplaats ter hoogte van de overgang
dubbelrichtingsfietspad – fietsstraat;
• aanleg verkeersplateaus vlak vóór de fietssnelweg in de Stijn
Streuvelslaan, Oude Gentweg en Louis Van Houttepark om het
verkeer af te remmen vooraleer ze op de fietssnelweg komen.
Een actuele stand van zaken kan je ook vinden op:
www.depinte.be/rioleringswerken-oude-gentweghemelrijkstraat

Laat de auto thuis:

stap en trap op vrijdag 16 september!

Nachtelijke werken aan
het spoor in je buurt?
Het zal je maar overkomen. ’s Nachts wakker worden door het
geluid van werken aan het treinspoor bij jou in de buurt. Deze
nachtelijke activiteiten zijn voor de buurtbewoners niet leuk,
maar helaas soms onvermijdelijk. Infrabel plant deze werkzaamheden vooral ‘s nachts of tijdens het weekend om de vertragingen voor het gewone treinverkeer zoveel mogelijk te beperken.
Vragen over nachtelijke spoorwerken?
Op de website van Infrabel vind je alle info en data terug waarop
er lawaaierige en langdurige nacht- en weekendwerken aan het
spoor plaatsvinden. Bellen of mailen kan ook.
• Website: www.infrabel.be/nl/buurtbewoners/
buurtbewonersnieuws
• Tel. Infrabel - Cel Buurtbewoners:
0800 55 000 (gratis)
• E-mail:
info.projecten@infrabel.be (tussen 7 en 22 uur)

Veel kinderen hebben hun handtekening gezet onder
een petitie voor een autoloze zondag. Het doet goed
dat zovelen in onze gemeente zich willen inzetten
voor een ‘andere’ mobiliteit. Maar een autoloze zondag
organiseren doe je als gemeente niet zomaar en zeker
niet als het zo kort dag is. Daarom zetten we dit jaar, op
vrijdag 16 september, volop in op een ‘Strapdag’: stappen en trappen tijdens een autoluwe schooldag.
De Pintse basisscholen doen mee om zoveel mogelijk
ouders en grootouders ertoe aan te zetten te voet of
met de fiets naar school te komen. Overigens, wie de
auto thuislaat, wordt aan de schoolpoort beloond met
een cadeautje! Geen enkele reden meer om niet mee
te doen, dus ...
Volgend jaar in september komt er een échte autoluwe
zondag mét allerlei activiteiten: we werken er nu al aan!

4 | www.depinte.be

Openbare werken & Mobiliteit

Nieuw fietspad op
Oude Spoorweg Gent-De Pinte

De Oude Spoorweg is een belangrijk sluitstuk van de geplande
fietssnelweg tussen Gent, Oudenaarde en Deinze. Dit drie
kilometer lange fietsnetwerk rondt de eerste fase van het project
af. Doel is jong en oud te motiveren om met de fiets naar school
en/of werk te gaan. Op het grondgebied van De Pinte werd het
bestaande fietspad langs de spoorlijn verbreed en aangelegd in
beton. Wie even wil rusten, kan dat doen op het rustpunt bij de
rode beuk langs de spoorweg.
Natuurvriendelijke aanpak
De partners - de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie OostVlaanderen, stad Gent en Gemeente de Pinte - hadden vooral
een aangename en natuurvriendelijke omgeving voor ogen.
Langsheen het pad tref je een aantal picknicktafels, infoborden
en banken aan in de parkboshuisstijl. De waterdoorlatende
halfverharding garandeert aangenaam fietsen. ‘s Morgens en
’s avonds zorgen ledlampen voor een aangepaste functionele
verlichting. De halfverharde bermen in het Rijvisschepark krijgen
een natuurvriendelijk beheer.

Foto: Fietsbult, blog van Fietsersbond Gent

We hebben er drie kilometer extra fietssnelweg
bij! Het nieuwe fietspad, tegelijk wandel- en
ruiterpad, vind je op de oude treinbedding tussen
de Rijvisschestraat en de Klossestraat in Gent. Op 17
juni 2016 openden twee ministers, de gouverneur en
deputatie, burgemeesters en schepenen van SintMartens-Latem en De Pinte de Oude Spoorweg in
Gent en De Pinte. Ze deden dat op de enige goede
manier, al fietsend. Ook jij kan nu van de fietssnelweg
gebruikmaken.

Verkeersveilige maatregelen
Ook veiligheid staat met stip op nummer één. Ter hoogte van het
kruispunt Rijvisschestraat / Rijvisschepark zijn verkeersremmers
voorzien. Vanaf nu kunnen wandelaars en fietsers het kruispunt
Klossestraat/Oude Spoorweg ook veilig oversteken via een middeneiland. Binnenkort worden de auto’s in het laatste gedeelte
van de Oude Gentweg, ter hoogte van de Klossestraat, afgeleid
via de Kleine Hemelrijkstraat.
De toekomst belooft nog meer fietsplezier
• Een nieuwe brug over de Duivebeek.
• Een fietspad en -straat in de Oude Gentweg. Die werken lopen
tot halfweg 2017.
• Een fietsas tussen de Rijvisschestraat en De Pintelaan in Gent.
• Twee fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4. Deze
werken starten begin 2017.

Vernieuwingswerken leveren serene begraafplaats op
was. Om die zone van de begraafplaats
op te waarderen, besliste de Gemeente
De Pinte het oude columbarium af te
breken en te vervangen door een nieuw.
Die werken naderen stilaan de voltooiing.
Het resultaat? Binnenkort beschikt De
Pinte opnieuw over een mooie en serene
begraafplaats.

Wie af en toe een bezoek bracht aan
de begraafplaats van De Pinte, heeft
ongetwijfeld gemerkt dat het oudste columbarium dringend aan vervanging toe

De technische dienst van de gemeente is
bezig de urne(s), naamplaatjes en mogelijke aanplantingen met de grootst mogelijke zorg te verplaatsen. Personen die een
concessie op naam hadden, kregen de
kans die te laten verplaatsen. Het nieuwe
columbarium wordt mooi en fleurig. Elke
individuele nis in de onderste rij krijgt een
bloemperk en voor de nissen in de bovenste rij worden bloembakjes voorzien.
In een volgende fase zorgt de technische

dienst voor extra paden, bijkomend
groenaanleg, extra zitbanken en een sterretjesweide.
Oproep: laten we samen de
begraafplaats mooi en verzorgd
houden.
De gemeente staat in voor het onderhoud van het openbaar groen op de
begraafplaats. De familieleden van de
overledenen staan in voor het onderhoud
van de individuele beplantingen.

Meer informatie nodig?
Neem contact op met de dienst
Burgerzaken, tel. 09 280 80 60.
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Openbare werken & Mobiliteit

Cambio autodelen in De Pinte?
Alleen maar tevreden gebruikers
Sinds mei 2016 staan er twee cambio-wagens ter beschikking
op het gemeenteplein. De twee Citroëns C3 staan helemaal
achteraan op de rechtse parkeerzone en zijn beschikbaar
voor iedereen, ook voor niet-inwoners van De Pinte. Sommigen hebben intussen de vele voordelen ervan ontdekt. We
noteerden twee getuigenissen van supertevreden gebruikers.

Ook Ann Dekeyzer, 40 jaar oud, is enthousiast gebruiker
van de cambio-wagens. Ann heeft een echtgenoot en twee
sportieve zonen. Omdat eentje ervan in Dikkelvenne voetbalt,
moet ze zich regelmatig met de auto verplaatsen. Als de gezinsauto vrij is, is er geen probleem. Maar als de echtgenoot
die nodig heeft, doet Ann een beroep op een cambio-wagen.
Ann vindt het heel handig dat ze niet lang op voorhand hoeft
te reserveren en zegt dat het allemaal zo gemakkelijk gaat. “Ik
log in op de computer met mijn persoonlijke code, kijk of de
auto vrij is, en reserveer.”

Pintenaar Albert Huys, bijna 90 jaar oud maar nog steeds
heel kras, maakt sinds eind mei gebruik van een cambiowagen. Hij huurt de auto telkens in het weekend. En hij is er
zeer tevreden over, want “het is allemaal zo makkelijk”, zegt
hij, “en ik hoef nooit lang op voorhand te reserveren”. Hij vindt
de prijs zeer goed meevallen. “Ik betaal 180 euro per maand,
maar ik heb de auto elk weekend én ik hoef geen verzekering
te betalen, geen onderhoudskosten, geen rijtaks, geen keuringskosten of aankoopkosten. Voor mij is een cambio-wagen
stukken goedkoper dan een eigen auto.”
Albert ziet aan cambio alleen maar voordelen. Zo vindt hij het
cambio-systeem in de eerste plaats heel gebruiksvriendelijk.
“Als ik de auto ophaal, leg ik mijn cambio-kaart op de voorruit
en de deuren gaan open. In het handschoenenkastje zit een
computer, ik voer er mijn pincode in, de sleutel komt vrij en ik
kan de auto starten. Moet ik onderweg tanken, dan gebruik ik
de tankkaart die in de auto zit. De benzinekosten zitten vervat
in de kilometerkost.”

“Als ik de auto een dag gebruik, kom ik uit op een gemiddelde
kost van vijftig euro. Dat is toch heel goedkoop! Ik hoef geen
onderhoud te betalen en geen verzekering. We gebruiken
de cambio eigenlijk als een goedkope tweede auto. En dat is
meegenomen.”
Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij er
op vaste plaatsen auto’s dag en nacht voor je klaar staan. Je
reserveert de wagen van je keuze online, per telefoon of via
de app, en je kunt hem daarna vrij gebruiken. Op het einde
van de rit zet je de wagen terug op de standplaats, zodat de
volgende gebruiker ermee weg kan. Jij betaalt - naast de lage
abonnementskosten - per uur en per kilometer dat je de wagen gebruikt. Cambio neemt verder alles voor haar rekening:
onderhoud, herstellingen, verzekering... Geen kopzorgen en je
hebt een auto wanneer jij dat wil.
Zelf interesse?
Zie www.depinte.be/cambio en www.cambio.be. Of bel
cambio op 09 242 32 17 (van maandag tot vrijdag van 9
tot 17.30 uur).

Nieuwe openingsuren station De Pinte vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli 2016 is het station van De Pinte enkel nog open op weekdagen van 06.00 tot 13.15 uur. Op zaterdag,
zondag en op feestdagen is het loket gesloten. Voor tickets kan je buiten de openingsuren steeds terecht
bij de automaat. De gemeente betreurt deze beslissing van de NMBS. Het bestuur heeft dat ook per officiële brief
aan hen laten weten.
6 | www.depinte.be

Leven & Wonen

Gratis chocolade
in de wereldwinkel
Chocolade dreigt schaars en dus duurder te worden, zegt men.
Maar anderzijds geven meer en meer boeren in het Zuiden er de
brui aan, omdat ze van de opbrengst van hun cacao niet kunnen
leven. Oxfam Wereldwinkels wil tijdens de week van de fair trade
(5 tot 15 oktober) de oneerlijke handelsrelaties aanklagen waarbij
de winst blijft plakken bij de tussenpersonen.
Maak kennis met het (h)eerlijke chocoladeassortiment van de
wereldwinkels. Koop op de wereldwinkeldag zelf (15 oktober) of
in de tien dagen die er aan voorafgaan een cadeaubon voor een
latere aankoop van minstens vijf euro voor een vriend, familielid,
kennis, collega of voor jezelf en krijg gratis een reep chocolade
van 100 g.
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte (Polderbos 2 A) is open op
woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

© Tineke d’H
aese

Vrijwilliger worden
bij Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen?
Praktisch
• De basistraining start in het najaar in Gent op zaterdag
22 oktober 2016 (de opleiding loopt tot februari 2017).
• Je kan je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger via www.
tele-onthaal.be. Tele-onthaal nodigt je dan uit voor een
kennismakingsgesprek.
Elke dag opnieuw contacteren meer dan zeventig OostVlamingen de vrijwilligers van Tele-Onthaal op zoek naar een
uitweg. Hun vrijwilligers bieden hen een luisterend oor, via
telefoon en chat, vanuit één locatie in de provincie. Ze doen
dat gratis, anoniem en 24/7.
Om nog beter te beantwoorden aan die steeds stijgende
gesprekscijfers is Tele-Onthaal op zoek naar luisterende oren.
Word jij de volgende vrijwilliger?
• Kan je makkelijk inleven in andermans moeilijkheden?
• Sta je open voor andere opvattingen?
• Heb je vier uur tijd per week?
Driemaal ja? Meld je dan vanaf nu aan als kandidaat-vrijwilliger.
Wat biedt Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen je aan?
• Een stevige basisopleiding
• Tijd om te groeien in je taak
• Zinvol werk in een gedreven team
• Permanent ondersteuning en vorming, zowel individueel
als in groep
• Kans om je kennis en vaardigheden te vermeerderen en
te groeien als mens

Meer info?
Secretariaat Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen: 09 220 82 92
oost.vlaanderen@tele-onthaal.be

Vrijwilliger worden
bij Awel?
Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 oproepen van
kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Als
vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen. Je denkt
en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor
die ene jongen of dat kleine meisje.
Awel, schijf je je in?
Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje
via info@awel.be of 02 534 37 43.
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Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2016 of bij
de milieudienst.

Wat met
je afval?

Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen
Textielinzameling aan huis:
dinsdag 18 oktober
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)

Maar liefst een derde
van je afval kan
omgetoverd worden
tot krachtvoer
voor je tuin. Door
te composteren
doe je eigenlijk wat de natuur altijd al gedaan
heeft: de natuurlijke kringloop zijn gang
laten gaan. Interesse in de aankoop van een
compostvat (13,5 euro), compostbak (27 euro)
of wormenbak (10 euro)? Meer informatie en
bestellen kan bij de milieudienst
(tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Recycleer!
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare
goederen op (elektro mag defect zijn). Je kan
hen contacteren op het nummer 09 224 07 15
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). Je kan
de herbruikbare goederen ook brengen naar
de Kringwinkel (Tolpoortstraat 89, Deinze of ’s
Gravenstraat 134 in Nazareth).
Meer info: www.uwkringwinkel.be

* Wanneer de bandenspanning 0,5 bar lager is
dan aanbevolen door de leverancier,
verbruik je 2 tot 5 % meer brandstof.
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KLIMAATTIP

Zorg voor een
goede bandenspanning.
Je bespaart hierdoor
al snel een tank brandstof
per jaar.

Regelmatig stellen we vast dat inwoners niet correct omgaan met
de afvalinzameling. Daarom nog eens een overzicht van een aantal
aandachtspunten uit de politieverordening.
Huis-aan-huisinzameling
• Je mag de afvalstoffen ten vroegste vanaf 18 uur de avond voor
de ophaling buiten plaatsen. Je doet dat het best voor 6 uur ’s
morgens op de dag van de ophaling.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele verspreiding van
zwerfvuil en staat in voor het opruimen ervan.
• Het gewicht van de aangeboden afvalzak mag niet hoger zijn dan
tien kilogram. Per ophaling mag je gemiddeld 240 liter huisvuil
(vier zakken) aanbieden.
• Je verwijdert lege bakken en geweigerde zakken op de dag van
lediging opnieuw van de openbare weg.
Recyclagepark
• Je biedt de afvalstoffen gesorteerd aan om je verblijfsduur op het
terrein te beperken.
• Per aanvoerbeurt mag je maximaal 1 m³ afvalstoffen aanbieden.
Uitzondering wordt gemaakt voor snoeihout en/of groenafval
waarvoor per aanvoerbeurt een gezamenlijk volume van 2 m³ per
dag wordt aanvaard.
• Je volgt steeds de aanwijzingen van de parkwachter.
De volgende afvalstoffen mag je niet aanbieden op het
recyclagepark:
• huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval
• PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
• groente-, fruit- en tuinafval
• gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen
• dode dieren en slachtafval
• oude en vervallen geneesmiddelen
• niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
• afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten
Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om
afval voor de toegangspoorten of buiten de omheining te deponeren of over de omheining op het recyclagepark te gooien. Dergelijke
handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Hakselhout
Inwoners van De Pinte kunnen
opnieuw hakselhout meenemen van het recyclagepark.
Dat kan van 1 september tot
15 oktober 2016, zolang de
voorraad strekt.
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Milieu & Duurzaamheid

Repair café
We gooien ontzettend veel weg.
Ook voorwerpen waar bijna niets
mis mee is en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zijn.
Repair Café Schelde Leie wil daar iets
aan doen en organiseert daarom op
zaterdag 1 oktober het eerste Repair
Café en dit vindt plaats in De Pinte.
In de gemeentelijke basisschool van De
Pinte (Polderbos 1) draait op zaterdag
1 oktober 2016 tussen 10 en 13 uur alles
om het repareren.

© Stad Gent

Met de hulp van deskundigen worden
kapotte spullen gerepareerd. Elektriciens, naaisters en klussers staan klaar
om bezoekers te helpen bij alle mogelijke kleine reparaties.
Alles waar wat aan hapert - kleding,
meubels, kleine elektrische apparaten,
fietsen, servies, speelgoed - krijgt in het
Repair Café een tweede leven. Ook de
PC-dokter en de PC-hulp van Plussers
Impuls zullen hier aanwezig zijn (uitzonderlijk niet in de bib!). Ze verlenen
assistentie op IT-gebied. De inkom is
gratis, de reparaties ook. Er zijn hapjes
en drankjes te krijgen.
Door repareren te promoten, draagt
Repair Café Schelde-Leie bij aan het
verkleinen van de afvalberg. Want door
zaken te repareren beperken we de
grondstoffen en energie die nodig zijn
om nieuwe producten te maken. Repareren is leuk en vaak ook heel makkelijk.

Help de bijen!
Gratis krokusbollen voor
Oost-Vlamingen
De Provincie Oost-Vlaanderen roept haar inwoners op om het
bijenbestand te helpen en biedt gratis zakjes krokusbollen
aan.
Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten
de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt is het
tekort aan nectar en stuifmeel, vooral in het vroege voorjaar
en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed
stuifmeel- en nectargehalte is dan ook wenselijk. Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze
vormen hiermee de eerste voedselbron - nectar en stuifmeel
- voor de bijen die de winter overleefden. Krokusbollen moeten bovendien maar een keer aangeplant worden. De jaren
nadien komen ze vanzelf terug.
Praktische info
Je kan een zakje krokusbollen
afhalen bij de milieudienst
in het gemeentehuis op
maandag 3 oktober en op
woensdag 5 oktober (indien
nog voorradig) tijdens de
openingsuren.

Leuk sociaal gebeuren
Via het Repair Café komen buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar
in contact. En wie niets om te repareren
heeft? Die kan ook een kop koffie of
thee komen drinken en een handje
toesteken.
Meer informatie op www.repaircafe.org of bij de milieudienst op
het nummer 09 280 80 24.
Wil je meehelpen als reparatiedeskundige of helpen in het café?
Laat dit weten voor 5 september
aan cleo.veireman@depinte.be.
Repair Café Schelde Leie, met de
steun van gemeentes De Pinte,
Nazareth en Sint-Martens-Latem,
wil na 1 oktober op regelmatige
basis een Repair Café in de regio.

Gratis Energiefit-avond
voor snelle energiebesparing
Laat onze expert je inspireren!
Doelgroep: iedereen die graag geld en energie
bespaart met weinig moeite
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter
Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die een
hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en grote
investeringen kun je er al snel een paar honderd
euro per jaar mee besparen. Geen extreme toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische
info waarmee je meteen aan de slag kan.
Schrijf je vandaag nog in!
Deze Energiefit-avond is gratis. Wacht wel niet te
lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
Praktisch
De Energiefit-avond voor snelle energiebesparing in
De Pinte vindt plaats op 6 oktober 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1 van
20 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via www.eandis.be/
energiefit, of in het gemeentehuis (milieudienst).
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Milieu & Duurzaamheid

KlimaatMaand
Van 5 september tot 8 oktober is het KlimaatMaand in De
Pinte. De gemeente heeft de ambitie om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. De gemeenteraad keurde het opgemaakte
energieactieplan goed om deze doelstelling te behalen.
• Woensdag 7 september: Gratis bandenspannings- en
fietslabelactie van 13 tot 16.30 uur op het gemeenteplein
• Vrijdag 16 september: Strapdag met de fiets naar school
(Octopusplan)
• Zondag 18 september: Autovrije zondag (Week van de
mobiliteit)
• Van 19 tot 26 september: FietsTelweek - zie fietstelweek.be
• Donderdag 22 september: Carfree Day: zonder auto naar
het werk (Week van de mobiliteit)
• Zaterdag 1 oktober: Repair Café van 10 tot 13 uur in de
gemeenteschool - zie ook pagina 9
• Maandag 3 en woensdag 5 oktober: Bloembollenactie:
gratis af te halen bij de milieudienst - zie ook pagina 9
• Donderdag 6 oktober: Energiefit-sessie Eandis: praktische
energietips voor bij je thuis (20 uur, raadzaal) - zie ook pagina 9
• Zaterdag 8 oktober: Nacht van de duisternis en afsluitevenement: wandeling, bekendmaking winnaars wedstrijd

Tijdens de KlimaatMaand besteden we extra aandacht
aan duurzame initiatieven en CO2-besparing en willen we
inwoners sensibiliseren en betrekken bij alles wat met milieu
en klimaat te maken heeft. Bovendien kan je via de klimaatwedstrijd mooie prijzen winnen.
KlimaatWedstrijd
Toon aan de hand van foto’s of filmpjes jouw bijdrage voor
het klimaat tijdens de KlimaatMaand en win!
Voorbeelden: bewijs jouw deelname aan autoloze zondag,
organiseer een zwerfvuilactie, eet minder vlees of eet biologisch of FairTrade, koop milieuvriendelijke poetsproducten, laat
de auto staan en neem de fiets of het openbaar vervoer …
Alle acties die een bijdrage leveren aan het klimaat komen
in aanmerking. Leg ze vast op foto of film, bezorg ze vóór 3
oktober bij voorkeur digitaal aan milieudienst@depinte.be,
en maak kans op een fiets of andere prijzen.
Meer info over de KlimaatMaand in de volgende
brochure Duurzaamheid & Milieu.

Jouw droomhuis?
Onze renovatieadviseur komt gratis aan huis!
Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer
willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonneenergie of duurzame materialen.
Volledig gratis!
Normaal betaal je 280 euro. Maar nu is anderhalf uur renovatieadvies volledig gratis. De gemeente De Pinte en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de kost op zich.

Wie een huis renoveert, weet het: je moet een heleboel
moeilijke beslissingen nemen. Hoe maak ik mijn woning
energiezuinig? Is zonne-energie iets voor mij? Regenwater
gebruiken, een groendak, dak en gevels isoleren …
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 duurzaam willen aanpakken. Dat betekent dat je je
energieverbruik naar beneden haalt en rekening houdt met
een leefbare woonomgeving, maar ook meer wooncomfort.
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Praktisch
• 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 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.

Welzijn & Sociale zaken

OCMW De Pinte: financieel gezond

Goed nieuws voor De Pintenaar! In 2015 daalde de gemeentelijke bijdrage per inwoner naar 102 euro. Dat cijfer ligt ruim
onder het gemiddelde van 114 euro in Vlaamse woongemeenten.
Budgettair overschot voor het OCMW
Nu al voor de tweede keer op rij heeft het OCMW een
budgettair overschot: 136 000 euro in 2014 en 231 000 euro
in 2015. Niet min op een budget van bijna 5,4 miljoen euro.
Door het opnamebeleid in het woonzorgcentrum bij te
sturen steeg de zorggraad aanzienlijk en kreeg het OCMW
meer middelen van het RIZIV. Die centen investeert het
OCMW in de organisatie zodat de kwaliteit van de dienstverlening en zorg gewaarborgd blijft. Dat blijft de voornaamste
bekommernis. Belangrijk is ook dat het OCMW vanaf 2019
schuldenvrij zal zijn. Dat betekent een extra troef bij de
investeringen op lange termijn.
Meer mensen vinden de weg naar het OCMW
• Het Huis van het Kind heeft haar plaats gevonden. De
diverse activiteiten en vormingsavonden zijn een succes
door strategische samenwerkingen.
• De sociale dienstverlening kende een sterke stijging in het
aantal dossiers.
• Het seniorenrestaurant is met 2 289 maaltijden een schot
in de roos.
• Poetsdienst en MinderMobielenCentrale worden zeer
gewaardeerd door de senioren.

Enkele belangrijke uitdagingen
De realisatie van het masterplan Scheldevelde, de integratie
van OCMW en gemeente en de rol van een woonzorgcentrum hierin staan op de agenda.
Het jaarverslag voor 2015 van OCMW De Pinte
vind je op www.depinte.be/ocmw.

Dokter van wacht
09 280 08 80
www.huisarts.be

TIP

Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 per minuut)
www.tandarts.be
Apotheker van wacht
0903 99 000 (€ 1,50 per minuut)
www.apotheek.be
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Welzijn & Sociale zaken

Vergeet geld, reizen of chocolade …
Anderen helpen maakt écht gelukkig
Uit een onderzoek blijkt dat personen die zich inzetten
voor anderen zich veel beter voelen. Ze ervaren veel meer
positieve en veel minder negatieve gevoelens.
In verschillende diensten van het OCMW De Pinte, zoals
het Woonzorgcentrum, Kind en Gezin, de Minder Mobielen
Centrale en het Lokaal Opvanginitiatief hebben we een
groep enthousiaste vrijwillige medewerkers die dagelijks ervaren dat de hulp die zij bieden niet alleen goed is voor de
bewoners van het WZC en de cliënten van de verschillende
diensten, maar dat ze zelf veel waardering terug krijgen.

Wij zoeken nog bijkomende hulp
voor volgende diensten:
Cafetaria woonzorgcentrum Scheldevelde
Vrijwilligers gezocht voor zaterdag, zondag en/of feestdagen van 14.30 tot 16.30 uur.
Contactpersoon: 09 280 93 05 (Sandra De Moor)

Minder Mobielen Centrale
Voor vervoer van mensen die niet in staat zijn zich met het
openbaar of eigen vervoer te verplaatsen. De vrijwilligers
rijden met hun eigen wagen en ontvangen daarvoor een
kilometervergoeding. Ze zijn omnium verzekerd tijdens de
ritten.
Contactpersoon: 09 280 93 01 (Rika Stock)

Kind & Gezin
Als vrijwilliger help je bij het aan- en uitkleden van de kindjes, wegen en meten. Samen met de arts en de verpleegkundige zorg je voor het vlotte verloop van het consult. Je
werkt per twee.
Contactpersoon: 09 280 72 97 (Marleen Schelstraete)
De volledige omschrijving van de taken en contactinfo vind
je op: www.depinte.be/ocmw/vrijwilligers-gezocht

TIP
Gratis sessies:
• 21/9 en 16/11: Babymassage
• 20/10: Levensreddend handelen bij kinderen
van 0 tot 12 jaar voor (aanstaande) papa’s
Meer info in de UiTagenda op pag. 29 en 32
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Welzijn & Sociale zaken

Play Pauze Stop
Beeldschermen zijn niet meer uit ons leven weg te denken: smartphone, tablet, televisie, laptop, gameconsole …
Ze bieden ons heel wat voordelen … maar kunnen ook
nare gevolgen hebben! Want als je de schermpjes lang of
verkeerd gebruikt, zit je voor je het weet met een pijnlijke
tabletnek, sms-duim of gamepols.
De campagne Play Pauze Stop roept op om beeldschermen
geen kans te geven blijvende sporen na te laten. Play, maar
varieer regelmatig je schermhouding. Pauzeer na elke dertig minuten actief. Stop na twee uur beeldschermgebruik in
de vrije tijd!
Op zoek naar concrete tips? Op www.playpauzestop.be
ontdek je onder meer hoe je zelf een laptophouder in elkaar
knutselt, doe er de Schermtijdtest of Hoezithettest, je vindt
er actieve pauze-ideeën …
Campagne ondersteund door OCMW
en Gemeente De Pinte
OCMW en Gemeente De Pinte zetten hun schouders onder
deze campagne. Ouders, grootouders … worden uitgenodigd voor een interactieve avond rond dit thema. Vanaf
volgend schooljaar werken we ook samen met de scholen
uit de gemeente (aan de hand van lespakketten) en willen
we via acties naar het eigen personeel zoveel mogelijk beweging bereiken (en dit mag je ook letterlijk nemen).

Vorming voor ouders, grootouders, opvoedingsverantwoordelijken … rond gezond beeldschermgebruik op school én thuis
Het OCMW en Gemeente De Pinte organiseren in samenwerking met het Provinciaal Veiligheidsinstituut ‘Play Pauze
Stop’, een interactieve avond voor ouders, grootouders,
opvoedingsverantwoordelijken ... De leidraad van de
vorming is de Play Pauze Stop-strategie; leer je kind om van
schermhouding te veranderen, actief te pauzeren én op tijd
te stoppen.
Deze infoavond vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016
van 19.30 tot 21.30 uur in de cultuurzaal van het OCP (Polderbos 20, De Pinte). Deelnemen is gratis. Gelieve wel in te
schrijven vóór dinsdag 4 oktober via depinte@opvoedingspunt.be.

TIP

Peter Verlinden geeft in de lezing ‘Jong en
ervaren. Kinderen op de vlucht’ informatie over
vluchtelingenkinderen uit conflictgebieden.
Wat nu?! is een gratis infoavond op vrijdag 14
oktober om 20 uur in het OCP georganiseerd door
GROS De Pinte in samenwerking met Vorming Plus.
Zie Agenda pagina 32 voor meer info
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Welzijn & Sociale zaken

Word je 50? Vanaf nu krijg je een kans
die je leven kan beïnvloeden!
Het maakt niet uit of jij je 50ste verjaardag uitgebreid
viert of het liever in alle rust aan je voorbij laat gaan.
Alle vrouwen die in aanmerking komen, krijgen vanaf
dan een nuttig verjaardagsgeschenk. Eentje dat je
levenskwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden. Karin en
Kristel delen hun ervaringen.

Kristel (54): “Met een druk leven is het belangrijk om er een
goeie gewoonte van te maken. Zodra ik een uitnodigingsbrief
in de bus krijg, denk ik, ‘Juist, dit moet ook nog gebeuren’. Dan
is het gewoon een kwestie van inplannen.”
“Het onderzoek zelf stoort mij niet,” vult Kristel (54) verder
aan. “Wat ik wel vervelend vind, is dat ik het resultaat niet
direct na het onderzoek krijg. Dan loop ik een tweetal weken
ongeduldig rond, tot ik het resultaat ontvang en ik gerustgesteld ben.”
Dr. Martens: “Dat je het resultaat niet onmiddellijk meekrijgt,
komt doordat elke screeningsmammografie een tweede
keer beoordeeld wordt. Dit gebeurt in het Centrum voor
Kankeropsporing. Voor een correcte interpretatie is het ook
belangrijk dat we de nieuwe mammografieën telkens vergelijken met de vorige. Het is dankzij tweejaarlijkse deelname
dat we eventuele afwijkingen in een vroeg stadium kunnen
opsporen.”
Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Karin (52): “Ik herinner me nog toen ik twee jaar geleden
voor de eerste keer de uitnodigingsbrief kreeg. Ik vond het
een goed initiatief en aangezien het gratis was, zag ik niet
direct een reden om het niet te doen.” Dr. Patrick Martens,
directeur van het Centrum voor Kankeropsporing: “Het
onderzoek is inderdaad om de twee jaar gratis voor vrouwen
van 50 tot en met 69 jaar. Als je geen verhoogd risico op
borstkanker hebt, is het aangeraden om elke twee jaar een
screeningsmammografie te laten nemen. De overheid biedt
vrouwen de kans om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.”

Rood:
C 0 M 80 Y 80 K 0
R 205 G 80 B 58
Blauw:
C 100 M 0 Y 0 K 0
R 0 G 157 B 224
Groen:
C 60 M 0 Y 100 K 0
R 141 G 182 B 60
Geel:
C 0 M 27 Y 100 K 0
R 237 G 190 B 24

Het gele lintje verbindt je
in de strijd tegen kanker
Kom op tegen Kanker organiseert elke derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Dit doen ze met de steun van meer dan
honderd ziekenhuizen en zorgorganisaties. Op die dag roepen ze iedereen op om alle mensen met kanker en hun naasten te tonen dat
ze er niet alleen voor staan. Tal van kankerpatiënten en hun naasten
zetten die dag heel veel hartverwarmende activiteiten op.

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
op zaterdag 17 september

Toon jij ook je betrokkenheid? Speld die dag het gele lintje op als
symbool van solidariteit, zoals Gemeente en OCMW De Pinte dat ook
doen. Gele lintjes kan je krijgen in het gemeentehuis vanaf 4 oktober
bij de dienst Communicatie.

Azaleaverkoop in De Pinte.
Bestellen kan ook via Plantjeskapitein Donald
Vermaercke, Keistraat 23, gsm: 0474 54 84 64,
e-mail: donald.vermaercke@skynet.be

www.dagtegenkanker.be
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TIP

Veiligheid

Van start met slimme
camera’s
Eind 2014 besliste de
politieraad van ScheldeLeie om ANPR-camera’s te
plaatsen op acht locaties
in onze politiezone. Na alle
studies, kosten- en capaciteitsberekeningen, goedkeuring in de gemeenteraden, gunningsprocedures,
contacten met leveranciers ... werden de camera’s geplaatst. Op
23 juni 2016 werden ze door de korpschef en de burgemeesters van de vier gemeentes plechtig in gebruik genomen.
Instrument tegen inbraken
De camera’s zijn voorzien op de in- en uitvalswegen in onze
zone (N60, N35, N43 ...). Ze zijn uitgerust met een ANPR-systeem (= automatische nummerplaatherkenning) dat razendsnel informatie doorgeeft over nummerplaten.
De beelden zullen een nuttig bijkomend instrument zijn voor
het nieuwe team inbraken. Dit team staat sinds 1 juli in voor de
analyse van de camerabeelden en voert bij iedere inbraak een
uitgebreid sporenonderzoek. Slachtoffers krijgen binnen dit
team één aanspreekpunt bij wie ze terechtkunnen voor al hun
vragen.
Door professionalisering en inzet van nieuwe technologieën
wordt de strijd tegen woninginbraken verder opgevoerd.

Uitbreiding
Buurtinformatienetwerk
(BIN) Klein Nazareth
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.
Op dinsdag 20 september 2016 (om 20 uur, raadzaal gemeentehuis) is er een infovergadering in het kader van de uitbreiding van BIN Klein Nazareth voor de bewoners van omgeving
Bommelhoek - Siegelbossen.
Wens je toe te treden tot dit BIN? Kom vrijblijvend
naar de infovergadering of neem contact op met de
coördinator van BIN Klein Nazareth:
Tom Bekaert
Klein Nazareth 18, 9840 De Pinte
Tel. 09 282 76 96
gsm: 0498 88 53 04
e-mail: tom.bekaert5@telenet.be
In onze gemeente zijn
zeven BIN’s actief.
Voor meer info:
zie www.depinte.be/bin.aspx

Je vindt verkeersveiligheid belangrijk?
Snoei dan je bomen, beplantingen en hagen
toe loopt het fout wanneer bomen,
beplantingen en hagen in tuinen die
grenzen aan het openbaar domein niet
worden gesnoeid. Ze groeien dan over
de perceelsgrens heen, nemen de nuttige breedte van het voet- of fietspad
in en belemmeren de vrije doorgang
van de personen die er lopen of fietsen.
Wanneer ze ook nog eens het zicht van
de automobilisten belemmeren, zijn de
gevaren niet meer te overzien.
Niet-onderhouden tuinen kunnen
de verkeersveiligheid in gevaar
brengen, zeker als de beplantingen voet- en fietspaden overwoekeren. Onze tip om dit te vermijden? Snoei op tijd en stond.
De Pinte is een groene gemeente
en daar zijn we trots op. Maar af en

Naar een groen en verkeersveilig
De Pinte
In artikel 22 van het GAS-reglement
Schelde-Leie staat onder meer dat de
gebruiker van een onroerend goed
dat naast de openbare weg ligt, ervoor
moet zorgen dat hij zijn bomen, beplantingen en hagen zodanig onder-

houdt dat er geen enkele tak over de
rijweg hangt op minder dan 4,5 meter
boven de grond. Hij moet er ook voor
zorgen dat er geen enkele tak over
de gelijkgrondse berm, het voet- of
fietspad hangt op minder dan 2,5 meter
boven de grond. Is dit toch het geval,
dan moet de gebruiker de belemmerende beplanting snoeien of zo nodig
verwijderen.
Voorkomen is goedkoper dan
genezen
Als jouw beplanting het voet- of fietspad hindert en je geeft geen gevolg
aan de vraag van de gemeente om dit
op te lossen, dan kan het gebeuren dat
de gemeente in jouw plaats je beplanting snoei. Die kosten moeten we dan
helaas aan jou doorrekenen.
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Vrije tijd

Gala van de Vrijwilliger 2016: jouw stem telt
Ook dit jaar organiseren we een feest om de vrijwilligers in
de bloemetjes te zetten: het ‘Gala van de Vrijwilliger’. Het
concept blijft hetzelfde: vrijwilligers, verdienstelijke burgers
en/of verenigingen kunnen genomineerd worden in zes
verschillende categorieën, namelijk:

Naast de zes categorieën zal het gemeentebestuur ook een
vrijwilliger in de kijker plaatsen. Dit is een persoon die
het bestuur voor zijn of haar speciale inzet als vrijwilliger
extra in de bloemetjes wil zetten.
Om ervoor te zorgen dat we geen waardevolle kandidaten
voor deze viering vergeten, doen we opnieuw een beroep
op jullie. Indien je iemand kent die voor één van de zes
eerste categorieën in aanmerking komt, kan je de
kandidatuur doorgeven via het digitaal formulier op
www.depinte.be/galavandevrijwilliger.
Doe dit vóór 30 september 2016.
Neem even de tijd om na te denken wie volgens jou de geknipte kandidaat is voor een van bovenstaande categorieën
en laat het ons weten!
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan je steeds
terecht bij de dienst Vrije tijd in het OCP, Polderbos 20
(09 280 98 46, vrijetijd@depinte.be).

• Sportverdienste: dit is de prijs voor de Pintenaar of
Pintse vereniging die op het gebied van sport in 2016 een
uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
• Jeugdverdienste: dit is de prijs voor de persoon of
vereniging die voor de jeugd in De Pinte en Zevergem
in 2016 een uitzonderlijke of speciale prestatie heeft
geleverd.
• Cultuurverdienste: dit is de prijs voor de Pintenaar of
Pintse vereniging die op cultureel vlak in 2016 een uitzonderlijke of speciale prestatie heeft geleverd.
• Activiteit van het jaar: hier zijn er veel mogelijke invalshoeken: de meest vernieuwende, de meest succesvolle,
de meest waardevolle, de activiteit met meeste traditie …
• Anonieme duizendpoot: hier wordt iemand gevierd die
het door zijn/haar waardevolle inzet achter de schermen
van een Pintse vereniging/organisatie verdient om eens
op de voorgrond geplaatst te worden.
• Pechvogel van het jaar: deze omschrijving kan ook heel
ruim geïnterpreteerd worden. Het moet uiteraard om een
Pintenaar of Pintse vereniging gaan.
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TIP

Festival van Vlaanderen
Het Festival van Vlaanderen De Pinte
- Zevergem viert dit jaar zijn 30ste
verjaardag en pakt daarom uit met
een uniek concert van het Octopus
Symfonisch Koor.
Op zaterdag 1 oktober om 20 uur in de
kerk van De Pinte, zie Agenda pagina 27.

Vrije tijd

Poëzieprijs
2016

Vooruitblik
seniorenweek 2016

Kruip jij wel eens
in jouw pen? Dan
is de poëzieprijs
misschien iets voor
jou! Gemeente De
Pinte organiseert een
poëziewedstrijd met als thema ‘De Pinte - Zevergem’.
De winnaar ziet zijn of haar gedicht gepubliceerd in het
INFOblad van maart - april 2017 en krijgt een boekenbon ter waarde van 75 euro.

Van 21 tot 25 november 2016
Met feestkaarting op maandag, sportdag op dinsdag, filmvertoning ‘Achter de Wolken’ op woensdag (OCP), ontbijt op
donderdag en als afsluiter op vrijdag een dansnamiddag in
zaal Begonia met muziek door Rodansound.

Elke deelnemer mag maximaal drie gedichten inzenden. Ze worden per post of e-mail gericht aan de
cultuurdienst De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte of
cultuurbeleid@depinte.be, uiterlijk op 14 november
2016.

Scouts en Gidsen plaatsen fotoarchief online
Scouts en Gidsen De Pinte Zevergem tekenden vorig jaar in
op de erfgoedsubsidies van POLS en konden zo een mooi
jubileumboek realiseren. Op dit moment zijn ze het uitgebreide fotoarchief digitaal aan het ontsluiten, de foto’s kan je
raadplegen op www.erfgoedbankleieschelde.be.

De laureaat wordt gekozen door een deskundige jury
en ontvangt de prijs op het ‘Gala van de Vrijwilliger’. Het
volledige reglement kan je vinden op www.depinte.be/
poeziewedstrijd.

Erfgoed in de kijker

Zaterdag 3 september 2016
Openluchtfilm Belgica
Om 20 uur ben je welkom voor een gratis openluchtfilm op
de parking van het OCP. Dit jaar bieden we jou Belgica, de
vijfde langspeelfilm van Felix van Groeningen en bekroond
met de prijs voor Beste Regie in de categorie World Dramatic Competition.
De film werd opgenomen in het Gentse café Afsnis, maar is
gebaseerd op het ontstaan van dat andere Gentse café, De
Charlatan.
The sky lijkt the limit voor de twee broers, voor even toch,
want het nachtleven is verslavend en de wereld staat nooit
stil. Een zelf verklaard oord van verderf, waar rock-‘n-roll van
de bezwete muren spat.

TIP
Wist je dat …
er opnames
gebeurd zijn voor
deze film in De
Pinte?

Landmark in Zevergem
Ook dankzij subsidies van POLS kon Gemeente De Pinte aan
het kruispunt van de Trekweg en de Blijpoel een in het oog
springende ‘landmark’ plaatsen. Een groot canvasdoek informeert de wandelaars en fietsers over een belangrijk stuk
geschiedenis van Zevergem, namelijk de steenbakkersnijverheid.
Wil je ook ondersteuning?
Plant je organisatie een jubileum met de uitgave van een
boek, een tentoonstelling of een andere activiteit? Ben je
van plan het archief van je vereniging op orde te zetten en
ben je nog op zoek naar ondersteuning? Ga je aan de slag
met een stukje erfgoed uit jouw gemeente, jouw wijk of
jouw straat? Aarzel niet om contact op te nemen met de
Erfgoedcel Leie Schelde van POLS. Naast materiële steun
kan je ook financiële steun worden toegezegd. Hiervoor bestaat een subsidiereglement en aanvraagformulier dat je op
de website van POLS (www.polsregio.be/erfgoedcel/subsidiereglement) kan raadplegen. De eerstvolgende deadline
om in te dienen is 15 oktober 2016.
INFOblad | SEPTEMBER-OKTOBER 2016 | 17

Vrije tijd

Met paard en kar
Veel authentieker kan je ze wellicht
niet meer vinden: landbouwer Fred
Verbeke uit de Pintestraat. Hij en zijn
vrouw Agnès Standaert ontvangen
ons op een mooie zomerochtend voor
een kort gesprek over hun leven. Over
de eerste jaren in De Pinte, over de
stiel en uiteraard over paarden.
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“Eigenlijk zijn we blij dat onze zoon
en dochter een andere weg gekozen
hebben. De boerenstiel is de laatste
jaren erg veranderd. Het beroep op
zich is bedreigd. Kijk maar naar de veel
te lage melkprijzen.”
Ze hebben een woning in De Pinte
gekocht, met een grote tuin, waar Fred
zijn hart zal kunnen ophalen. Spijt om
te vertrekken hebben ze niet, het is
mooi geweest. Maar voor vele Pintenaars zal het vertrouwde beeld van
Fred met zijn paard en kar hard gemist
worden.

o

Ze hebben veel toegevingen gedaan
voor hun dieren: “We zijn nooit op reis
geweest, we waren altijd - 24 uur per
dag, zeven op zeven - op de boerderij.
De zee hebben we één keer gezien,
met de kleinkinderen. Nooit buiten
België geweest, maar pas op: je zou
ons geen cadeau doen met een reis.

Geef ons maar de momenten met de
kleinkinderen, dat is voor ons ontspanning.”

y van Lo

Het huis in de Pintestraat ademt Pintse
geschiedenis: gebouwd in 1860 en
sindsdien bijna niet gewijzigd. In de
keuken en living liggen authentieke
motieftegels die opvallend goed
bewaard zijn gebleven. Ze kwamen er
wonen in 1965: “Ik kwam van Merendree, een klein dorp vlakbij Nevele.

Toen we hier kwamen, stonden er drie
huizen, auto’s waren zeldzaam. Nu is
hier heel veel veranderd”. Oorspronkelijk stond er achter hun hoeve een
ander gebouw, dit was het ouderlijke
huis van de eerste burgemeester van
De Pinte, Seraphien Boone.

Foto: Ru
d

Paarden zijn altijd een hobby geweest:
“Geen gewone paarden, maar trekpaarden, want dat zijn unieke beesten.
Ik heb nog paarden getraind, het strafste paard heb ik in zes weken opgeleid.
Je merkt snel wat voor vlees je in de
kuip hebt. Hoe langer je ze zaken moet
aanleren, hoe minder kwaliteit”. Met
veel spijt heeft Fred onlangs afscheid
genomen van Bijou, het paard waarmee menig Pintenaar hem de laatste
jaren zag rondrijden. “Het beest zag
af, op het einde moest ik haar helpen
om op haar poten te staan, ze kon
niet meer alleen recht komen. Als wij
verhuizen gaat Brenda ‘met pensioen’,
ze kan ergens naartoe waar ze kan
genieten van haar oude dag.”

Foto: Rudy van Loo

Het is de laatste zomer die ze op ‘hun
boerenhof’ zullen doorbrengen, met
kerstdag willen ze verhuisd zijn. Fred,
steeds met het typerende rood-witte
sjaaltje, is 75 jaar en stopte zo’n vijftien
jaar geleden met de boerenstiel.
Samen met zijn paard Brenda (“mijn
achttienjarige vriendin”, vertelt hij knipogend naar zijn vrouw) rijdt hij nog tot
eind dit jaar door De Pinte.

Vrije tijd

Open Monumentendag

Cursus pc voor beginners

Op zondag 11 september 2016 is het weer zover. Dan is
het Open Monumentendag, nu al voor de 28ste keer. Honderden lokale organisatoren in Vlaanderen zetten de deuren
open van bekende en minder bekende erfgoedparels. In De
Pinte organiseert de erfgoedraad een begeleid bezoek aan
het beschermde Lovaert-orgel. Het orgel in de Sint-Niklaaskerk van Tolentijn werd in 1851 gebouwd en bestaat dit jaar
dus 165 jaar.

Deze lessenreeks is bedoeld voor mensen die nog maar
weinig met een pc werkten of soms door de bomen het bos
niet meer zien. De groep wordt bewust klein gehouden en
de aanpak van de lesgever is heel individueel.

Pintenaar Luc Battaillie ontvangt je op het doksaal, de wand
die het schip scheidt van het priesterkoor en dezelfde functie heeft als een koorhek. Hij laat je kennismaken met dit - in
2003 gerestaureerde - instrument.

Het aantal deelnemers is
beperkt, wees er dus snel bij!
De inschrijving voor deze
cursus is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld van 40 euro (te betalen
in de bib).

Om praktische redenen
vragen we je om op
voorhand in te schrijven
via e-mail: erfgoedraad@
depinte.be, de bezoeken
vinden plaats om 14, 15
en 16 uur. Gelieve jouw
naam, telefoonnummer
en voorkeursuur op te
geven.

De achtdelige lessenreeks vindt plaats op maandag 3, 10, 17
en 24 oktober, 7, 14 en 28 november 2016. Telkens van 9 tot
11.45 uur in de bib.

Nieuw in de bib: Voorleeshalfuurtje
De oproep naar voorleesvrijwilligers viel niet in dovemansoren. We kondigen dan ook met veel plezier het allereerste
voorleeshalfuurtje aan.
We verwachten het eerste kinderpubliek (derde kleuterklas
tot en met tweede leerjaar) op
woensdag 7 september om
15 uur (tot 15.30 uur).

Herfstlezingen
in de bib
Vrijdag 16 september om 20 uur in de bib:
‘Veilig online: over kinderen en internet’
Vrijdag 21 oktober om 20 uur in het OCP:
Ish Ait Hamou
Vrijdag 28 oktober om 20 uur in de bib:
Bjorn Soenens
Alle lezingen zijn gratis, maar inschrijven is
noodzakelijk. Dit kan telefonisch (09 282 25 32) of via
bibliotheek@depinte.be.
Let op! Het aantal inschrijvingen is beperkt!
Meer info op www.depinte.be/bibnieuws en in het
vorige infoblad.

Je mag voortaan elke eerste
woensdag van de maand in
jouw agenda aankruisen!

Bibliotheekweek van 8 tot 15 oktober
Op zaterdag 8 oktober starten we
officieel met de bibliotheekweek.
Dit is meteen de uitgelezen kans
om jullie, bibbezoekers, te belonen
voor jullie trouwe aanwezigheid
in onze bib. Wie langskomt op
zaterdag krijgt een zoet, zondig
presentje.

TIP
Start to dj
op zaterdag 19 november organiseert de bib in
samenwerking met de Interlokale Vereniging ZOVLA en
de provincie Oost-Vlaanderen de workshop ‘Start to dj’.
Zie pagina 26 voor meer info.
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Inschrijvingsdagen sportactiviteiten
Vergeet niet in te schrijven voor volgende sportactiviteiten (via depinte.ticketgang.eu):
START INSCHRIJVINGEN
Kriebeltuin
Sport voor kleuters
op zaterdagnamiddag

dinsdag 13 september vanaf 20 uur (inwoners De Pinte)
woensdag 14 september vanaf 20 uur (niet-inwoners)

Sportkampen Herfst 2016
Op donderdag 3
en vrijdag 4 november

dinsdag 13 september vanaf 20 uur (inwoners De Pinte)
woensdag 14 september vanaf 20 uur (niet-inwoners)
Kleuters: Kriebeldiertjes
Lager: In the Army

Sportkampen Kerst 2016
Van dinsdag 27
tot en met vrijdag 30 december

dinsdag 8 november vanaf 20 uur (inwoners De Pinte)
woensdag 9 november vanaf 20 uur (niet-inwoners)
Kleuters: Disneykamp
Lager: Team Asia

Meer info: Sportdienst De Pinte / vzw Sportbeheer eva, OCP, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be, www.depinte.be/sporten
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Leven(s)lang Sportelen
Ook in het komende sportseizoen zet de sportdienst van
gemeente De Pinte in samenwerking met vzw Sportbeheer
eva zijn beste beentje voor om 55-plussers aan het sporten
te krijgen en te houden. We leggen de nadruk op plezierbeleving, sociale contacten en sporten op eigen niveau.

Ons sportaanbod:
55+ on the move
Sporteldag in Deinze op 22 september
De regionale Sporteldag, georganiseerd door Burensportdienst Leiestreek, staat open voor alle 55-plussers. Op deze
sportdag kunnen 55-plussers in een gezellige, ontspannen
sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met
een nieuwe sportactiviteit. Gedurende de hele dag krijgen
de 55-plussers initiatielessen van een uur in diverse sportactiviteiten.
De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende sporten
zoals aquagym, body & mind, curling, curve bowls, dans/
aerobics, drums alive, fitbal, keep fit, spinning, zwemmen,
boogschieten, fietsen, kubb, petanque, tennis en wandelen.
Waar? Sporthal Palaestra, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze
Wanneer? Donderdag 22 september 2016, onthaal om 9.30
uur, einde om 15.45 uur
Prijs? € 5 (deelname sport), € 10 (koude schotel)
Inschrijven? Deelnemen kan enkel door in te schrijven
voor vrijdag 9 september bij Sportdienst De Pinte aan de
balie van het OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 40, e-mail:
sport@depinte.be.

Sporteldag in De Pinte op 22 november
Noteer deze activiteit nu al in jouw agenda.
Wij reserveerden alvast het Sportelteam van Sport Vlaanderen voor de conditietesten.
Er worden ook tal van andere sportlessen gegeven. Het definitieve programma wordt bekendgemaakt in de infokrant
van november-december.
Inschrijven kan vanaf 3 november.

Inschrijven kan nog snel voor onze nieuwe
Sportelactiviteiten:
• Tai chi voor beginners: twaalf lessen op donderdag van
15 september tot 15 december van 20.45 tot 21.45 uur in
het OCP
• Zelfverdediging in samenwerking met Karateclub
Tasseikan: twaalf lessen op maandag van 19 september
tot 12 december van 19 tot 20 uur in het OCP
• Stay Fit: lessenreeks met een grote variatie aan sporten
en bewegingsvormen: twaalf lessen op maandag van 19
september tot 12 december van 10 tot 11 uur in het OCP
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Pintenaar Aaron Botterman
bereikt halve finales op EK Atletiek

Enquête voor leden
sportverenigingen
Maak jij wel eens gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur?
Neem dan deel aan de gemeentelijke enquête voor sportverenigingen op www.depinte.be/enquete-sportief-opweg.

© Jeroen De Meyer

Vul ten laatste op 26 augustus 2016 de enquête in en
maak kans op een fietsherstelsetje!

Aaron Botterman uit de Koolmeeslaan in De Pinte heeft op
het EK Atletiek in Amsterdam de halve finales bereikt op de
800 meter. De 22-jarige atleet, aangesloten bij KAA Gent
Atletiek, eindigde als zesde in zijn reeks, wat niet voldoende
was voor een rechtstreeks ticket naar de halve finale. Het
was even bang afwachten, maar zijn chrono van 1’48”24
bleek uiteindelijk voldoende om op basis van de snelste
verliezende tijden door te stoten naar de halve finale. Dat
bleek uiteindelijk het eindstation voor Botterman, die voor
de eerste keer mocht deelnemen aan een internationaal
kampioenschap bij de senioren.

Deze enquête van Gemeente De Pinte kadert in het energieactieplan ‘De Pinte Klimaatgezond’. Daarmee wil de gemeente inwoners en bezoekers overtuigen om zich zoveel
mogelijk via het STOP-principe te verplaatsen. Het STOPprincipe staat voor de bewuste overweging die elk van ons
kan maken wanneer we ons willen verplaatsen. Afhankelijk
van de omstandigheden kiezen we bewust eerst voor het
Stappen of Trappen, dan voor het Openbaar vervoer (bus,
trein, metro of tram). Pas als ook dat niet lukt, dan kunnen
we de Personenwagen instappen en dan bij voorkeur met
anderen (door te carpoolen). De eerste drie alternatieven
worden aangeraden boven de auto als vervoersmiddel.

“Ik ben niet helemaal tevreden met het resultaat”, reageerde
de Pintenaar na zijn wedstrijd. “Ik heb het gevoel dat ik er
niet alles heb uitgehaald, maar beschouw dit kampioenschap toch voornamelijk als een leerschool met het oog
op de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ik de komende
jaren mijn mannetje zal kunnen staan tussen de Europese
toppers.”

Tweedehandsbeurs kinderkledij en speelgoed
Ben je op zoek naar leuke kinderspulletjes? Kom snuisteren op zondag 2
oktober 2016 van 9 tot 13 uur in
het OCP. Wie weet vind je een leuk
spelletje of een perfecte winterjas.
Toegang voor bezoekers is gratis.
Heb je te veel baby- en kinderkledij,
speelgoed, kinderboeken, puzzels en
spelletjes? Aarzel dan niet om je in
te schrijven als verkoper voor deze
tweedehandsbeurs.
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Wil je graag een verkoopstandje?
8 euro standgeld voor Gezinsbondleden, alle anderen betalen 16 euro.
Per stand worden twee tafels (1,2 m op
0,7 m) en een stoel voorzien.
Stand opstellen kan tussen 8 en 9 uur,
opruimen kan tussen 13 en 14 uur.

Inschrijven als kandidaatverkoper is noodzakelijk!
Stuur een mailtje met je gegevens
(= naam, adres en eventueel lidnummer) naar nuschke@gmail.com
– Anuschka Blancke.
Na bevestiging schrijf je het
correcte bedrag over op rekeningnummer
BE12 4474 5971 9192,
vóór maandag 19 september.

Op zoek naar een hobby?

Dans je Fit: Total Body Impact
Begin oktober: start nieuw
atletiekseizoen 2016 - 2017 en Zumba® met Els
Vanaf zes jaar kan men lid worden van Atletiek De Pinte VZW
afdeling KAAG voor een kostprijs van 130 euro per jaar. Per
extra lid van hetzelfde gezin is er tien euro korting (tweede
lid: 120 euro, derde lid: 110 euro).
Ook joggers zijn welkom bij deze atletiekvereniging: lidgeld
40 euro per jaar.
Er wordt tweemaal per week getraind op maandag en donderdag op de atletiekpiste sportpark Moerkensheide:
• 18.15 tot 19.30 uur: wedstrijdatleten (24/7 verzekerd bij
de VAL, kunnen ook de trainingen op de Blaarmeersen
bijwonen)
• 18.30 tot 19.30 uur: joggers (100 % verzekerd bij de VAL,
kleedkamers en douches beschikbaar)
Tijdens het seizoen worden nog verschillende nevenactiviteiten georganiseerd: Halloweentraining, Sinterklaastraining,
Oudejaarsreceptie, Paasloop,
Pintathlon …
Foto’s van deze activiteiten en
andere info vind je op
www.atletiekdepinte.be,
via https://facebook.com/
demoerkensheidelopers/
of stuur een e-mail naar
info@atletiekdepinte.be.

Start seizoen 2016 - 2017
Wie fit wil blijven en houdt
van bewegen op muziek, is
bij Dans je Fit aan het juiste
adres.
In de les Total Body Impact
concentreren we ons op de
versterking van de spieren.
Aansluitend werken we
al dansend verder aan de
conditie tijdens de Zumba®dansles.
Waar:
Wanneer:

Spiegelzaal OCP (Polderbos 20)
Vanaf september elke dinsdagavond.
TBI: 19.30 tot 20.15 uur
Zumba®: 20.15 tot 21.15 uur
Prijs:
60 euro voor een beurtenkaart (= 10 x Zumba®
of 15 x TBI + 1 gratis les naar keuze,
combineren kan ook)
Gratis proefles op dinsdag 6 september.
Meer info: Heleen & Lieselot Claeys
E-mail:
dansjefitdp@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/groups/dansjefitdepinte

Tasseikan pakt uit met lessenreeks: self-defense voor senioren
JKA Shotokan karateclub Tasseikan De Pinte is een jonge
dynamische club voor alle leeftijden. Naast de gewone
clubtrainingen voor jongeren en volwassenen gaan ze dit
sportieve seizoen van start met een cursus self-defense voor
50-plussers.
In de familiale club Tasseikan De Pinte kan je terecht voor
het beoefenen van karate zowel recreatief als in competitieverband. Dat laatste is echter geen verplichting.
Naast de eigen clubtrainingen organiseert Tasseikan zogenaamde seizoensgebonden trainingen, waarvoor karateka
uit heel België uitgenodigd worden naast gerenommeerde
gastlesgevers.

Tasseikan blijft echter niet binnen de eigen clubgrenzen.
Met de regelmaat van de klok vertrekt Tasseikan naar stages
& trainingsdagen, waar ze verbroederen met andere clubs.
Op die manier halen ze de familiale JKA-banden nauwer aan.
Ben je benieuwd wat het JKA Shotokan karate en/of de club
voor jou kan betekenen? Kom dan gerust eens langs tijdens
een van de clubtrainingen. Je kan steeds deelnemen aan
drie gratis proeftrainingen, zonder enige verdere verplichting.
Meer info? Bezoek www.tasseikan.be, contacteer de clubleiding via info@tasseikan.be of op het mobiele nummer
0476 98 64 66.
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Start nieuw schooljaar Art@De Pinte
”Elk kind is een kunstenaar, de moeilijkheid is er één
te blijven wanneer je groot bent.” (Picasso)

Art@De Pinte begint zijn nieuw schooljaar op woensdag 14
september 2016.

dekasteel krijgt een kleurrijke impressie van de knapste Artwerken die werden gepresteerd in het schooljaar 2015-2016:
• een duik onder de zeespiegel met wonderbare wezentjes
• tricolore experimenten
• industriële bijoux
• keramieken schalen om “U” tegen te zeggen
Meer info
www.artdepinte.be
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met het
secretariaat: karina.alisch@skynet.be, 0473 934 833
Of bezoek Art@De Pinte op Facebook!

Zij activeren amateurkunstenaars op woensdagavond van
19 tot 22 uur, onder begeleiding van een Latemse kunstenaar.
In september starten ze op papier of doek van 40 x 40 met
potlood, houtskool, acryl of olieverf. Het onderwerp is ‘Allemaal beestjes’. De doeken zijn tegen een democratische
prijs beschikbaar in de ‘Art-Kelder’. Eigen verf en penselen
meebrengen a.u.b.
Wie voorzichtig wil komen ‘proeven’ van de lessen betaalt
9 euro voor drie lessen en kan gebruikmaken van een ‘EHBObasis-outfit’ van penselen en verf (doek niet inbegrepen).
Wie zich engageert voor een Art-schooljaar betaalt 120 euro
voor alle lessen van 14 september 2016 tot en met 26 juni
2017, verzekering inbegrepen.
EXPO Flashback
Art@De Pinte start niet alleen met een nieuw schooljaar,
maar ook met de EXPO Flashback.
Wie op 1 en 2 oktober 2016 langs komt in het Scheldevel-

YOGA in De Pinte
Yoga doen is geen competitie, ook niet met jezelf.
Het klassieke yogasysteem verbindt lichaam en geest door
middel van een reeks houdingen, ademhalings- en aandachtsoefeningen. Terwijl de spieren worden gerekt en
versterkt, de ruggengraad soepeler wordt gemaakt en de
geest zich naar binnen keert, neemt de stress af.
Dat beïnvloedt de algehele gezondheid.
Wekelijkse lessen
• Zevergem – Veldblomme, Veldstraat 50
Dinsdagavond 18.30 tot 19.40 uur en 19.50 tot 21 uur
• De Pinte – OCP, Polderbos
Woensdagmorgen 9 tot 10.10 uur
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
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Meer info?
Marleen De Regge
Lesgeefster yoga en tai chi- en shiatsu-beoefenaar
www.in-evenwicht.be
09 282 89 61

Voor de jeugd

Zaterdag 3 september 2016:
kinderfilm Binnenstebuiten
De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley’s hoofd, waar ze haar van advies voorzien bij
de dagelijkse gebeurtenissen. Riley en haar emoties hebben
het moeilijk om zich aan te passen aan haar nieuwe leven,
en dat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier.
Inschrijven via www.depinte.be/kinderfilm
Kostprijs: € 2, te betalen aan de ingang

Om 15 uur nodigen de jeugdraad, de jeugd- en cultuurdienst alle kinderen vanaf zes jaar uit om naar de film
Binnenstebuiten te komen kijken in het Ontmoetingscentrum
Polderbos.
In deze Disney-Pixarfilm neemt regisseur Pete Docter (Monsters, Inc., Up) je mee in het hoofd van Riley, een elfjarig
meisje dat moet verhuizen en haar vertrouwde omgeving
moet verlaten. Riley laat zich leiden door haar emoties,
Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet.

Zondag 4 september 2016:
Speelstraat

De Speelstraat is een vaste waarde in
De Pinte. Daarbij maken we de straat
Polderbos verkeersvrij 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 activiteiten zijn volledig
GRATIS!
Meer info op de website
Hopelijk tot 4 september samen met je
vrienden en familie!

Op zondag 4 september organiseert de Jeugdraad al voor de 14e
keer de Speelstraat!
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Kinderen baas
in De Pinte & Zevergem!
De kindergemeenteraad

Start to dj
Op zaterdag 19 november 2016 van 14 tot 16 uur kunnen
jongeren vanaf veertien jaar hun talent als dj komen ontdekken op de workshop ‘Start to dj’. Onder begeleiding van
dj Drezz van Les Mecs, een professionele dj die al op Tomorrowland draaide, leer je al doende de knepen van het dj-vak.
De workshop bestaat uit een korte theoretische introductie,
een technische introductie van het materiaal, beatmatchen,
mixen van verschillende muziekstijlen, gebruik van effecten …
Deelnameprijs: 5 euro. Het aantal deelnemers is beperkt,
dus schrijf je vlug in via 09 282 25 32 of bibliotheek@
depinte.be. De inschrijving is pas definitief na betaling van
het inschrijvingsgeld.
Een organisatie van bib De Pinte in samenwerking met de Interlokale Vereniging ZOVLA en de provincie Oost-Vlaanderen.

• Zit je in het vijfde of zesde leerkaar?
• Heb je een mening en kom je daar ook voor uit?
• Wil je nadenken en meepraten over alle zaken die kinderen
aanbelangen binnen de gemeente?
Stel je dan kandidaat voor de kindergemeenteraad vóór 30
september om 20 uur! Vul het formulier in dat je vindt op
www.depinte.be/kindergemeenteraad.
De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen en
daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het
willen hebben. Dat kan gaan over: activiteiten, sport, cultuur,
verkeer, ruimte, milieu ... In totaal zetelen er maximaal zestien
kinderen in de kindergemeenteraad. Zij verkiezen tijdens de
eerste vergadering een kinderburgemeester.

Verkiezingen
Vanaf 9 tot en met 31 oktober kan je op de website jouw stem
uitbrengen op jouw favoriete kandidaat of kandidaten. Steun
de meisjes en/of jongens die jij in de kindergemeenteraad wil
zien!
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Agenda september - oktober 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.

Festival van Vlaanderen
Het Festival van Vlaanderen De Pinte - Zevergem viert dit jaar zijn 30ste
verjaardag en pakt daarom uit met een uniek concert. In de kerk van De
Pinte ontvangen we het Octopus Symfonisch Koor. Dit koor brengt op
zaterdag 1 oktober uitsluitend werk voor dubbelkoor! Dubbelkorigheid
is een techniek die erg populair werd vanaf de vroegbarok: in San Marco
schreven Gabrieli en Monteverdi veel werken voor twee koren op aparte
balkons. Deze techniek blijft sindsdien terugkeren, denken we maar aan
Bachs Matthäus-Passion of Mozarts Mis in c.
De barokke techniek werd opnieuw opgepikt door een aantal componisten
die bijzonder geïnteresseerd waren in de oude tradities. In dit programma
zijn dat Mendelssohn (Warum toben die Heiden, Op.78), Brahms
(3 Motetten, Op.110 en Fest- und Gedenksprüche, Op.109), Schumann
(4 Doppelchörige Gesange, Op.141), Spohr, en vele anderen.
Mendelssohn en Brahms schreven hun motetten met barokke meesters als
Schütz en Bach in gedachten. Hier wordt de dubbelkorigheid uitgespeeld
in de vorm van verhitte dialogen. Brahms was trouwens een uitstekende
koordirigent die wekelijks repetities en concerten leidde gedurende een
groot deel van zijn leven. Zijn a-capellawerken ademen dan ook meesterlijk
vakmanschap uit.
De werken van Spohr (Psalm 8 Op.85/1) en Wüllner (Stabat Mater) krijgen in
dit programma hun Belgische première!
Wanneer?
Zaterdag 1 oktober 2016
om 20 uur
Waar?
Kerk De Pinte
Tickets?
Te koop in het OCP:
14 euro (ADK), 12 euro (VVK),
10 euro (-26 jaar, 60+)

Zaterdag 27 augustus

JV De Pinte - Jong Zulte
(1ste elftal)

om 19.30 uur - Moerkensheide - € 5 –
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
Vrijdag 2 september

JV De Pinte – Meetjesland
(2de reserven A)

om 20 uur - Moerkensheide – gratis
JV De Pinte
www.jvdepinte.be
3 en 18 september, 1 oktober

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
Zaterdag 3 september

Kinderfilm Binnenstebuiten
In deze Disney-Pixarfilm neemt regisseur Pete Docter (Monsters, Inc.,
Up) je mee in het hoofd van Riley,
een elfjarig meisje dat moet verhuizen en haar vertrouwde omgeving
moet verlaten. Riley laat zich leiden
door haar emoties, Plezier, Angst,
Woede, Afkeer en Verdriet.
om 15 uur - OCP - € 2 - inschrijven
via www.depinte.be/kinderfilm
Jeugdraad, Jeugd- en Cultuurdienst De Pinte

Reserveren?
09 280 98 40,
culturele.dienst@depinte.be
Organisatie?
Cultuurraad
De Pinte-Zevergem
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Zaterdag 3 september

Zondag 11 september

Dinsdag 6 september

Pintefeest

Openluchtfilm Belgica

Lijndansen

Vijfde langspeelfilm van Felix van
Groeningen, bekroond met de prijs
voor Beste Regie in de categorie World
Dramatic Competition.
Om 20 uur - parking OCP Cultuurdienst

ook op 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10
van 9.45 tot 11.30 uur - OCP
Okra De Pinte
Magda De Jaeger: 09 282 68 70

39ste braderie met rommelmarkt,
kinder(animatie) …

| zie achtercover
van 10 tot 18 uur
centrum De Pinte - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/braderie

Woensdag 7 september

Bandenspannings- en
fietslabelactie
Van 13 tot 16.30 uur - gemeenteplein
Milieudienst De Pinte:
cleo.veireman@depinte.be
Woensdag 7 september

Voorleeshalfuurtje
om 15 uur - Bib - gratis
Bibliotheek De Pinte: 09 282 25 32
www.depinte.be/bibliotheek
Zondag 4 september

Speelstraat
14e editie! | zie pag. 25
van 13 tot 18 uur – straat aan OCP
- gratis
Jeugddienst De Pinte
www.depinte.be/speelstraat

Vrijdag 9 september

Zondag 11 september

Fietsen ± 35 km
ook op: 16/9, 21/10 (±25 km) en 30/9,
14/10, 28/10 (± 35 km)
om 14 uur - OCP
Okra De Pinte
Marc Thienpont: 09 282 81 94
Vrijdag 9 september

JCDP-Scheldeveldejogging
Een, twee of drie ronden van 3,25 km
doorheen de prachtige omgeving van
Scheldevelde, zonder tijdsopname, in
een recreatieve sfeer.

Zondag 4 september

Wandeling Vlaamse Ardennen
Gegidste begeleide wandeling van 7,5
km. Je hoort over de geschiedenis van
Horebeke, de vierkantshoeve, de fruitbomen. In Geuzenhoek bezoek je de
protestantse kerk, haar bijzonder kerkhof
en het Abraham Hansmuseum. Vervolgens wandel je verder over de Molenberg,
met zijn prachtig uitzicht over een stukje
Vlaamse Ardennen.
Je geniet na een biertje, frisdrank of koffie.
De wandeling is voor 90 % langs onverharde wegen (wandelschoenen voorzien)
14 - 17 uur – Tonnestraat 2, Horebeke
€ 3 / € 6 - inschrijven voor 2/9
Velt Scheldevallei: 0470 93 58 39
guido.duprez@skynet.be
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om 19 uur - WZC Scheldevelde,
Kasteellaan 1 - gratis
Joggingclub DP
Geert Deconinck:
jcdepinte@gmail.com

Open Monumentendag
| zie pag. 19
Begeleid bezoek aan het beschermde Lovaert-orgel. Gids om 14, 15
en 16 uur - kerk De Pinte - gratis inschrijven via:
erfgoedraad@depinte.be
Erfgoedraad De Pinte
Zondag 11 september

Gezinsbarbecue
van 11.30 tot 15 uur, van 18 tot 20.30
uur, ook op 12/9: van 11.30 tot 14 uur
- Domein Begonia - € 17 / € 9 (lagereschoolkinderen) / gratis (kleuters)
Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zondag 11 september

Startgezinsviering en drink

Zaterdag 10 september

JV De Pinte - FC Latem (1 elftal)
ste

Deze derby tijdens pinksterkermis tussen De Pinte en Latem blijft voor beide
clubs dé topper van het seizoen.
om 19.30 uur - Moerkensheide
€5
JV De Pinte
www.jvdepinte.be

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

om 11 uur - kerk De Pinte
Het Wijngaardeken
Parochie De Pinte-Zevergem
sanne.vermeeren@telenet.be
Dinsdag 13 september

Paardenkoersen
om 14 uur - op de weide tussen
Mieregoed en Kalande - € 5
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte

• 3/9: Kinderfilm Binnenstebuiten
• 3/9: Openluchtfilm Belgica
• 4/9: Speelstraat

Dinsdag 13 september

Workshop: ADHD en niet goed in
je vel? Wat doe je ermee?
Kinderen en jongeren met ADHD hebben vaak veel negatieve feedback en
faalervaringen te verduren. Zowel op
school, thuis als met vrienden loopt
het vaak mis. Het resultaat komt dan
niet overeen met de geleverde inspanning of de goede bedoelingen. Dit alles
heeft een invloed op het zelfbeeld van
kinderen.
Machteld Van Ostaede staat stil bij wat
een negatief zelfbeeld inhoudt, hoe je
dit kan herkennen bij je kind en wat je
daarmee kan doen als ouder.
van 20 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 5 / € 3 (abonnees)
Centrum ZitStil: 03 830 30 25
info@zitstil.be
Donderdag 15 september

‘Terug naar Morgen’
Contactnamiddag met koffie. Voorstelling van het jaarprogramma ‘Terug naar
Morgen’ met verwelkoming van nieuwe
leden en uitleg bij de activiteiten van dit
werkjaar.
om 14 uur - raadzaal
Markant De Pinte-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Vrijdag 16 september

Bowlingavond
om 19 uur
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Vrijdag 16 september

Bierproefavond
Gastspreker Geroen gidst je door het
Belgische landschap van bio, kleinschalig en ambachtelijk gerstenat. Je
krijgt de basiskennis mee over hoe je
bier proeft, de biersoorten en hoe ze
van elkaar verschillen. Volop anekdotes
en proeverijen van een zes à zevental
bieren.
van 19.30 tot 22 uur, Brouwerij, Stationstraat 3b, Eke - €12 / € 15 - inschrijven voor 14/9
Velt Scheldevallei: 0470 93 58 39
guido.duprez@skynet.be

Vrijdag 16 september

Woensdag 21 september en
woensdag 16 november

JV De Pinte - Sint-Kruis-Winkel
(2de reserven A)

Babymassage
voor papa’s en mama’s met hun
baby tussen zes weken en zes maanden. Gegeven door Frike Van Nevel
(psychomotoriek en kinderkine)

om 20 uur - Moerkensheide - gratis
JV De Pinte - www.jvdepinte.be
Vrijdag 16 september

Herfstlezing ‘Veilig online: over
kinderen en internet’
om 20 uur - bibliotheek - gratis –
inschrijven nodig - 09 282 25 32
www.depinte.be/bibliotheek
Zaterdag 17 september

Gebedsdienst
om 9.30 uur - Wijk Zwartegat
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

van 19 tot 20.30 uur - Huis van
het Kind - ’t Bommeltje (verdieping) - gratis
meebrengen: een handdoek en badhanddoek met kap - inschrijven via
Opvoedingspunt: depinte@opvoedingspunt.be of 09 242 93 42
Huis van het Kind De Pinte i.s.m.
Kind & Gezin

Zondag 18 september

Opluisteren mis
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Dinsdag 20 september

Daguitstap Halle
Bedrijfsbezoek distributiecentrum
Colruyt, geleid bezoek aan de basiliek
van Halle en tuinbezoek in Sint-PietersLeeuw.
om 8 uur - Europaplein - € 60 inschrijving nodig
Markant De Pinte-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Dinsdag 20 september

met Sofie Mogensen

Donderdag 22 september

om 13.30 uur - OCP
Okra De Pinte
Rosa Vandorpe: 09 282 86 32

55+ on the move: Sporteldag

Woensdag 21 september

Concert Festival van Vlaanderen

om 20 uur - Sint-Baafskathedraal
Gent - ca. € 20 (derde rang)
Markant De Pinte-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

Infonamiddag ‘Gezond snoepen:
gezond of hartig?’
om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel
- € 3 (leden) / € 5, inclusief koffie en
gebak
GOSA
André Van Schelstraete: 09 282 62 46

Crea		

Wiener Sängerknaben ‘Almost Angels’
met werk van Joseph Haydn

Woensdag 21 september

55-plussers krijgen initiatielessen
van een uur in diverse sportactiviteiten: keuze uit aquagym, body &
mind, curling, curve bowls, dans/
aerobics, drums alive, fitbal, keep fit,
spinning, zwemmen, boogschieten,
fietsen, kubb, petanque, tennis en
wandelen.
van 9.30 tot 15.45 uur - Sporthal Palaestra, Kastanjelaan 35,
Deinze - € 5 (deelname), € 10
(koude schotel) - inschrijven voor
9/9 bij Sportdienst De Pinte aan
de balie van het OCP, tel. 09 280
98 40, sport@depinte.be
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Zaterdag 1 oktober

Vrijdag 23 september

Wezel-eetfestijn met warm
buffet

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

om 18 uur – Feesttent Blijpoel - kaarten
te koop bij alle leden
De Wezel
www.dewezel.be

Zaterdag 24 september

JV De Pinte – Belzele (1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide
€5
JV De Pinte - www.jvdepinte.be
Zondag 25 september

15de NONA-maaltijd
Jaarlijkse maaltijd ten voordele van de
projecten van NONA in Roemenië. De
vzw NONA helpt Roemeense kinderen.
van 11.30 tot 14 uur - refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos € 20 / € 10 (lagereschoolkinderen) reserveren vóór 22/9
vzw NONA
Jan Milh: 09 282 85 78
Serafien de Rijckelaan 21
nonamechild@telenet.be

Zondag 2 oktober

Tweedehandsbeurs | zie pag. 22
Donderdag 29 september

Grootoudernamiddag
om 14 uur - OCP - € 10 (leden) / € 15
Gezinsbond
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 30 september

JV De Pinte – Kleit
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide
Gratis
JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Vrijdag 30 september

Indoor petanquetoernooi
om 19.30 uur - Feesttent Blijpoel - inschrijven voor 28/9 bij leden
De Wezel
www.dewezel.be
Zaterdag 1 oktober

Repair Café

Zondag 25 september

Daguitstap naar Oostende
We starten met een gegidst bezoek aan
Raversyde - Atlantikwall: meer dan 60
aanwezige bunkers, observatieposten en
geschutstellingen en de 2 km open of onderaardse gangen, vormen samen één van
de best bewaarde delen van de beruchte
Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’. Deze
werd gebouwd door de Duitsers tijdens
de Tweede Wereldoorlog, van de FransSpaanse grens tot in Noorwegen.
Daarna bezoeken we The Crystal Ship:
meer dan twintig wereldbekende kunstenaars creëerden meer dan twintig gigantische muurschilderingen in Oostende. We
leggen de wandelroute, geconcentreerd
op het centrum en de Oosteroever, af met
een gids.
inschrijven tot 20/9 via curieusdepinte@gmail.com of 09 282 54 47
Curieus De Pinte
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van 10 tot 13 uur - Gemeentelijke Basisschool - gratis
Milieudienst De Pinte i.s.m. Schelde-Leie
cleo.veireman@depinte.be
Zaterdag 1 oktober

Festival van Vlaanderen
|zie pag. 27
om 20 uur - kerk De Pinte € 14 / € 12 / € 10
Cultuurraad DP-Z
OCP: 09 280 98 40

om 9 uur - OCP - gratis inkom
Gezinsbond
Inge.Temmerman@pandora.be
Zondag 2 oktober

Vers geperst: boekenstand
en voorstelling programma
Davidsfonds DP-Z
Programma:
• kennismaken met het cultureel
programma 2016-2017
• de nieuwe Davidsfondsuitgaven
inkijken en beluisteren
• je lidmaatschap 2016-2017
vernieuwen
• gratis welkomstkaart voor nieuwe
leden en nieuwe inwoners (2016) van
De Pinte-Zevergem
• wie ter plaatse het lidmaatschap
vernieuwt, maakt kans om zijn
lievelingsboek uit de Cultuurgids
2016-2017 te winnen
• een gezellige babbel met
de bestuursleden en andere
Davidsfondsleden
• genieten van een heerlijke aperitief en
een hapje
van 10 tot 13 uur - raadzaal - gratis
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 0472 33 90 87
guidonaessens@skynet.be
Zondag 2 oktober

Mountainbikewedstrijd
Onder de deelnemers (minimumleeftijd
16 jaar) wordt een fiets verloot. MTB en
valhelm verplicht.
om 16 uur, prijsuitreiking om 18 uur feesttent Blijpoel
De Wezel
www.dewezel.be
Maandag 3 oktober

Kerkdienst voor overleden
parochianen
om 9.30 uur – kerk Zevergem
De Wezel
www.dewezel.be

• 11/9: Pintefeest
• 13/9: Paardenkoersen
• 21/9 en 16/11: Babymassage

Maandag 3 oktober

Gezellig samenzijn met optreden
Mario Punk
om 11 uur - Feesttent Blijpoel - gratis
De Wezel
www.dewezel.be
Dinsdag 4 en maandag 10 oktober

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Dinsdag 4 oktober

Davidsfonds najaarscursus 2016:
Franken en het Christendom –
een rechte lijn
De ‘Vadsige Koningen’ en hun hofmeiers,
Koningschap bij de gratie Gods Willibrord, en Bonifatius op missie.
De geschiedenis van de Franken kennen
we via Clovis, Karel Martel en Karel de
Grote. Maar wat gebeurde er met het
rijk in de eeuwen tussen Clovis en Karel?
Was het echt een ‘donkere tijd’? Docent
Pierre Trouillez toont de historische
werkelijkheid en schept klaarheid in de
clichés.
ook op 11, 18 en 25/10 van 14 tot 16
uur - OCP - € 53 / € 59 (koffie en digitale syllabus) - € 73 / € 79 (met boek)
Davidsfonds
Katleen Boeraeve-Vandermeersch:
09 282 96 69 en en 016 31 06 70
Dinsdag 4 oktober

Kookles Ecozoet Koken
Je verneemt wat ‘suiker’ is en hoe je
het als brandstof verwerkt. Je komt te
weten hoe je suiker kan vervangen door
ecologische en natuurlijke alternatieven
zonder aan smaak, structuur of gebruiksgemak in te boeten.
Je leert hoe suiker geen must is wanneer je groenten, kruiden en fruit op
de juiste manier bereidt en gebruikt.
Je leert creatief koken met natuurlijke
zoetstoffen en uitgebreid genieten van
de variëteit aan zoete gerechtjes.
om 19 uur - Parochiaal centrum,
Kerkwegel 25 / Melsen - kostendelend - inschrijven voor 30/9
Velt Scheldevallei: 09 384 66 97
annemie.de.kocker@telenet.be

Woensdag 5 oktober

Dinsdag 11 oktober

Vrije kaarting voor 55-plussers
van Zevergem

Vorming Play Pauze Stop:
gezond beeldschermgebruik

om 14 uur – Zaal Boldershof – gratis inschrijven bij Herman Begodt:
09 385 47 50
De Wezel
www.dewezel.be

Heb je (klein)kinderen tussen tien
en veertien jaar? Heb jij een idee
hoeveel tijd per dag je kinderen
beeldschermen gebruiken? Zit
ieder van jullie thuis goed aan de
computer?
Via de Play Pauze Stop-strategie leer
je je kind om van schermhouding
te veranderen, actief te pauzeren én
op tijd te stoppen.

Donderdag 6 oktober

Energiefit: infosessie Eandis
over besparingen bij je thuis
om 20 uur - raadzaal - gratis
Milieudienst De Pinte
cleo.veireman@depinte.be

van 19.30 tot 21.30 uur - OCP gratis - inschrijven vóór 4/10 via
depinte@opvoedingspunt.be
OCMW, Gemeente De Pinte i.s.m.
Provinciaal Veiligheidsinstituut

Donderdag 6 oktober

Halve daguitstap Kruishoutem
Bedrijfsbezoeken in en rond Kruishoutem, Tomatomasters en Aqua 4C,
kwekerij van Omegabaars.
om 13.15 uur - Europaplein (carpooling) - € 6 (voor rondleiding in de
bedrijven) - inschrijven nodig
Markant De Pinte-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Donderdag 6 oktober

Kookworkshop ‘Bakken en
braden’
om 19.30 uur - Boldershof - € 6 / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Zaterdag 8 oktober

JV De Pinte - Evergem Center
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Moerkensheide
€5
JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 8 oktober

Nacht van de Duisternis
om 19.30 uur - Moerkensheide
€5
Milieudienst De Pinte
cleo.veireman@depinte.be
Zondag 9 oktober

Wandeling
om 14 uur - Wontergemstraat
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Donderdag 13 oktober

Voordracht: Geur en smaak
Door Pintenaar en prof. Niceas Schamp.
Er zijn veel studies verricht over de
gevoeligheid voor en de appreciatie van
geuren. Steeds komt daarbij naar voren
dat de geuren een groot emotioneel
effect hebben op de mens. Geur bepaalt
de affectie voor personen, plaatsen,
evenementen … Vandaar dat in winkels,
casino’s en auto’s soms geuren verspreid
worden om de mens een aangenaam gevoel te geven. Geur en smaak verschaffen
ons veel meer emotie dan informatie.
om 20 uur - raadzaal - gratis
Plussers’ Impuls: 09 324 91 40
Donderdag 13 oktober

Voordracht: Inrichten van een
siertuin om van te smullen
Aan de hand van een prachtige presentatie bespreekt Herman De Waele
een reeks plantjes die omwille van hun
schoonheid de siertuin opfleuren. Je
leert over hun eetbare delen. Af en toe
krijg je een receptje en een tip.
Om 20 uur - CC Racing, Markt te Gavere
- €1 / €3 - Velt Scheldevallei
roland.deblauwer@skynet.be
09 384 36 06
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Vrijdag 14 oktober

Zondag 16 oktober

Party cocktailavond met Reinout
Gelaude: ladies only

Cyclocross wedstrijd voor jeugd
en masters

om 20 uur - sportpark Moerkensheide € 25 p.p. (leden) / € 28 p.p. - inschrijven
per 4 personen vóór 10/10 via
veronique.decoeyere@telenet.be
Gezinsbond De Pinte

om 10 uur - Kalande (Scheldevelde)
Jeugdige cyclocrossers De Pinte
Joachim Michels: 0471 52 60 81
joachim.michels@telenet.be

Vrijdag 14 oktober

Lezing Wat nu?! door Peter
Verlinden
Peter Verlinden is journalist voor
de VRT. Hij legt zich toe op berichtgeving over Centraal Afrika en de
Arabische wereld. In de lezing ‘Jong
en ervaren. Kinderen op de vlucht’
geeft hij informatie over vluchtelingenkinderen uit conflictgebieden
(Syrië, Afghanistan, Irak, Afrika …).
De lezing is gebaseerd op de
jongste gegevens van de vluchtelingensituatie. Ook put hij uit de
persoonlijke ervaring van zijn vrouw
die zelf als vluchtelinge in ons land
is aangekomen. Zijn verhaal gaat
niet alleen over kinderen en oorlog,
maar ook over hun aanpassingsvermogen wanneer ze in een nieuwe
maatschappij terechtkomen.
om 20 uur - OCP - gratis inschrijven via cleo.veireman@
depinte.be of 09 280 80 24
GROS De Pinte i.s.m. Vorming
Plus

Zondag 16 oktober

Gezinsviering Missiezondag
om 11 uur - Kerk De Pinte
Parochie De Pinte-Zevergem
sanne.vermeeren@telenet.be
Zondag 16 oktober

20 jaar Harmonie van Zevergem:
aperitief- en jubileumconcert
Dirigent Jan Huib Nas selecteerde filmmuziek uit 1996, het jaar van de oprichting van de Harmonie. Het wordt een
luchtig, amusant, smaakvol en ontspannend evenement.
om 11 uur - De Veldblomme - gratis
(concert) - inschrijven nodig voor het
eetfestijn, kaarten: Boldershof
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 0476 56 24 83,
info@harmoniezevergem.be
Dinsdag 18 oktober

Geloofsgesprekken
Peter Schmidt over ‘Feitelijkheid en
legende in het evangelie’
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie De Pinte-Zevergem
sanne.vermeeren@telenet.be
Woensdag 19 oktober

Lezing: Hoe tem je het
stressmonster?

Vrijdag 14 oktober

JV De Pinte – Zomergem
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide
Gratis
JV De Pinte
www.jvdepinte.be

Je krijgt een presentatie met proevertjes
en een relaxatie-oefening. Eerst wat
theorie: wat is stress, wat gebeurt er in je
lichaam als je stress hebt, waar komen al
die gevoelens en klachten vandaan …
Anja Blondeel bekijkt wat je aan de
klachten kan doen met behulp van
natuurlijke middelen zoals thee, kruiden,
tincturen en etherische oliën. Je kan
proeven en ruiken. Na de pauze geeft
ze een relaxatie-oefening met minimale
bewegingen. Breng matje, kussen en
deken mee. Wie niet wil liggen kan
relaxeren van op een stoel.
om 20 uur - De Veldblomme - € 6 / € 9
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
christine.deboel@perso.be
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Woensdag 19 oktober

Voordracht: Loslaten, omgaan
met piekeren kan je leren
Door Roland Rogiers, psycholooggedragstherapeut, verbonden aan het
UZ-Gent
om 20 uur - raadzaal gratis (leden) / € 5
Markant De Pinte-SDW
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
Donderdag 20 oktober

Levensreddend handelen bij
kinderen van 0 tot 12 jaar
voor (aanstaande) papa’s
Als er geen eerste hulp wordt
gegeven direct na de gevolgen van
een plotselinge hartstilstand, daalt
de kans op overleven elke minuut
met 7 %! Effectieve reanimatie van
omstanders of het gebruik van een
AED kunnen de overlevingskans
van een slachtoffer verdubbelen!
In deze belangrijke eerste minuten
kan iemand met een EHBO-training
het verschil betekenen tussen leven
en dood.
Ook bij kinderen is dit belangrijk.
Vanuit één van de pijlers van het
Huis van het Kind, de preventieve
gezondheidszorg, organiseren we
deze opleiding levensreddend
handelen bij kinderen.
De opleiding (theorie en praktijk)
wordt gegeven door Lifeguard. Elke
deelnemer ontvangt een attest na
deelname.
van 19 tot 22 uur - Huis van het
Kind - ‘t Bommeltje, Bommelstraat 33 - gratis - inschrijven via
depinte@opvoedingspunt.be
of 09 242 93 42 (maximaal 15
deelnemers)
Huis van het Kind De Pinte

• 11/10: Play Pauze Stop
• 14/10: Lezing ‘Jong en ervaren.
Kinderen op de vlucht’
• 20/10: Levensreddend handelen bij kinderen

Donderdag 20 oktober

Lezing: De Vlaamse Beweging en
de Vlaamse Natievorming 18302016
Door: Prof. dr. Bruno De Wever, UGent
Toneelschrijver Hippoliet Van Peene
omschreef in 1847 de Guldensporenslag
als aansporing om het Nederlands als
volwaardige taal te herkennen. De verdediging van het Nederlands in België
en de belangen van de gemeenschap
die de taal spreekt, werden opgenomen
door de Vlaamse Beweging. Hendrik
Conscience riep de Vlamingen op om
de toekomst van Vlaanderen veilig te
stellen. Bruno De Wever vertelt hoe
de Vlaamse Beweging aan die oproep
gehoor gaf.
om 20 uur - CC De Guldepoort,
Dorpstraat 46 / Machelen € 8 / € 5 (leden)
Davidsfonds DP-Z
i.s.m. het Davidsfonds Gewest Land
van Leie en Schelde
Jozef Van Melckebeke: 09 282 65 30
www.de-pinte.davidsfonds.be
Vrijdag 21 oktober

Opluisteren mis
10.15 uur - Home Lichtervelde Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 21 oktober

Herfstlezing: Ish Ait Hamou
om 20 uur - OCP - inschrijven nodig
Bibliotheek: 09 282 25 32
www.depinte.be/bibliotheek
Vrijdag 21 oktober

JV De Pinte - Drongen
(2de reserven A)
om 20 uur - Moerkensheide
gratis
JV De Pinte
www.jvdepinte.be

Zaterdag 22 oktober

Vrijdag 28 oktober

Voorstelling jaarboek

Herfstlezing: Bjorn Soenens

om 14.30 uur - De Veldblomme - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42

om 20 uur - Bib - inschrijven nodig
Bibliotheek: 09 282 25 32
www.depinte.be/bibliotheek

Zondag 23 oktober
Zaterdag 29 oktober

15de ribbetjesfestijn
Ribbetjes a volonté of koude visschotel
van 11.30 tot 13 uur - refter Gemeentelijke Bassischool, Polderbos 2 - € 18
/ € 12 (lagereschoolkinderen) / gratis
(kleuters)
ACV DP-Z
Antoine van Nieuwenhuyze:
antvn@telenet.be
Dinsdag 25 oktober 2016

Vrouwenpraatcafé: Vrouw zijn in
Afghanistan
Jenny Vanlerberghe is journaliste, auteur
over vrouwenrechten, voorvechtster
voor een beter leven voor vrouwen bij
gewapende conflicten in meerdere
gebieden, barones, oprichtster van de
Belgische tak van Moeders voor Vrede.
Ze ondernam actie in Afghanistan,
Somalië, Zuid-Afrika, Kroatië en Bosnië,
Albanië, Israël en Palestina.
Ook vanuit haar thuisbasis Ieper probeert Jenny Vanlerberghe de problematiek rond vrouwen in de gewapende
conflicten aan te kaarten door het organiseren van congressen, tentoonstellingen en marsen. In het Vouwenpraatcafé
komt ze meer specifiek spreken over de
situatie van vrouwen in Afghanistan.

Heksensneukeltocht doorheen
Zevergem
Vrij starten tussen 17 en 19 uur.
KVLV De Pinte en Landelijke Gilde
Zevergem-De Pinte.
Carine Vande Woestijne:
09 385 60 66
Zondag 30 oktober

JV De Pinte - Sleidinge
(1ste elftal)
om 15 uur - Moerkensheide
€5
JV De Pinte
www.jvdepinte.be
Maandag 31 oktober

Halloween trick-or-treat
in de wijk
Trek je supergriezeligste kledij aan en
breng een zak of mandje mee.
Gezocht: huisbewaarders bij wie er
mag aangebeld worden.
Afsluitend: drankje aangeboden door
het comité.
om 19 uur - griezelgrot Eekbulk 2 gratis – inschrijven via
eekbulk@belgacom.net
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

Vrijdag 21 oktober

Voordrachtavond door Tine
Ruysschaert: Brieven van
Geliefden
om 20 uur - kerk De Pinte - € 13 (VVK) /
€ 15 (ADK)
Vzw Pastoraal DP-Z
Koen Bogaert: 09 385 61 78
koenbogaert@hotmail.com

Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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De Pinte in beeld

Op zondag 10 juli vierden we
Vlaanderen Feest met Partie Party
op camping Polderbos.

Galawedstrijd Jong & Vlug De Pinte - KAA Gent.
Woorden zijn overbodig. Het was feest!

Kuierwandeling op maandag 27 juni georganiseerd
door Sportdienst De Pinte voor 55-plussers met
tussenstop in Sportpark Moerkensheide voor koffie
en pannenkoeken.

Ook deze zomer
konden tieners zich
uitleven tijdens de
avonturensportdag,
Popeiland,
skateboardinitiatie …
Meer foto’s op
www.depinte.be/
tieneractiviteiten.
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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
Peter Dick
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

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op maandag 26 september en
24 oktober 2016 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen vooraf op
www.depinte.be bij Nieuws. Ook de contactgegevens van de gemeenteraad en de verslagen vind je op de
gemeentelijke website.

OCMW-raad

De contactgegevens van de OCMW-raad en de agenda kan je 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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