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Cafeest
Gratis muziekfestival
in kasteelpark Viteux
op 3 en 4 juni
| zie achtercover

WAK
Kunstweek met
open ateliers
van 28 april tot 7 mei
| zie pag. 26

Dag van het Park
Met workshops,
optredens en werelddorp
op zondag 21 mei
| zie pag. 28

Bloemenmarkt
Zevergem
Met animatie
op zondag 14 mei
| zie pag. 19
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Volgende INFOblad
(juli - augustus 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
14 mei 2017 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 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: je dient je ten laatste een kwartier
voor sluitingstijd te registreren.
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Week van de
Amateurkunsten
• Art@depinte ging aan de slag met het schilderen naar
levend naakt.
• De kinderen van Art-I-Choque werkten rond het concept ‘tijd’. Kom kijken tijdens de open atelierdagen, de
tentoonstelling of kom naar de creatieve workshop
voor ouders en kinderen.
• Op algemeen verzoek wordt de documentaire ‘My
Friend Fats’ ook dit jaar vertoond. De ﬁlmvertoning
vindt plaats in een decor van schilderijen, beelden en
keramiek van de leden van Kunstkring Centaura.
• Fotoclub De Spiegel ﬂeurt de etalages van de gemeentelijke handelszaken opnieuw op met hun
werken.
• Open Atelierdagen: lokale kunstenaars tonen hun
werk in eigen huis of atelier.
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Beeld: Architecten Boulez & Degrande - architect Peter Degrande

Renovatie gemeentehuis
Het bureau Architecten Boulez & Degrande werd
aangesteld voor de renovatie en herinrichting van het
gemeentehuis. In een eerste fase wordt het volledige
middendeel aan de buitenzijde (gevels en dak)
gerenoveerd en wordt er een herinrichting voorzien
van de inkomhal en de dienst burgerzaken.
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Bloemenmarkt
Zevergem
Naast het programma voor de
Bloemenmarkt lees je in dit infoblad
ook meer over het ontstaan ervan.
Tip: kom op zondag 14 mei een
bloemetje of plantje kopen voor
Moederdag, of maak er een uitstap
van met het hele gezin. Animatie is
verzekerd!
Foto: Piet Bogaert
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Cafeest
op 3 en 4 juni
Cafeest is een gezellig gratis muziekfestival voor jong
en oud in het kasteelpark Viteux.
Er wordt opnieuw een heus programma aangeboden
met voor elk wat wils. We kunnen alvast Pintenaar
Chris Hageland aankondigen.
En wie dat wil, kan op zondag zichzelf bewijzen
op het Vrij Podium.
Meer info op de achtercover van dit infoblad.

32
Zomeractiviteiten
voor actieve jongeren
Deze zomer is er opnieuw Speelpleinwerking Amigos.
Ook tieners van het eerste tot derde middelbaar kunnen op
dinsdag en donderdag tijdens de speelpleinwerking terecht
bij PAARS, voor aangepaste activiteiten en leuke uitstapjes.
Er wordt ook een uitdagend en gevarieerd tienerprogramma
aangeboden door De Pinte in samenwerking met
Sint-Martens-Latem voor twaalf- tot zestienjarigen.
Vanaf zestien jaar kan je op het speelplein terecht als
animator. Ook ouders kunnen hun steentje bijdragen door
het Amigoscomité te versterken.
En wie voor de start van de vakantie in de bib
wenst te blokken, kan terecht bij Blokken@debib.
Zo hoef je niet in je eentje te studeren.
Je leest er meer over vanaf pagina 17.
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Foto: Tom Van Waeleghem

Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek
Maandag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 26 mei (brugdag)
Maandag 5 juni (pinkstermaandag)
Dinsdag 13 juni 2017 (personeelssportdag)
Het recyclagepark is wel open op dinsdag 13 juni
2017 in de voormiddag (gesloten vanaf 12 uur).
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Openbare werken & Mobiliteit

Renovatie gemeentehuis

Beelden: Architecten Boulez & Degrande - architect Peter Degrande

In uitvoering van het meerjarenplan werd er op 1 december
2014 een ontwerper aangesteld voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis. In een eerste fase wordt
het volledige middendeel aan de buitenzijde (gevels en dak)
gerenoveerd om aan de huidige regelgeving van isolatie- en
ventilatienormen te voldoen. Ook wordt er een herinrichting
voorzien van de inkomhal en de dienst burgerzaken. Hierbij
wordt er ook plaats voorzien voor een onthaalbalie, wachtruimte en voldoende privacy voor de bezoekers van de
diensten. De werken voor de eerste fase zijn gepland voor
deze legislatuur (start voorzien zomer 2017).
inkom met onthaalbalie

De overige delen worden in een latere fase aangepakt.
Hierbij zou de rechterbeuk afgebroken worden en vervangen worden door een nieuwbouw.
Het voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 maart 2017. De bouwaanvraagprocedure kan
hierdoor opgestart worden.
In het meerjarenplan 2016-2019 werd er een budget van
975 000 euro voorzien voor de renovatie van het gemeentehuis met een bijhorende herinrichting van de dienst
burgerzaken.

Oproep snoeien beplantingen
palend aan openbare weg
Alles groeit momenteel heel snel. Regelmatig melden burgers dat hagen of
bomen langs voet- en ﬁetspaden en gemeentewegen hinder veroorzaken.
Hagen en bomen die langs openbare wegen staan en die niet tijdig gesnoeid
worden betekenen niet alleen een gevaar voor de weggebruiker, maar kunnen
ook schade berokkenen aan de voorbijrijdende voertuigen.
Het gemeentebestuur doet hierbij een beroep op de burgerzin van alle
eigenaars en/of gebruikers van percelen met beplantingen palend aan
een openbare weg om deze beplantingen regelmatig te snoeien.
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balie Burgerzaken

Leven & Wonen

Hulp nodig bij het invullen
van de belastingaangifte?
Kom langs tijdens de zitdag belastingen op donderdag 1 juni 2017 van 9
tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je krijgt
er hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte.
Als belastingplichtige kan je jouw aangifte ook laten invullen bij de FOD
Financiën, in het gebouw Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent.
Dat kan in mei van 9 tot 12 uur en juni van 9 tot 15 uur.
Federale Overheidsdienst Financiën - Controle Personenbelasting Gent 12.

Oproep 50-jarigen!

Vredegerecht
Gent
binnenkort
bevoegd voor
De Pinte
De federale overheidsdienst Justitie
heeft een hervormingsplan van de
vredegerechten gelanceerd. Inwoners van
De Pinte dienen zich in de toekomst te
wenden tot het Vredegerecht van Gent.
Het vredegerecht Gent I - V krijgt
De Pinte erbij. Ook het vredegerecht
van Deinze blijft bestaan, maar De
Pinte behoort dus niet meer tot hun
bevoegdheidsterrein.
De exacte timing voor deze wijziging
zal gecommuniceerd worden via het
vredegerecht.

Word je dit jaar
60?
Het comité ‘Club ‘57’ leeft met je mee …
maar laat het niet aan zijn hart komen!
Ze voelen zich nog jong en willen nog
wel wat.

Geboren in 1967?
Dan nodigen we je graag uit om dit samen met alle Pintse 50-jarigen te
vieren.
Deze viering, waarbij alle 50-jarigen samenkomen, is een jaarlijkse traditie, in
samenwerking met de gemeente. Hier worden banden gesmeed die nog
jaren nazinderen.
Ook als je nog niet lang in De Pinte woont ben je van harte welkom.
Ken je iemand van 1967 die hier is opgegroeid maar verhuisde? Breng ons
gerust op de hoogte. Ook zij horen erbij!
Noteer alvast 7 oktober 2017 in je agenda.
Like de facebookpagina memories67 en laat een bericht na met je gegevens.
Of contacteer ons via: info@memories67.be

Tot binnenkort!
Memories67 Team

Het comité ‘Club ‘57’ verzamelde tien
jaar geleden de toen 50-jarigen voor
een treinreis naar Oudenaarde en
bracht diezelfde doelgroep vijf jaar
geleden bijeen om langs de grenzen
van de gemeente te ﬁetsen. Datzelfde,
ondertussen wat grijzer geworden
clubje, wil het weer doen: de 60-jarigen
van De Pinte en Zevergem een
aangename dag bezorgen.
Op zondag 15 oktober organiseren ze
een aangenaam dagprogramma tussen
8.30 uur en (bij benadering) 16 uur.
Precieze details worden nog uitgewerkt,
maar dat het begint met een ontbijt
willen ze al verklappen.
Wie meer wil weten en/of wie interesse
heeft om als 60-jarige Pintenaar of
Zevergemnaar mee te doen, graag
een seintje vóór 1 juni aan: Jo Daneels,
jodaneels@hotmail.com, 0484 98 94 89.
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Milieu & Duurzaamheid

Riolering = enkel voor regenwater
In onze gemeente streven we naar de
volledige scheiding van regenwater
en afvalwater. Dit houdt in dat op de
meeste plaatsen er door de riolering
enkel proper regenwater loopt. Het
afvalwater (van toiletten, douches,
gootstenen …) wordt dus gescheiden
afgevoerd om na zuivering terug te
vloeien naar de waterlopen.
Bij lozing van afvalwater
in rioolkolken gaat dit dus
ongezuiverd naar een waterloop.
Hou verfresten, olie, hondenpoep,
betonresten, water aangelengd
met kuisproducten … dus uit
riolen en grachten. Zo voorkom
je verstoppingen en schade aan
de openbare gezondheid en het
leefmilieu.
Afwaswater hoort in de gootsteen
(niet in de riool) en wordt zo
gescheiden afgevoerd.

Steenslag of dolomiet van opritten
wordt ook beter verwijderd uit de
greppels om te vermijden dat ze in
de rioolput terecht komen. Ook slijk,
zand en vuilnis horen niet thuis in
greppels of rioolputten.

Repair Café Schelde-Leie
Het derde Repair Café vindt plaats
in Sint-Martens-Latem op zaterdag
20 mei 2017 van 10 tot 13 uur in de
4Schaar, Xavier De Cocklaan 5.
Met de hulp van deskundigen worden
kapotte spullen gerepareerd. Zo wordt
de afvalberg kleiner. Alles waar wat
aan hapert - kleding, kleine elektrische
apparaten, ﬁetsen, servies, speelgoed,
juwelen … - krijgt in het Repair Café
een tweede leven.
De inkom is gratis en de reparaties ook.
Er zullen hapjes en drankjes te krijgen
zijn. Allen welkom!
Wil je helpen? Ben je een Handige
Harry? Neem contact op via
cleo.veireman@depinte.be.
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Met frituurvet en afvalolie kan je
terecht in het niet-betalende gedeelte
van het recyclagepark. Met verfresten
kan je naar de KGA-wagen (data op
pagina 7).

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2017

De Pinte
Klimaatgezond!
Handel nu!

• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen. Uitzonderlijk gesloten op dinsdag 13 juni 2017 vanaf 12 uur
wegens personeelssportdag.
Toegang: Elk jaar krijgt je per adres vier gratis beurten, nadien kan je je saldo opladen door te storten
op het rekeningnummer: BE51 0910 1787 0762 (een
week voor je bezoek, enkel zo ben je zeker dat je
saldo is opgeladen). Bij de mededeling vermeld je
jouw rijksregisternummer.
Opgepast: het aantal gratis toegangsbeurten voor
het recyclagepark is beperkt. Schrijf tijdig over zodat
je niet voor een gesloten slagboom blijft staan.
Klimaatwedstrijd – Win een ﬁets
• Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
vrijdag 16 juni van 9 tot 12 uur (dorp Zevergem achterzijde kerk / parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat) - zaterdag 17 juni van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis).

In 2016 werd de aandacht gevestigd op het energieactieplan
aan de hand van een Klimaatwedstrijd. Gezien het succes van de
wedstrijd, geeft de gemeente dit jaar opnieuw iedereen de kans
om deel te nemen.
Bewijs jouw bijdrage voor het klimaat aan de hand van foto’s
of ﬁlmpjes en bezorg ze voor 1 oktober aan de milieudienst
(milieudienst@depinte.be). Er zijn opnieuw prijzen, waaronder
een ﬁets, te winnen.
Via het energieactieplan wil de gemeente de CO2-uitstoot
in De Pinte met minstens 20 % (7 433 ton CO2) verminderen
tegen 2020. In het plan staan meer dan 100 concrete
maatregelen. Omdat de grootste oorzaken van CO2-uitstoot bij
de huishoudens en de mobiliteit liggen, zijn de acties dan ook
voornamelijk op deze twee sectoren gericht en kan iedereen zijn
steentje bijdragen.

Hakselhout

Inwoners van De Pinte en Zevergem kunnen opnieuw
hakselhout meenemen van het recyclagepark. Dat kan
van 1 mei tot 15 juni, zolang de voorraad strekt.

Meer info:
www.depinte.be/energieactieplan
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Milieu & Duurzaamheid

Eerlijke bloemen
Eerlijke bloemen zijn bloemen geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu. Dit kunnen zijn: seizoensbloemen, lokale bloemen, biologische
bloemen en bloemen uit het Zuiden
met een fairtradelabel.
Wist je dat steeds meer bloemen in
onze winkels uit het Zuiden komen?
Het ideale klimaat, toegenomen
transportmogelijkheden en goedkope
arbeidskrachten doen vele plantages
verhuizen naar landen als Kenia,
Colombia en Ecuador. Voor veel landen
in het Zuiden vormt de bloemenindustrie een belangrijke deel van de
economie op het platteland. Toch gaat
de groei van deze sector vaak ten koste
van de arbeiders, die vaak in onmenselijke omstandigheden werken op
de plantages. Koop je bloemen uit het
Zuiden, koop dan fairtradebloemen. Dit
kan al in verschillende supermarkten of
vraag ernaar bij je bloemist.
In Oost-Vlaanderen is de sierteelt nog
altijd een van de belangrijke nijverheden. Seizoensgebonden bloemen
genieten wel de voorkeur: tulpen, krokussen en paasbloemen in het voorjaar,
zonnebloemen in de zomer en anjers
en chrysanten in het najaar.

Foto: Piet Bogaert

Cambio wagen

TIP

Zondag 14 mei:
Bloemenmarkt Zevergem
Zondag 21 mei:
Dag van het Park
Met optredens, kinderanimatie …
Alle info in de UiTagenda
vanaf pagina 19
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In De Pinte zijn er twee cambio-wagens die uitgeleend kunnen worden. Tot
nu toe stonden deze allebei op het gemeenteplein. Sinds kort werd beslist
om een wagen aan het station te plaatsen (parking Florastaat, rechts als je
uit het station komt).

Groepsaankoop zonnepanelen

Veilingwebsite
uwkringding.be
Meer dan tien jaar geleden startte Ateljee
met een veilingwebsite waarop verzamelitems, curiosa, retrospulletjes … worden
aangeboden. Hoofbedoeling was om
met De Kringwinkel aanwezig te zijn op
internet en nieuwe klanten het concept
van De Kringwinkel te leren kennen.
Intussen werken nog acht andere Kringwinkelcentra mee aan uwkringding.be.
De opbrengsten van de website worden
geïnvesteerd in de sociale tewerkstellingsprojecten van Ateljee.
Ook in De Kringwinkel zelf vind je veel
leuke spullen.

Zonnepanelen plaatsen is een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Zonnepanelen zijn ook een interessante investering,
die meer opbrengt dan je spaargeld op de bank. Door samen naar de markt te
stappen, krijgen we een scherpere prijs voor de aankoop en de plaatsing van
zonnepanelen.
Daarom organiseert de provincie voor de tweede keer een groepsaankoop
zonnepanelen. Tot en met 9 mei kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend
inschrijven. Ook zelfstandigen en KMO’s kunnen deelnemen.
Na de veiling op 10 mei ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk voorstel.
Het voorstel accepteren kan tot en met 30 juni. Tijdens de acceptatieperiode zijn
er informatieavonden in verschillende gemeenten, zodat iedereen met kennis
van zaken kan beslissen.

Inschrijven en meer info op: ?
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen

Jouw dak geschikt voor
zonnepanelen?
Check de zonnekaart
Wat als je met behulp van een simpele kaart kon nagaan of het wel
of niet rendeert om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren
bovenop je dak? Die kans is er nu met de Vlaamse zonnekaart. Deze
nieuwe tool laat meteen zien of je dak geschikt is voor zonne-energie,
hoeveel de installatie kost en wat de terugverdientijd is.
Meer info: www.energiesparen.be/zonnekaart

Zelf herbruikbare spullen schenken
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op (elektro mag defect zijn).
Je kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot
17.00 uur). Je kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel
(Tolpoortstraat 89 in Deinze of ’s Gravenstraat 134 in Nazareth).
Meer info:
uwkringding.be en uwkringwinkel.be
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Welzijn & Sociale zaken

1 000 km Kom op tegen Kanker
op zaterdag 27 mei in De Pinte

De gemeente is, samen met het MJR Team, verheugd dat de
organisatie van Kom op tegen Kanker het centrum van De
Pinte in het parcours heeft opgenomen. Dit jaar zullen er 840
teams meerijden, waaronder zeven teams van MJR Team De
Pinte. Hierbij hebben ze meer dan 35 000 euro voor dit goede
doel ingezameld.
MJR Team is vier jaar geleden opgericht door Erik Van de Velde
als eerbetoon aan zijn ouders die een zware strijd gevochten
hebben tegen kanker en die strijd helaas verloren hebben. De
naam MJR staat voor Marie Jeanne en Robert, de voornamen
van zijn ouders.
Op zaterdag 27 mei 2017 zal de 1 000 km door De Pinte
rijden. Het parcours in De Pinte loopt via Keistraat - Bommelstraat - Polderbos - Groenstraat - Polderdreef zo via de N60
naar de Ghelamco Arena.
Het parcours wordt verkeersvrij gemaakt tijdens de doortocht
door de politie. ‘s Middags zullen er drie verschillende pelotons
passeren, onder andere de renners van MJR Team De Pinte.

Hongersnood
12-12
Steun de mensen die door
hongersnood bedreigd worden in ZuidSoedan, Jemen, Nigeria en Somalië.

Doe een gift
(BE19 0000 0000 1212).
Meer info: www.1212.be

10 | www.depinte.be

Verwelkom de renners met jouw aanwezigheid
Hang vlaggen uit, versier jouw straat, vorm een erehaag, hang
ballonen en zelfgemaakte bloemen op aan bomen en palen,
zorg voor spandoeken ...
1 000 ballonnen voor KOTK
De gemeente verdeelt 1 000 rode en witte ballonnen om
de renners van MJR Team De Pinte te steunen voor hun
sportieve prestatie ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Deze worden verdeeld aan inwoners die het centrum van De
Pinte willen omtoveren tot een wielerstraat en zo hun steun
betuigen aan de renners. Er zullen ook ballonnen verdeeld
worden langs het parcours (huis-aan-huisbedeling door de
gemeente).
Verwelkom hen in onze gemeente en steun zo mee hun
prestaties voor Kom op tegen Kanker!
Meer info en laatste stand van zaken doortocht (uren):
www.mjrteam-depinte.be

Blijf in beweging,
doe het veilig!

Op zoek naar opvang
voor jouw kindje
van nul tot drie jaar?
Villa Broccoli en P’tit Pitou garanderen een warme thuis (aangesloten bij Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW
De Pinte).

Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer
per jaar. Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen.
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele van de belangrijkste risicofactoren
voor een val. Ze kunnen vermeden worden door
regelmatig te bewegen. Dat is de beste remedie om
valpartijen te voorkomen.
Tijdens de zesde Week van de Valpreventie van 24
tot en met 30 april 2017 roepen we iedereen op.
Vermijd valincidenten: volg de tips, wees actief
maar doe het op een veilige manier. Begin er vandaag nog aan!
Tips:
• Beweeg dagelijks minstens 30 minuten (bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, werken in de tuin,
spelen met de kleinkinderen)
• Vermijd losliggende kabels of omkrullende tapijten
• Gebruik een veilige trapladder, zorg voor voldoende verlichting en handgrepen
• Verzorg je voeten, loop niet op blote voeten of
kousen
• Draag een bril als het nodig is, hou hem proper en
binnen handbereik
• Zorg voor een regelmatige controle bij de oogarts
• Eet evenwichtig en gezond
• Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met
je huisarts, vermijd kalmeer- en slaapmiddelen
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan, haast je
bijvoorbeeld niet naar de bel of de telefoon
Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs
gevallen? Neem dan contact op met je huisarts.
Meer tips en informatie vind je op
www.valpreventie.be.
In samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Villa Broccoli: nieuwe
e
groepsopvang in De Pinte
Een jaar lang hebben Bjoke
en Joke al lachend zitten fan-taseren over hun kinderopvang, met zoveel enthousiasme dat hun droom geen
droom meer mocht zijn.
Met kriebels in de buik ontvanangen ze jullie dan ook graag vanaf 26 februari 2018 in
hun groepsopvang in hartje De Pinte.
Polderdreef 5 wordt momenteel omgetoverd tot een warm
nest voor jullie kinderen. Er is plaats voor een veertiental kindjes tot en met drie jaar. Aarzel niet contact op te nemen voor
meer informatie en neem alvast een kijkje op de facebookpagina Villa Broccoli!
Openingsuren: Maandag tot donderdag: 7.30 tot 18.30 uur
Vrijdag: 7.30 tot 18 uur
Uitbreiding P’tit Pitou
Sinds juli 2016 kan P’tit
Pitou twaalf kindjes opvangen in plaats van acht.
Sandra was al aangesloten
sinds 2011 als kinderbegeleider gezinsopvang.
Jade zag hoe haar mama
met groot enthousiasme de kinderen steeds een warme thuis
gaf. Dit wakkerde de interesse van Jade voor de job aan. Nadat
ze haar diploma jeugd- en gehandicaptenzorg heeft behaald
ging in 2016 een droom in vervulling. Samen startten ze P’tit
Pitou, een naam door moeder en dochter zorgvuldig gekozen.
Momenteel is P’tit Pitou (Graaf Goethalslaan 8 in De Pinte) al
volzet tot september 2018.
Meer info: www.ptitpitou.be
Openingsuren: Maandag, dinsdag en donderdag: 7 tot 18 uur
Woensdag: 7 tot 17 uur
Vrijdag: 7 tot 17.30 uur
Interesse?
Neem contact op met de Organisator Gezinsopvang en
Groepsopvang via tel. 09 242 93 40 of dog@ocmwdepinte.be.
Je kunt hier een overzicht krijgen met alle beschikbare plaatsen
bij gezinsopvangen en groepsopvangen in de gemeente.
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Veiligheid

Nieuwe locatie voor
hoofdcommissariaat
politie
Het huidige hoofdcommissariaat aan de Florastraat (De Pinte)
barst uit zijn voegen en voldoet al enige tijd niet meer aan de
moderne noden. Daarom moest de politiezone op zoek naar
een nieuwe locatie. Op 21 februari 2017 keurde de politieraad
de machtiging goed aan het politiecollege voor de aankoop
van een stuk grond aan de Weefstraat.
Het toekomstige hoofdcommissariaat zou komen op een perceel op het kruispunt van de N60 en de Weefstraat in Nazareth. Deze locatie is centraal gelegen tussen de vier gemeenten van onze politiezone. Dit betekent vlottere aanrijtijden
voor de interventieploegen, waardoor ze sneller hulp kunnen
bieden over het volledige grondgebied van de politiezone.
Ook het onthaal voor bezoekers wordt een stuk kwalitatiever:
met voldoende parking, toegankelijkheid voor personen met

een handicap, discrete verhoorlokalen … Kortom, een locatie
en commissariaat die de dienstverlening naar een hoger
niveau kunnen tillen.
Het lokale wijkcommissariaat blijft beschikbaar aan het
gemeentehuis (Koning Albertlaan 1).En

Gewijzigde
openingsuren
wijkcommissariaat
De Pinte
vanaf 1 mei
Het wijkcommissariaat in De Pinte (naast
het gemeentehuis) is nu elke werkdag
open. De laatste twee jaar zien we het
aantal bezoekers aan het loket sterk
verminderen. Daarom passen we in
onderling overleg met de politiezone
Schelde-Leie de openingsuren aan van het
wijkcommissariaat in De Pinte vanaf 1 mei.
We bepaalden deze nieuwe openingsuren
door na te gaan wat de drukst bezochte
momenten waren vorig jaar. Hierbij
hebben we rekening gehouden met de
openingsuren van het gemeentehuis.
Wat betekent dit voor de
dienstverlening?
Eﬃciëntere inzet van politiemensen, dichter
bij de wijkbewoners, met meer ‘blauw’ op
straat.
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Nieuwe openingsuren wijkcommissariaat
Maandag: 17.30 tot 19.30 uur
Woensdag: 8.30 tot 12 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12 uur

Passen de nieuwe openingsuren niet voor jou? Het is nog altijd mogelijk om een afspraak maken op een moment dat voor jou beter uitkomt.
Neem hiervoor contact op met je wijkinspecteur. Op www.scheldeleie.be
kan je snel opzoeken welke wijkinspecteur verantwoordelijk is in je straat.
En uiteraard kan je nog altijd terecht in het hoofdcommissariaat in de
Florastraat (open van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur).

Vrije tijd

Bib zkt knst
Het nieuwe bibliotheekgebouw bleek al snel aantrekkelijk
voor lokale kunstenaars om er hun werken tentoon te stellen. Na een paar succesvolle tentoonstellingen besloot het
gemeentebestuur, na advies van de cultuurraad, om de bib
vanaf nu te promoten als tentoonstellingsruimte.
Ben je een lokale kunstenaar (of kunstenaar aangesloten bij
een Pintse kunstvereniging) en heb je interesse om jouw
werk gedurende enkele weken tentoon te stellen in de
bibliotheek? Neem dan contact op met de cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50, cultuurbeleid@depinte.be).

In 2009 werd het project ‘Kunstenaar van de maand’ in het
leven geroepen: een lokale kunstenaar kreeg in de inkomhal
van het gemeentehuis de kans om enkele werken tentoon
te stellen. Gedurende jaren werd een klein stukje gemeentehuis opgeﬂeurd met schilderijen, beelden of installaties.

Uiteraard moet een bibliotheek in de eerste plaats een
bibliotheek blijven, bijgevolg kunnen tentoonstellingen niet
georganiseerd worden in perioden dat er bibliotheekactiviteiten zijn (bijvoorbeeld tijdens Blokken@debib, bibliotheekweek …) en kunnen er enkel werken opgehangen worden
(beeldhouwwerken kunnen niet om veiligheidsredenen).
In 2018 kan tentoongesteld worden in februari, april, de
eerste twee weken van juli en van midden september tot
midden oktober.

Hey, psst! …
Kén jij De Pinte?
Twee zoektochten in De Pinte
Vanaf zondag 4 juni dagen we je uit! Met
Pinksteren lanceert gemeente De Pinte twee
zoektochten en roept iedereen (gezinnen, klassen, verenigingen, wijken …) op om te tonen hoee
goed ze de gemeente kennen.
De fotozoektocht is er voor jong en oud en laat jee
zoeken naar herkenningspunten in het centrum van
De Pinte. Een ideale familie-activiteit! De speurtocht
cht
is wat pittiger, vraagt wat meer overleg en er valt al
eens een valstrik(je) te ontwijken …
Neem tussen 4 juni en 31 augustus deel aan de zoekoekk
tochten van De Pinte en win prachtige prijzen voor
or jouw
gezin, wijk, klas of vereniging. Iedere inwoner van De
Pinte en Zevergem kan gratis deelnemen. Er zijn speciale
prijzen voor scholen en wijken!
Meer info: www.depinte.be/zip
Een activiteit in het kader van dorps- en wijkversterking.
erking.
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Vrije tijd

Vlaanderen
Feest
in De Pinte
Op zondag 9 juli organiseert
de cultuurraad in samenwerking
met gemeentebestuur De Pinte
de tweede editie van ‘Camping
Polderbos’: een gezinsvriendelijk
evenement naast het grasplein
van het OCP.
Meer info krijg je in het volgende
INFOblad maar we vertellen
alvast wat je vanuit je strandstoel
te zien zal krijgen op het podium,
muziek door: Muziekschool De
Pinte, poppy folk door Folgazàn
en de lekker swingende coverband ‘Ontpopt’!

Vlaanderen Feest!
heeft wat in petto voor jouw buurt
Een feestcheque tot 170 euro voor
1 100 straat- of wijkinitiatieven
Vlaanderen Feest! is de 11-daagse voor het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap. En die krijgt ook dit jaar weer
een editie. Dat betekent goed nieuws voor enthousiastelingen met een plan om de mensen in hun straat
of wijk eens samen te brengen bij een hapje-met-eentapje en de nodige gezellige ambiance erbovenop.
De campagne maakt de aanloop naar het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap vanaf 30 juni tot en met de
Vlaamse feestdag van 11 juli zelf, tot een ideaal moment
om dat plan in daden om te zetten.
De 11-daagse ter gelegenheid van 11 juli heeft voor
dergelijke buurtinitiatieven in die periode namelijk een
feestcheque tot 170 euro in de aanbieding. Met dank
aan de Vlaamse overheid die de campagne ﬁnancieel
mogelijk maakt.
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Via die feestcheque kunnen gangmakers van buurtinitiatieven voor Vlaanderen Feest! andere organisatiekosten
dan de aankoop van voedsel of drank recupereren.
Een welkom steuntje in de rug dus om uitgaven zoals
bijvoorbeeld voor een zaal of tent, tafels en stoelen, een
optreden of een andere animatie-act, te verlichten.
Alles wat je concreet moet weten en doen om met een
initiatief organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te
worden en zo in aanmerking te komen voor de feestcheque, staat te lezen op www.vlaanderenfeest.eu.
Daar is ook een formulier beschikbaar om online je kandidatuur te stellen. Aanvragen kunnen maar toegekend
worden zolang de voorraad feestcheques strekt. Wie
eerst komt eerst oogst, is de boodschap!

Staan deze BIB-activiteiten
al in jouw agenda?
Vrijdag
5 mei:
Lezing Koen Schoors
(prof. economie
UGent) ‘Wat gebeurt
er toch allemaal’ over
Europa-Brexit-Rusland-Trump

Zaterdag
6 mei:
Muzikale
vertelvoorstelling
door Hilde Rogge
en Rein De Vos voor
kinderen vanaf
zeven jaar

Zaterdag
6 mei:
Workshop stopmotion ﬁlmpjes
maken voor
jongeren van tien
tot veertien jaar

Zaterdag
29 april en
zaterdag
3 juni:

Nieuws uit de
bibliotheek
van Zevergem
De lente is in het land. Ook de bib-medewerkers hebben niet
stilgezeten en hebben een grote lenteschoonmaak gehouden in de bib in Zevergem! Al de nieuwe boeken zijn gekaft
en staan te pronken in de frisgepoetste rekken.
Deze nieuwe boeken zijn stuk voor stuk pas uitgekomen
exemplaren die volop in de belangstelling staan en goede
kritiek hebben gekregen. Jong en oud vindt zeker zijn gading
in deze gezellige bib!
Iedere zondag open van 10 tot 12 uur. Boeken lenen is
volledig gratis. Welkom!
Adres: Dienstencentrum, Dorp 24 (Zevergem)
P.S.: Om plaats te maken voor de nieuwe boeken zijn heel wat
oudere boeken gratis te krijgen. Kom en kies maar uit!

Pc-dokter
Meer info
in de UiTagenda vanaf pagina 21.
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Vrije tijd

Bekijk het
gemeentelijke
sportaanbod

Van 28 april
tot 7 mei:
Week van de
Amateurkunsten
in De Pinte
Alle info op pagina 26.

Donderdag
18 mei:
Recreatief petanquetornooi
georganiseerd door IV
Burensportdienst Leiestreek
in samenwerking met de
petanqueclub van Gavere.

Wil je meer weten over het sportaanbod in
De Pinte-Zevergem?
Op www.depinte.be/sport vind je de brochures
(voor jeugd, volwassenen en senioren) van zowel de
Sportdienst in samenwerking met vzw Sportbeheer
als van de plaatselijke sportverenigingen.
U bent ook steeds welkom aan de balie van het OCP
(Polderbos 20) om een papieren versie af te halen.
Tip: wens je op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes? Like dan de Facebookpagina van sportdienst De Pinte
(www.facebook.com/sportdepinte).

Meer info op pagina 23 en in
het OCP (ook voor folders en
inschrijvingsformulieren).

Maandag
27 juni:
Kuierwandeling voor alle
55-plussers met tussenstop
voor koﬃe en pannenkoeken.
Meer info op pagina 25.

TIPS

Mountainbikenetwerk Leiestreek
Het mountainbikenetwerk Leiestreek:
87 km aan mountainbikeroutes in De Pintee
en omgeving.
Een overzichtsbord met het volledige
netwerk vindt u naast de ﬁetsenstalling op
de parking van het OCP en op
www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
Voor meer info of meldingen:
sport@depinte.be.
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Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos 2017
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de zomervakantie.
Het enthousiaste animatorenteam van speelpleinwerking
Amigo’s staat te popelen om er gedurende vijf weken opnieuw in te vliegen.
Ze zullen vanaf maandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf drie jaar
(geboortedatum telt) die zindelijk zijn tot en met jongeren
van het zesde leerjaar.
Online inschrijven vanaf 8 mei
De online inschrijvingen voor de zomervakantie via
depinte.ticketgang.eu starten op maandag 8 mei vanaf
20 uur. Voor speelpleinwerking Amigos zijn de plaatsen
onbeperkt en kan er ingeschreven worden tot een half uur
voor de start van de werking.
Meer info op www.depinte.be/amigos.

Gezocht:
enthousiaste
ouders om
Amigoscomité te
versterken
Oproep
animatoren 2017
Word je dit jaar zestien of ben je ouder?
Ben je sociaal, creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon om de kinderen
en jongeren van Speelpleinwerking Amigos een
onvergetelijke paas- en/of zomervakantie te
bezorgen.

Wil jij de enthousiaste groep moni’s een duwtje in
de rug geven? Wil jij meedenken hoe het er op het
speelplein nog beter aan toe kan gaan? Wil jij een
spreekbuis zijn van en voor andere ouders? Zie je het
zitten om driemaal per jaar samen te komen?
Dan is het Amigoscomité de plek waar je moet zijn!
Neem snel contact op met de jeugddienst via
jeugddienst@depinte.be of 09 280 98 51.
Meer info:
www.depinte.be/
e/
amigoscomite

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

Tienerwerking PAARS!
De tieners van het eerste tot en met het derde middelbaar
kunnen op dinsdag en donderdag telkens een hele dag
terecht bij PAARS tijdens de speelpleinwerking. Voor
hen worden aangepaste activiteiten afgewisseld met
leuke uitstapjes zodat ook zij een coole en uitdagende
zomervakantie kunnen beleven met hun leeftijdsgenoten.
Ook voor deze activiteiten kan je inschrijven via
depinte.ticketgang.eu vanaf 8 mei vanaf 20 uur.
Meer info op www.depinte.be/tienerwerking-paars.

Tienerwerking zomervakantie 2017
De gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem slaan de
handen in elkaar voor de organisatie van een uitdagend en
gevarieerd tienerprogramma tijdens de zomervakantie. Ben
je tussen twaalf en zestien jaar en heb je af en toe nood aan
een zotte activiteit, dan vind je vast een activiteit van jouw
keuze hierna.
Programma
Dinsdag 27 juni:
Woensdag 28 juni:
Donderdag 6 juli:
Donderdag 13 juli:
Maandag 17 juli:
Donderdag 10 augustus:
Donderdag 17 augustus:
Donderdag 24 augustus:
Vrijdag 1 september:

Avonturensportdag
Popeiland
Free Running
SUP boarding
Paintball en lasershooting
Make a real action movie
Jumpsky Trampoline
Pretpark: Walibi
Memorial Van Damme

Meer info & inschrijven:
www.depinte.be/tieneractiviteiten.

Blokken@debib
Goed nieuws voor alle studenten uit De Pinte-Zevergem: blokken hoef je niet langer in je eentje te doen.
De jeugddienst en de bibliotheek organiseren opnieuw Blokken@debib.
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 30 juni samen studeren in de
bibliotheek.
Afspraken, inschrijvingsprocedure, precieze data en uren vind je op: www.depinte.be/blokken.
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Agenda mei - juni 2017

Foto: Piet Bogaert

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.

De Bloemenmarkt
in Zevergem vroeger en nu
De oorspronkelijke bezieler van het
Bloemencomité is Zevergemnaar
Carlos Vermeiren. Sedert een tiental jaar
wordt de organisatie van de bloemenmarkt getrokken door de gemeente
en verenigingen uit Zevergem, met
de gemeentelijke milieudienst als
coördinator.
Een 30-tal jaar geleden is de bloemenmarkt gestart bij een plaatselijke bloemist. Door de jaren heen is de markt
uitgebreid. Naast het aanbod aan planten
kan je genieten van een gevarieerd
animatieprogramma.
Eric De Cnuydt van de Landelijke Gilde
over de Bloemenmarkt tijdens de eerste
edities:

“Het bloemencomité beoordeelde in de
loop van het jaar de versiering van de
huizen en tuinen - te zien vanop de straat -,
voor het kiezen van de mooiste voorgevel /
de mooiste tuin. Het doel van die bebloemingswedstrijden was om de tuintjes
en huisjes in Zevergem meer en mooier
te bebloemen. Na het tienjarig jubileum
kregen de woningen die drie maal in de
prijzen vielen het statuut ‘bloemenambassadeur’ met het daarbij horende bordje,
dat nu nog in vele van de tuintjes staat.”
Tijdens die tiende editie in 1996 was ook
er een kunstroute met vragenzoektocht.
Ze liep langs landelijke rustige wegen en
wijken en tentoonstellingsplaatsen met
werken van plaatselijke kunstenaars. En
er werd - net zoals nu - voor kinderanimatie gezorgd.

De Bloemenmarkt is meer dan alleen een
bloemenverkoop. Het is een gezellige
gelegenheid om af te spreken, samen
iets te drinken, met kinderanimatie en
nadien misschien een mooie wandeling
doorheen het landelijke Zevergem.
Eric: “De verenigingen staan nu samen in
Het Wijngaardeke. Ze zorgen daar samen
voor ontspanning voor de bezoekers.
Er is zelfs een optreden van Daniel en
Piet. De plantenverkoop zelf gebeurt in
de Veldstraat (op de terreinen van Peter
Dhaenens).
Er is een doorgang voorzien voor
bezoekers vanuit Het Wijngaardeke via
een serre naar de plantenverkoop. Door
op twee locaties te werken is er een
betere spreiding en meer ruimte voor
bezoekers.”
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Programma Bloemenmarkt
Zondag 14 mei 2017
Van 8.30 tot 12.30 uur
eiren
Foto: Carlos Verm

Activiteiten bij Peter Dhaenens,
Veldstraat 22
Plantenverkoop

Foto: Piet Bogaert

•
•
•
•

nieuw

Peter Dhaenens: éénjarigen + gratis inpotten
De Bock Boomkwekerij
Terrasplanten
Vaste planten: lavendel, grassen, pioenen, kruiden, borderplanten …
• Klimplanten: Clematis, Blauwe regen …
• Laagblijvende bloeiende struiken
• Potgrond

Animatie
• In de serres:
- ART-I-CHOQUE met knutselactiviteit
- Vrije basisschool Zevergem: tentoonstelling
thema bloemen
• Wedstrijd ‘vorm het letterwoord’

Foto: Piet Bogaert

gaert
Foto: Piet Bo

Activiteiten rond centraal plein,
Het Wijngaardeke
• Muzikaal optreden P&D
• KVLV: drank (frisse bieren en frisdranken)
en hapje (braadworsten).
Vanaf 7.30 uur kan je genieten van een
nieuw klein ontbijt op het terras. Voor 6 euro:
2 koﬃekoeken, koﬃe en fruitsap.
• Landelijke Gilde Zevergem - De Pinte:
sangria, wijn en frisdrank
• Optreden Majorettes ‘Tanssia Twirling Girls’
• De Wezel: cava, jenevers en frisdrank
• Ouderraad: ballonplooien en
‘Versier - jouw - ﬁets’ wedstrijd
• Tweedehandsmarkt Gezinsbond
Zevergem: inschrijven via
babysitdienst.zevergem@hotmail.com
• Herbalife
• Natuurpunt
• Springkasteel
• SABO: ambachtelijke sauzen, met onder
andere de oude Zevergemse mosterd

gaert
Foto: Piet Bo

Een organisatie van Gemeente De Pinte in samenwerking met bovenstaande verenigingen

20 | www.depinte.be

Een weetje: opmerkelijk is, en daar wilde men vroeger de
slaap wel eens voor laten, dat er doorheen de jaren altijd goed
weer was tijdens de bloemenmarkt. We hopen dat de weergoden Zevergem opnieuw gunstig gezind zijn op 14 mei!

• Vanaf 28/4: Week van de Amateurkunsten
• 14/5: Bloemenmarkt Zevergem
• 20/5: Repair Café

Vanaf 28 april

Week van de Amateurkunsten
| zie pag. 26

Gemeente De Pinte i.s.m. Art@depinte,
Art-I-Choque, Fotoclub De Spiegel,
Kunstkring Centaura en individuele
kunstenaars
cultuurbeleid@depinte.be
Zaterdag 29 april en 3 juni

Pc-dokter
van 10 tot 12 uur - bib - gratis - inschrijven via www.depinte.be/pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Maandag 1 mei

Lentewandeling en bezoek
aan het Lijsternest van Stijn
Streuvels in Ingooigem
om 13.15 uur - Wontergemstraat 15
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Zaterdag 6 mei

Zaterdag 6 mei

Workshop stop-motion
ﬁlmpjes maken

Muzikale vertelvoorstelling
Hilde Rogge en Rein De Vos

Bij een stop-motion ﬁlm worden verschillende foto’s gemaakt, die vervolgens achter elkaar worden afgespeeld
zodat je een echt animatieﬁlmpje krijgt.
Denk aan Anomalisa, The Boxtrolls,
Shaun het schaap, Frankenweenie of
Wallace and Grommit.
Wist je dat je hiervoor ook met je tablet
of smartphone aan de slag kan? We leren het je graag in deze workshop. Met
behulp van gratis apps helpen we je
om je zotste ideeën te verﬁlmen. Heb
je het onder de knie, dan kun je het
hierna zelf ook altijd en overal doen.
Voor jongeren van tien tot veertien
jaar.
van 9.30 uur tot 12.30 uur - bib gratis - inschrijven via 09 282 25 32
of bibliotheek@depinte.be
Gemeente De Pinte
Bibliotheek i.s.m. jeugddienst,
uitgewerkt door Mediaraven

Voor kinderen vanaf zeven jaar.
om 14 uur - bib - gratis - inschrijven
via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Gemeente De Pinte
Bibliotheek

Maandag 1 mei

Bedevaart Lourdes-Oostakker
Meer info op
www.parochiedepintezevergem.be
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86

Zaterdag 6 mei

Openstelling museum
scheldeveld

Vrijdag 5 mei

Daguitstap Noord-Frankrijk
Met stadsbezoek aan Saint-Quentin en
bezoek aan de merkwaardige gerestaureerde 19de-eeuwse industriële site
‘Le Familistère’ in Guise
€ 67 (inclusief maaltijd)
Markant De Pinte - SDW: 09 282 85 29
Vrijdag 5 mei

Lezing Koen Schoors
Wat is er in vredesnaam aan de hand?
Die vraag ligt de laatste tijd meer en
meer op ieders lippen. Het Europese
verhaal met de Brexit; de verkiezing
van Trump; de situatie in en met
Rusland ... Professor economie Koen
Schoors zet voor ons een en ander
op een rijtje.
om 20 uur - bib - gratis - inschrijven
nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Zaterdag 6 en 13 mei

Praktische workshop digitale
fotograﬁe
om 9.30 uur - Bondslokaal - € 5 / € 8
Gezinsbond DP
Verhenne.geert@gmail.com

ook op: za. 3/6 en zo. 4/6 - za. van 14 tot
17 uur, zo. van 14 tot 18 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke: 09 282 70 42
Zaterdag 6 mei

Bezoek TomatoMasters Deinze
Uitgebreide rondleiding en info over
hun unieke ecologische aanpak en het
kweken van tomaten.
van 14 tot 16 uur -Stokstormestraat
14a / Deinze - € 6 (leden) / € 9 - inschrijven tot 4/5 via 09 385 60 03 of
guido.duprez@skynet.be
Velt Scheldevallei
Zaterdag 6 mei

Wijkfeest De Eekbulk
Ambiance verzekerd! Iedereen welkom.
vanaf 18 uur - Eekbulk 36 - inschrijven voor de frietmobiel tot 25/4 bij
Evelyne Gomes, 09 282 40 74,
eekbulk@gmail.com
Wijkcomité Eekbulk
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Zaterdag 6 en zondag 7 mei

Celtic Fever 2017
Een dans- en muziekspektakel met Ierse dansen en Schotse highlanddansen.
Zowel de gracieuze softshoesdansen als de spectaculaire hardshoesdansen
komen aan bod.
Op zaterdag gastoptredens van Gust ROWAN (Nie Neute) en het Cabaret Gentse
Leute. Op zondag special acts van The Flemish Caledonian Pipes and Drums
(Clan MCKenzie) en Dansstudio’s Il Cigno (Ballet, Modern, Jazz en Hiphop).
De show duurt ongeveer drie uren, pauze inbegrepen. Je kunt ook inschrijven
voor een walking dinner of VIP-lunch voorafgaand aan de show.
Een aangename en ontspannende vertoning met nieuwe dansen, muziek en
ambiance in de Keltische sfeer wordt alweer verzekerd.
za. om 20 uur (deuren: 19.30 uur), walking dinner vanaf 18 uur, zo. om 14.30
uur (deuren: 14 uur), VIP-Lunch vanaf 12 uur - OCP, Polderbos 20 - € 12 (show,
genummerde plaatsen) / combiticket: € 55 (walking dinner + show),
€ 35 (VIP-lunch + show), combitickets uitsluitend in voorverkoop tot 3/5
Celtic Spirit Dancers: 0496 13 16 09
celticspiritdancers@gmail.com
www.celticfever.be en www.celticspiritdancers.be

Zondag 7 mei

Spelcarrousel: De Blije School
speelt!

Foodtrucks, optreden van het ‘Happy
Kids Choir’ en een lentecafé zorgen bovendien voor extra sfeer en gezelligheid.
Nieuwe leerlingen en hun ouders
kunnen de school bezoeken en er is
mogelijkheid tot inschrijving.
van 11 tot 18 uur - Gemeentelijke
Basisschool De Pinte, Polderbos 1
www.gemeenteschooldepinte.be
Zondag 7 mei

‘Schijt je rijk’

De Blije School wordt omgetoverd in
een heus spelparadijs. Kinderen van 0
tot 99 jaar kunnen hun hartje ophalen
om met dobbelstenen, pionnen, kaarten, cijfers en letters en zoveel meer aan
de slag te gaan!
Voor de ‘diehards’ wordt er een schaaktoernooi ingericht. Als je nadien ook
met een gezelschapsspel onder de arm
naar huis wil wandelen, kan je ook deelnemen aan de tombola.
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Het beschermcomité Chiro Sint-Agnes
organiseert de ﬁnale van de jaarlijkse
wc-papierverkoop met het event
‘schijt je rijk’.
Een koe staat op een door dranghekken
afgesloten terrein; deelnemers kunnen

gokken waar de koe de eerste keer zal
‘schijten’. De deelnemer met de juiste
locatie op het lotje wint.
Waag ook een gokje en maak kans op
een i-Pad.
Je kunt er ook genieten van een hapje
en een drankje. Alle opbrengsten gaan
integraal naar de Chiro.
Wc-papier bestellen kan via:
www.chirodepinte.be
van 14 tot 22 uur - Chiroterrein
Jeugdwegel en voetbalveld
Sportwegel - € 2 / lotje
www.chirodepinte.be
Dinsdag 9 mei

Meiconcert
om 14 uur - Zorgcentrum Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Woensdag 10 mei

Kookles: Tapas
Door: Sigrid Dewaele
Tijdens deze zuiders getinte kookworkshop halen we inspiratie uit de Spaanse,
Italiaanse en Griekse keuken en steken
alles in een vegetarisch jasje. Zo leer
je zelf de wereldberoemde dolmades
te maken of ontdek je het geheim van
vegetarische calamares.
Meebrengen: schort, schilmes, snijplank,
potjes.
van 19.30 tot 22 uur - parochiezaal
centrum Melsen, Kerkwegel 25 voorschot: € 10 (leden) / € 14,
afrekening kosten op de dag zelf inschrijven tot 5/5 via 09 384 66 97
of annemie.de.kocker@telenet.be
(max. 20 deelnemers)
Velt Scheldevallei
Woensdag 10 mei

Infoavond: ADHD bij
volwassenen
Hoe komt ADHD tot uiting bij volwassenen? Wat vertelt je eigen geschiedenis hierover? Wat is belangrijk voor een
goede diagnose? Welke behandelingen
staan ter beschikking na de diagnose?
En wat is de plaats van medicatie bij dit
alles?
Deze infoavonden werden ontwikkeld
op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
van 20 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 7 /
€ 5 (abonnees)
centrum ZitStil: 03 830 30 25
info@zitstil.be

• 21/5: Dag van het Parkg
• 27/5: 1 000 km Kom op tegen Kanker in De Pinte
• 3 en 4/6: Cafeest

Donderdag 11 mei

Vorming ‘Let the games begin’
over ouders, kinderen en gamen

Dinsdag 16 mei

55+: ‘De Commode’: een
voordracht over oude gebruiken
om 14 uur - Gent - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
frans.naessens@skynet.be
Dinsdag 16 mei

Vrouwenpraatcafé:
voetreﬂexologie

Door: Matthias Dewilde
Waarom vinden kinderen en jongeren
gamen zo leuk? Wanneer wordt gamen
een verslaving? Hoe kunnen ouders hun
kinderen (tot 15 jaar) helpen om op een
goede manier om te gaan met gamen?
Hoe geven ze het goede voorbeeld,
stellen ze grenzen en houden toezicht
waar nodig?
om 20 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
elkederas@yahoo.com
09 384 36 06
Zaterdag 13 mei

Lenteconcert Harmonieorkest
De Pinte & Youth Band
’t Is lente, de bomen worden terug
groen, de bloemen kleuren opnieuw
tuinen en parken. En in mei leggen alle
vogels hun ei. Ook onze muzikanten
willen hun muzikale ei kwijt en dat doen
ze tijdens het lenteconcert. Kom samen
muzikaal door de lente swingen.
om 19.30 uur - OCP - € 10, bestellen
via www.harmonieorkest.be
(betalen kan aan de kassa)
Harmonieorkest De Pinte & Youth
Band vzw
Zondag 14 mei

Bloemenmarkt
Zevergem | zie pag. 19
van 8.30 tot 12.30 uur - Het
Wijngaardeke en de Veldstraat 22 gratis inkom
Gemeente De Pinte i.s.m. tal van
lokale verenigingen
Milieudienst: 09 280 80 24

Donderdag 18 mei

Recreatief petanquetornooi
Er wordt gespeeld in teams van drie
personen. Gedurende de volledige
dag blijft het triplet ongewijzigd.
€ 2 p.p. - inschrijven per triplet vóór
4/5 via sport@depinte.be
Burensportdienst Leiestreek i.s.m.
petanqueclub Gavere

Vrijdag 19 mei en 30 juni

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home de Lichtervelde /
Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Door: An Pintelon
Onze voeten vormen het fundament
van ons lichaam en zijn bijgevolg heel
belangrijk. Dat wisten de oude Egyptenaren al en zij pasten voetreﬂexologie
toe bij gezondheidsklachten. Ook
de Chinezen doen al 4 000 jaar aan
voet(drukpunt)massage. In het huidige
China wordt voetmassage zelfs preventief gebruikt om gezond en vitaal te
blijven.
Voetreﬂexologie is een goed manier om
preventief of aanvullend aan de gezondheid en het algemeen welzijn te werken.
De voeten van enkele vrijwilligsters zullen onder handen genomen worden!
om 19.30 uur - Scoutslokaal,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte

Zaterdag 20 mei

Repair Café | zie pag. 6
Met de hulp van deskundigen
worden kapotte spullen gerepareerd.
Alles waar wat aan hapert - kleding,
kleine elektrische apparaten, ﬁetsen,
servies, speelgoed, juwelen … krijgt hier een tweede leven.
van 10 tot 13 uur - 4Schaar, Xavier
De Cocklaan 5 / Sint-Martens-Latem gratis
Repair Café Schelde-Leie
cleo.veireman@depinte.be

Donderdag 18 mei

Seniorenﬁlm ‘Sprakeloos’ met
koﬃe en taart
om 13.30 uur - Kinepolis Gent - € 9,70
Markant De Pinte – SDW: 09 282 85 29
Donderdag 18 mei

Zondag 21 mei

Verrassingsuitstap voor
55-plussers

Dag van het Park

om 13.30 uur - Dorp Zevergem - gratis
(leden) / € 10 - inschrijven voor 14/5
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

van 11 tot 16 uur - Scheldevelde - gratis
- inschrijven voor de picknick voor 12/5
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be

| zie pag. 28
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Vanaf 24 mei

Tuinreis Noord-Engeland
Een gevarieerde zesdaagse tuinreis naar
Noord-Engeland met de Yorkshire Dales
en het Lake District met tuinbezoeken,
prachtige landschappen en ongeëvenaarde natuurplekken, pittoreske stadjes
en dorpjes en een wandeling in het
Lake District.
Deze reis is intussen volzet, maar reservekandidaten kunnen zich nog opgeven.
(tot 29/5 ‘s avonds) - vertrek: om 12
uur - parking Sportdreef / Gavere € 690 (leden) /
€ 750 - inschrijven via
guido.duprez@skynet.be of
09 385 60 03
Velt Scheldevallei
Vanaf 25 mei

4-daagse reis naar Normandië
Per autocar, met bezoek aan Caen,
Bayeux, de landingsstranden, MontSaint-Michel.
tot 28/5 - ongeveer € 650 (dubbele
kamer)
Markant De Pinte –
SDW: 09 282 85 29
Zaterdag 27 mei

1 000 km Kom op tegen Kanker
in De Pinte | zie pag. 10

Tijdens deze workshop kunnen ouders
ervaringen uitwisselen over de opvoeding van kinderen met ADHD. We
bekijken samen speciﬁeke knelpunten
en aandachtspunten bij het straﬀen
en belonen en staan stil bij een goed
evenwicht tussen beiden.
van 20 tot 22 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33 - € 5
Centrum ZitStil: 03 830 30 25
info@zitstil.be
Vrijdag 2 juni

Wandeling in de Zevergemse
Scheldemeersen met Walter
Galle als gids
om 14 uur - kerk Zevergem
Okra Zevergem: 09 282 26 00
guydehaese@hotmail.com
Zaterdag 3 en zondag 4 juni

Ecotuindagen in Merelbeke
In dit weekend is iedereen die ecologisch denkt of de natuur een warm hart
toedraagt van harte welkom in de tuin
van vier Velt-leden.
Tuin 1: K. Astridlaan 38 / Bottelare
(za.: 13-17 uur, zo.: 10-13 uur).
Tuin 2: St-Annastraat 9 / Bottelare
(za.: 13-17 uur, zo.: 10-17 uur).
Tuin 3: Salisburylaan 74 / Merelbeke
(za.: 13-17 uur, zo.: 10-17 uur).
Tuin 4 en centraal trefpunt (met cafetaria …): Burg. V. Gansberghelaan 1a
/ Merelbeke (za.: 13-17 uur, zo.: 10-17
uur).
Uw vrijwillige bijdrage gaat naar het
dagcentrum De beweging.
Zie www.velt.nu/ecotuindagen voor
alle info, toegankelijkheid, ﬁetslus ...
Vanaf 3 juni

s’ Middags zullen er drie verschillende
pelotons passeren, onder andere de
renners van MJR Team De Pinte.
Verwelkom de renners met jouw aanwezigheid!
www.mjrteam-depinte.be

Cultuurtoeristische
Zomerzoektocht in Lier en
omgeving

Workshop: Belonen en straﬀen
van kinderen met ADHD
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Vormsel Zevergem
om 18 uur – kerk Zevergem
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86
Zaterdag 3 en zondag 4 juni

Cafeest | zie achtercover
kasteelpark Viteux - gratis
www.cafeest.be

Zondag 4 juni

Vormsel De Pinte
om 9 en 11 uur – kerk De Pinte
Parochie DP-Z
sanne.vermeeren@telenet.be
0476 78 78 86
Maandag 5 juni

‘Trein+ﬁets’ Gezinsuitstap naar
Dendermonde met barbecue
om 9.30 uur - station De Pinte € 20 / € 15
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Maandag 5 juni

Voor Dames Jeugd (om 14 uur) en
Dames Elite (om 16 uur). Start en aankomst: Groenstraat 10. Gratis inkom en
aansluitend gratis optreden van Gino D.
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
folenschris@gmail.com

Geleid bezoek aan De Krook,
de nieuwe stadsbibliotheek en
mediatheek van Gent

Dinsdag 30 mei

Zaterdag 3 juni

Wielerwedstrijden

Dinsdag 30 mei

om 14 uur - Miriam Makebaplein 1 /
Gent - € 10 (leden) / € 15
Markant De Pinte – SDW: 09 282 85 29

Grote en Kleine Nete, de forten van Lier en
Koningshooikt, de twee belforttorens, het
begijnhof (werelderfgoed).
Er zijn twee deelnemingspakketten: de
klassieke zomerzoektocht of de gezinszoektocht (met leuke fotovragen, doevragen, toﬀe spelletjes, korter parcours
van ± 20 km …)
(tot 17/9) - startplaats: Grote Markt,
aan Visit Lier - € 15/pakket (leden) € 30 - inschrijven voor 20/5 bij: Marilou
Lauwers, Leliestraat 32, 09 282 68 51,
marilou.lauwers@skynet.be
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Lier is een prachtige stad met een rijke
geschiedenis gelegen in een pittoresk
landschap. Het parcours loopt langs de
mooiste bezienswaardigheden en
verborgen plekjes: langs de meanderende

Vrijdag 9 juni

Creanamiddag voor breisters
van 15 tot 17 uur - De Ponthoeve
Okra Zevergem: 09 282 26 00
guydehaese@hotmail.com

• 25/6: Pintathlon 2017

Zaterdag 10 juni

Foto: ©2013 Philip Van Ootegem

Muzikale impressies voor NONA

Voor dit beneﬁetconcert doet NONA
een beroep op het Pianotrio Impression,
een ensemble gevormd door drie talentrijke jonge muzikanten: Fien Van den
Fonteyne (viool), Riet Van den Fonteyne
(cello) en Florestan Bataillie (piano).
Zij waren in 2015 winnaar van alle
prijzen op de internationale ‘Storioni
Toonzaal Prijs’ (NL) en in 2016 laureaat
van de SWUK (Sociale Werken van de
Uitvoerende Kunstenaar).
om 20 uur - kerk De Pinte - € 15
(voorverkoop) / € 18 (aan de kassa),
kaarten bij de bestuursleden en Jan
Milh, S. de Rijckelaan 21, 09 282 85 78
of nonamechild@telenet.be
Nona

richting van de Vlaamse Ardennen (40
km). Langs het Lozerbos in Kruishoutem
gaat het naar het gehucht Marolle en op
de terugweg maken we een ommetje
via Sint-Martens-Latem.
vrije start tussen 14 en 14.30 uur Kerkplein De Pinte - € 2 (leden) / €
2,50 / gratis (-12 jaar), verzekering en
drankje inbegrepen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be/DepinteZevergem
Dinsdag 20 juni

55+: Bezoek aan een
struisvogelboerderij in Aarsele
om 13.30 uur - OCP - € 5 / € 10
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 24 en zondag 25 juni

Petanque-aperitief
om 17 uur op za. of om 10.30 uur op zo.
(afhankelijk van het weer) - Groenzone
Eekbulk - inschrijven bij Evelyne Gomes,
09 282 40 74, eekbulk@gmail.com
Wijkcomité Eekbulk
Zondag 25 juni

Pintathlon 2017
Vrijdag 16 en 30 juni

Petanque onder de kerktoren
van Zevergem
van 14 tot 16 uur
Okra Zevergem: 09 282 26 00
guydehaese@hotmail.com
Vrijdag 16 juni

Kook-workshop voor man en
vrouw
om 19 uur - Bondslokaal - € 25 / € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 17 juni

Stadsbezoek Gent: een
ontdekking van de resten van
het voormalige Zuidstation
om 14 uur - Woodrow Wilsonplein /
Gent- € 3 / € 5
Gezinsbond DP
joe.rogge@telenet.be
Zondag 18 juni

Fietstocht naar de Marolle
Vanuit De Pinte maken we een zomerse,
lusvormige ﬁetstocht langs rustige wegen via het knooppuntennetwerk in de

Programma meerkamp:
- 60 m / 80 m sprint
- verspringen
- kogelstoten
- 600 m / 1 000 m
- speerwerpen
Voor alle leden van Atletiek De Pinte en
alle kinderen van De Pinte-Zevergem
van 6 tot 13 jaar. Voor iedere deelnemer
is er een goodie bag voorzien.
Met aansluitend BBQ-festijn.
van 9 tot 12 uur en barbecue van 12
tot 15 uur - sportpark Moerkensheide
www.atletiekdepinte.be
Zondag 25 juni

25-jarig Jubileum Straatfeest Het
Wijngaardeke
- om 10 uur: brunch - € 20 / € 10 (kleuters

en lagereschoolkinderen) - inschrijven
nodig
- om 14 uur: plechtige opening foto- en
diavoorstelling ‘25-jaar Het Wijngaardeke’
- vanaf 15 uur: recreatief krulbollen gratis
sportterrein in Het Wijngaardeke
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: Het Wijngaardeke 32
willy.hoof@telenet.be
Maandag 27 juni

Leven(s)lang Sportelen:
Kuierwandeling
Wandeling voor alle 55-plussers met
tussenstop in Moerkensheide voor kofﬁe en pannenkoeken.
om 13.30 uur (tot 16 uur) - WZC
Scheldevelde - gratis - inschrijven via
sport@depinte.be tot 20/6
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
Woensdag 28 juni

Digitale voetsporen - Online
Privacy
Heb jij jezelf al eens ‘gegoogled’? En?
Geschrokken van het resultaat? We
laten allemaal sporen achter op het
internet. Wie ziet nu precies de be-richten, foto’s en video’s die je online
zet op Facebook, Twitter en Pinterest?
Welke persoonlijke gegevens krijgen
de makers van (Facebook-)apps te
zien als je een spelletje speelt? En
waarom tonen die online advertenties
vaak producten die ik net nodig heb,
of waar ik net naar gezocht heb?
Tijdens deze infosessie gaan we dieper
in op onze online privacy, en leren we
hoe we bewuster kunnen omgaan
met sociale media, reclame en apps.
We bekijken de voornaamste sociale
netwerken, waaronder Facebook, en
leren hoe we zelf onze privacy-opties
kunnen beheren. En we krijgen heel
wat tips om veiliger om te gaan met
sociale media. Deskundige Ilse Depré
zet ons op weg.
om 19 uur - bib - gratis - inschrijven
via 09 282 25 32 of
bibliotheek@depinte.be
Gemeente De Pinte
Bibliotheek
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.
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Week van de Amateurkunsten
De Week van de Amateurkunsten is een kunstweek voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. Ze loopt van 28 april tot en met 7 mei 2017 en
zet overal in Vlaanderen en Brussel de pracht van amateurkunst in de kijker. Dit jaar
geven amateurkunstenaars het beste van zichzelf rond het thema ‘The Making of’.
Alle activiteiten in De Pinte zijn gratis te bezoeken.

De tango van de blote kontjes
Art@depinte
Binnen het thema van de WAK ging
Art@depinte aan de slag met het
schilderen naar levend naakt. ‘De
tango van de blote kontjes’, zoals Toon
Hermans het ooit zo mooi bezong,
toont de evolutie die de cursisten
doormaakten om tot een schilderij te
komen. Van foto’s, over schetsen tot het
uiteindelijke resultaat op doek.
Wanneer:
Zaterdag 6 mei van 14 tot 18 uur
Zondag 7 mei van 11 tot 18 uur
Waar: Gemeentehuis
Info: Karina Alisch, 0473 93 48 33,
karina.alisch@skynet.be

The making of … TIME
Art-I-Choque
In de voorbije lessenreeks werken
de kinderen rond het concept ‘tijd’.
De kinderen leerden verschillende
kunsttechnieken. Het eindproduct
kan je zien tijdens een van de open
atelierdagen of tijdens de tentoonstelling
in het chirolokaal of de Kerk van
Zevergem. Op zaterdag 6 mei roept ArtI-Choque de ouders op om even tijd te
maken voor de kinderen en samen met
hen deel te nemen aan een creatieve
workshop.
Wanneer:
Zaterdag 29 april van 14 tot 18 uur:
chirolokaal (Blijpoel, Zevergem)
Vrijdag 5 mei van 15.30 tot 18 uur:
chirolokaal
Zaterdag 6 mei van 16 tot 18 uur:
workshop ‘Tijd maken voor elkaar’ in
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het chirolokaal, aansluitend is er een
broodjesmaaltijd en receptie (tot 20
uur).
Vanaf 1 mei: Tentoonstelling
‘The Making of Time’ in de kerk van
Zevergem, tijdens de openingsuren.
Open Atelierdagen
Art-I-Choque organiseert een Open
Atelier op zaterdag 29 april, woensdag
3 mei, vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei.
De exacte uren kan je vinden op
www.depinte.be/wak of in de brochure
van de Open Atelierdagen die te krijgen
is in het OCP. Meer informatie over de
Open Atelierdagen op pagina 27.
Meer info via Ann Van Durme
(annart@hotmail.be)

Tentoonstelling in de handelszaken
Fotoclub De Spiegel
Jaarlijkse fototentoonstelling in de
etalages van Pintse handelszaken (Baron
de Gieylaan, Polderdreef, Pintestraat en
Europaplein).
Wanneer:
Vanaf vrijdag 28 april tot en met
dinsdag 16 mei 2017
Info: Freddy Buysse,
frbuysse@gmail.com

Van A(rchief) tot Z(org)

Open Atelierdag

Kunstkring Centaura
Kunstkring Centaura maakt dit jaar
de connectie tussen de erfgoeddag
(thema ‘Zorg’) en de Week van de
amateurkunsten. Ze gingen op zoek
naar werken van overleden, vroegere
of huidige leden die in het bezit zijn
van gemeente De Pinte. Gemeente De
Pinte heeft in der loop der jaren immers
verschillende schilderijen verworven
en bewaard in het gemeentelijk archief.
Een deel van die werken wordt nu
getoond … van A tot Z.

Wanneer:
Zondag 23 april
Zaterdag 29 april
Zondag 30 april
Maandag 1 mei
Telkens van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur.
Waar: Gemeentehuis
Info: Germain Schiettecatte, 09 282 68 67,
germain.schiettecatte@telenet.be

My Friend Fats
Kunstkring Centaura
Op algemeen verzoek wordt deze
documentaire ook dit jaar vertoond
tijdens de WAK: Bobby Setter heeft een
muzikale documentaire langspeelﬁlm
gemaakt over het leven en de muziek
van de legendarische Amerikaanse
zanger/pianist Fats Domino. Naast muzikale clips omvat deze ﬁlm exclusieve
privébeelden en opnames die in New
Orléans en meer bepaald bij Fats thuis
zijn opgenomen. De ﬁlm is een boeiend
en aangrijpend verhaal met veel muziek,
humor, emotie en een perfecte weergave van de jarenlange hechte vriendschap tussen Fats Domino en Bobby
Setter. De ﬁlm werd recent aangevuld
met beelden van het laatste bezoek van
Bobby Setter aan Fats Domino ter gelegenheid van zijn 89ste verjaardag.

Op bezoek bij kunstenaars

Wanneer:
Zondag 30 april 2017, om 17 uur
Waar: Gemeentehuis (± 150 plaatsen
beschikbaar, je kunt een plaats reserveren
via germain.schiettecatte@telenet.be)
Info: Germain Schiettecatte, 09 282 68 67,
germain.schiettecatte@telenet.be

Lokale kunstenaars tonen tijdens deze
‘Week van de Amateurkunsten’ hun werk
in eigen huis of atelier. De unieke setting
zorgt ervoor dat bezoekers de kunstenaars persoonlijk kunnen ontmoeten en
met hen in dialoog gaan over de betekenis van het werk, over de gebruikte
materialen ... Dus ga op ontdekking in De
Pinte en Zevergem, en stippel je eigen
kunstroute uit!
De brochure met info over elke kunstenaar en de openingsuren van elk atelier
is gratis te krijgen in het OCP, gemeentehuis, bibliotheek, bij de deelnemende
kunstenaars of te downloaden op
www.depinte.be/wak2017.
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Zondag 21 mei 2017
Ook dit jaar zal Dag van het Park helemaal in het teken staan van wereldburgerschap en
maken we er een echte mondiale dag van. Er zullen activiteiten zijn voor jong en oud,
muziekoptredens, animatie, informatie en workshops. Er zal opnieuw een gratis picknick
aangeboden worden in een vernieuwde formule.

Inschrijven voor de picknick
ten laatste op 12 mei

Locatie: Scheldevelde
De hele dag van 11 tot 16 uur ...

Wie wil meegenieten van de
picknick, moet wel vooraf
inschrijven (inschrijvingen
beperkt)! Dit kan ten laatste
op vrijdag 12 mei bij de
milieudienst op 09 280 80 24
of via milieudienst@depinte.be.
De toegang en deelname aan
alle activiteiten is gratis.
De gratis picknick loopt van
11 tot 13 uur. Nadien zijn er
hapjes te koop.

Workshops voor volwassen:
yoga, initiatie salsa en merengue, mandenvlechten
(vooraf inschrijven), insecten proeven ...
Optredens:
Latin Pianist Mike Julien, Harmonie Zevergem ...
Werelddorp met workshops voor kinderen:
• Kamishibai
• Verhalen over de ideale elfenwereld
• Ecopercussie
• Nieuwe Werelddoelenspel
• Chapaties en linzenkoeken
• Tetra hoeden maken

Veel plezier op deze wereldse dag.

Met de bijdrage van: Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11, No Name Child (Nona), Acres of Hope, ACV, Home Thaleia, Natuurpunt en Damiaanactie
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De Pinte in beeld
Jeugdboekenmaand
In maart kreeg de bib opnieuw veel schoon volk over de
vloer. Zes auteurs vermaakten het
eerste tot en met zesde leerjaar
met hun verhalen over hun
boeken en hun schrijverschap.
Meer foto’s op:
www.depinte.be/bibnieuws

Grote gemeentelijke
zwerfvuilactie
Op vrijdag 17 maart
trokken onze scholen en
vvrijwilligers erop uit om de
omgeving zwerfvuilvrij te
o
maken.
m

Wim Lybaert met het bibliotheekpersoneel na
de druk bijgewoonde lezing ‘Moestuinieren
met passie’
passie op 31 maart.

Lezing Nic Balthazar ‘Verander de
klimaatverandering’ (24 maart)

Tijdens de 25ste editie van de tweedehandsbeurs
kindermateriaal op 11 maart werden er 2 800
artikelen te koop aangeboden. De beurs lokte
opnieuw veel kooplustigen.
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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

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

Benedikte Demunck
Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60
Bevoegdheden: personeel, onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu, duurzaamheid

Leen Gryﬀroy
Blijpoel 17
tel. 0471 78 17 32
leen.gryﬀroy@depinte.be
(ter vervanging van Annemie Nijs tijdelijk verhinderd)
Bevoegdheden: verkeer en
mobiliteit, cultuur en erfgoed,
informatie en communicatie

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

Peter Dick
Eekbulk 10
tel. 0473 88 88 96
peter.dick@depinte.be
Bevoegdheden: sociale zaken,
welzijn, seniorenbeleid, huisvesting,
OCMW-voorzitter

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentesecretaris

Wim Vanbiervliet
Klossestraat 31
wim.vanbiervliet@depinte.be
tel. 0496 20 01 02
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Veerle Goethals
Koning Albertlaan 1
tel. 09 280 80 93
secretaris@depinte.be

Gemeenteraad (volgorde op basis van anciënniteit)
Frans Naessens, Florastraat 3, 09 282 58 37, frans.naessens@depinte.be
Wim Vanbiervliet, Klossestraat 31, 09 280 80 85, wim.vanbiervliet@depinte.be
Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15, 09 329 58 51, 0475 51 70 43, lieven.lekens@depinte.be
Lieve Van Lancker, Mieregoed 15, 09 221 46 96, lieve.vanlancker@depinte.be
Antoine Van Nieuwenhuyze, Bosstraat 20, 09 385 49 36, antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be
Willem Rombaut, Ginstbulken 5, 09 282 05 03, willem.rombaut@depinte.be
Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145, 09 282 49 83 en 0478 58 44 04, chantal.devriese@depinte.be
Vincent Van Peteghem, Polderdreef 1 bus 8, 0479 42 71 00, vincent.vanpeteghem@depinte.be
Simon Suys, Baron de Gieylaan 45 bus 0101, 0474 24 40 45, simon.suys@depinte.be
Lutgard Vermeyen, Reevijver 67, 0472 36 33 10, lutgard.vermeyen@depinte.be
Laure Reyntjens, Pintestraat 16, 0479 42 45 39, laure.reyntjens@depinte.be
Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5, 0475 68 31 21, marijke.eeckhout@depinte.be
Jacky Weytens, Seraﬁen de Ryckelaan 19, 0468 23 59 90, Jacques.weytens@depinte.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, 0472 64 92 11, marlies.deconinck@depinte.be

Gemeenteraad
Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op 24 april, 29 mei en 26 juni 2017
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je vindt de agenda tien dagen vooraf op www.depinte.be bij Nieuws.

OCMW-raad (volgorde op basis van anciënniteit binnen de OCMW-raad)
Guy Blomme, Heirweg 39, 09 385 58 29, guyblomme@telenet.be
Marleen Minoodt, Het Wijngaardeke 44, 09 385 70 78, marleen.minoodt@telenet.be
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@hotmail.com
Odette Pieters, Baron de Gieylaan 1 bus 3, 09 282 20 30, odette.pieters@skynet.be (ontslagnemend)
Godelieve Strybos, Langevelddreef 59, 09 282 70 94, lieve.strybos@skynet.be
Jan Turf, Borluutlaan 4, 0478 80 98 09, jan.turf@aboutsociety.be
Hans Vlieghe, Langevelddreef 43, 0474 63 24 05, hans.vlieghe@bpost.be
Peter Dick (OCMW-voorzitter), Eekbulk 10, 0473 88 88 96, voorzitter@ocmwdepinte.be
Rita De Jaegher, Louis Van Houttepark 16, 0497 59 95 90, rdejaegher@gov.brussels
OCMW-secretaris: Hilde Boelaert, Kasteellaan 41, De Pinte, 09 280 72 93, hilde.boelaert@ocmwdepinte.be

OCMW-raad
Je bent van harte welkom tijdens de volgende zittingen van de OCMW-Raad op dinsdag 30 mei en dinsdag
27 juni 2017 telkens om 20 uur in de raadzaal van het OCMW (Kasteellaan 41, derde verdieping).
De agenda van de OCMW-raad 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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Cafeest is een gratis muziekfestival voor jong en oud. Tijdens het
pinksterweekend vindt de 9de editie plaats in kasteelpark Viteux. Ook dit jaar
willen Café Hubert, mmMidi en de Gemeente De Pinte jullie opnieuw uitnodigen
voor een weekend vol muziek, animatie en gezelligheid.

Zaterdag 3 juni

Van 19 tot 2 uur
De aftrap wordt gegeven door een zeskoppige blues- en rootsband die
de Amerikaanse tradities afwisselen met eigen nummers. Met een breed
instrumentarium laveert de band tussen blues, oldtime, bluegrass en country.
Dit jaar kunnen we ook enkele vaste waarden van de Genste
e
Feesten naar het park Viteux brengen. Eén tipje van de sluier
mogen we al oplichten: we verwelkomen dit jaar Pintenaar

Chris Hageland.
Tel mee af naar de release
van de groepen en het volledige programma:
www.cafeest.be
Zondag 4 juni
Van 11 tot 2 uur
11 uur: aperitiefconcert Muziekschool De Pinte
12 uur: paëlla (voor de eerste 100 inschrijvingen via info@cafeest.be)
14 uur: Vrij Podium (inschrijven via info@cafeest.be)
18.30 uur: start van het avondprogramma met een pop band die ons
onmiddellijk in de mood brengt. Daarna zorgt een tribute band voor ‘the
Belgian experience of …’, om verder de ambiance op te drijven en te knallen
tijdens de hoofdact.

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

Dit programma wordt u gratis aangeboden door:

Café Hubert, mmMidi en Gemeente De Pinte
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