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Volgende INFOblad
(september - oktober 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
9 juli 2017 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in juli en augustus
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Opgelet: geen avonddienst en geen opening op
woensdagnamiddag in juli en augustus.
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur

werken
gemeentehuis

Renovatie gemeentehuis
Vanaf augustus - november 2017 is het zover.
Het gemeentehuis wordt grondig gerenoveerd.
Tijdens de werken zal de dienst Burgerzaken tijdelijk
verhuizen naar de trappenhal (inkom plechtigheden) en
kan je deze dienst enkel bereiken via het gemeenteplein
(ingang via luifel, kant Baron de Gieylaan).

5

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.
Vragen voor de gemeente?
09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Enquête Huis van het Kind
De Pinte - ‘t Bommeltje
Het Huis van het Kind wil zijn aanbod op vlak van preventieve
gezinsondersteuning onder de loep nemen en vraagt daarom
om jouw feedback.
Laat je mening horen over zijn dienstverlening en activiteiten
(zoals levensreddend handelen bij kinderen, babymassages ...).
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150 jaar De Pinte
In juni 2017 bestaat De Pinte 150 jaar
als zelfstandige gemeente. Dat willen
we uitgebreid vieren samen met onze
inwoners en verenigingen.
Welke evenementen of acties wil jij op
het getouw zetten?
Denk even met ons mee en laat ons weten
hoe jij of jouw vereniging 150 jaar
De Pinte wil vieren. Stuur een bericht
naar 150jaar@depinte.be.
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Foto: Piet Bogaert

NIEUW vanaf september:
voor de jeugd
Techniekacademie De Pinte
Via twaalf concrete workshops worden kinderen op een unieke
manier in contact gebracht met: chemie, hout,
metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica.
Omnisportterrein en skateterrein
Het skateterrein zal beschikken over onder
andere een quarterpipe, grindrails, skate bench,
olliebox en flatwedge. Op het omnisportterrein
zal je kunnen voetballen, basketballen, badmintonnen, tennissen en andere balsporten spelen.
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Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark
dinsdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag)
dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
Het recyclagepark is eveneens gesloten op maandag 10 juli.
De bibliotheek is eveneens gesloten van zaterdag 16 juli tot
en met zaterdag 29 juli.
De sport- en cultuurzalen in het OCP zijn ook gesloten van
zaterdag 8 tot en met zondag 30 juli 2017.
Sociaal huis
maandag 10 en dinsdag 11 juli
donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli
maandag 14 en dinsdag 15 augustus

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

Is ruimtelijke ordening jouw stokpaardje?

De Gecoro heeft plaats voor een
plaatsvervangend lid van de
deskundigen ruimtelijke ordening.
Wat is de Gecoro?
De gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening, kortweg
Gecoro, adviseert het college in
verschillende grote dossiers voor
stedenbouwkundige vergunningen en
verkavelingsaanvragen.
Daarnaast heeft de Gecoro een
belangrijke rol bij de vaststelling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP),
doordat ze instaat voor het bundelen
en coördineren van de bezwaren en
advies dient uit te brengen aan de
gemeenteraad.
Deze commissie bestaat uit zes
deskundigen en zeven afgevaardigden
uit de maatschappelijke geledingen
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(landbouw, erfgoed, mobiliteit,
senioren, jeugd, milieu en lokale
economie). Elk vast lid heeft ook een
plaatsvervanger. Deze kan en mag
op alle vergaderingen aanwezig zijn,
maar mag enkel deelnemen aan
het besloten gedeelte indien zijn
deskundige zelf afwezig is.
Wat wordt er verstaan onder
‘deskundigen ruimtelijke
ordening’?
Deskundigheid kan in eerste plaats

te maken hebben met opleiding,
maar dit kan evengoed te maken
hebben met het effectief uitgeoefende
beroep. Voorbeelden van deskundigen
ruimtelijke ordening zijn dus zeer
uitgebreid.
Dit kan gaan van docenten ruimtelijke
ordening, over ambtenaren die werken
in een administratie voor ruimtelijke
ordening, tot personen die betrokken
zijn in een langdurig engagement in
een wijk- of actiecomité in verband
met ruimtelijke ordening.

Interesse?
Dien jouw kandidatuur (motivatiebrief en cv) in vóór 1 september 2017 bij de
gemeente De Pinte, dienst Ruimtelijke ordening - Milieu, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte.

Openbare werken & Mobiliteit

Renovatie gemeentehuis
Burgerzaken. Tijdens de werken zal de dienst Burgerzaken
tijdelijk verhuizen naar de trappenhal (inkom plechtigheden).
Concreet betekent dit dat de huidige hoofdingang in de
Koning Albertlaan niet gebruikt zal kunnen worden om de
dienst Burgerzaken te bereiken. Je zal deze dienst kunnen
bereiken via het gemeenteplein (ingang via luifel, kant Baron
de Gieylaan).

Vanaf augustus - november 2017 is het zover. Het gemeentehuis wordt grondig gerenoveerd.
Wat houden de werken in?
In een eerste fase wordt het volledige middendeel aan de
buitenzijde gerenoveerd om aan de huidige isolatie- en
ventilatienormen te voldoen. Ook wordt er een herinrichting
voorzien van de inkomhal en de dienst burgerzaken.
Wijzigingen toegankelijkheid
De renovatiewerken zullen uiteraard een invloed hebben
op de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de dienst

Raadzaal tijdelijk niet bereikbaar
Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat
bepaalde activiteiten niet zullen kunnen plaatsvinden in
de raadzaal en de dat lift tijdelijk niet bruikbaar zal zijn voor
bezoekers. De gemeente zal uiteraard maatregelen nemen
en de nodige infrastructuur voorzien zodat je als burger zo
weinig mogelijk hinder ondervindt.
Voor de reservatie van de raadzaal tijdens de werken kan je
nog altijd terecht bij de dienst Vrije Tijd via het nummer
09 280 98 40 of via vrijetijd@depinte.be. Zij helpen je verder
en voorzien een oplossing op maat.

Meer informatie over het verloop van de werken?
www.depinte.be/werkengemeentehuis.

Eerste fietsstraat in De Pinte!

Dit voorjaar werd de laatste hand
gelegd aan de wegen- en rioleringswerken in de Oude Gentweg en een (deel)
van het Louis Van Houttepark. Hierbij
werd de verkeerssituatie gewijzigd in
het deel tussen de Duivebeek aan het
Louis Van Houttepark en het eerste
deel van de Oude Gentweg. Om het
fietscomfort en de verkeersveiligheid
van de fietsers te verbeteren werd er
gekozen om in dit deel van de rijweg
een fietsstraat in te voeren.

In een fietsstraat rijdt men 30 km
per uur en hebben fietsers voorrang.
Dit wil zeggen dat wagens achter de
fietser blijven rijden.

Verkeersdrempel als overgang
naar fietsstraat
Je zal merken dat er een duidelijke
verkeersdrempel voorzien is bij de
start van de fietsstraat. Op deze manier
worden automobilisten gewaarschuwd
voor de aangepaste verkeersregeling
met voorrang voor de fietser. Dit is zo
bij elke overgang naar een fietsstraat
en werd ook opgelegd door het Vlaams
Gewest, aangezien deze fietsstraat deel
uitmaakt van de fietssnelweg
Kortrijk - Gent en Oudenaarde - Gent
(100 % gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid en de Provincie).
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Openbare werken & Mobiliteit

Nieuw op- en afrittencomplex
voor de E17 in De Pinte
Rotonde kant Den Beer
Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) komt er een
rotonde in de plaats van het kruispunt van de N60 met de
op- en afrit van de E17 richting Kortrijk. Ook deze ingreep
zorgt ervoor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen.
Fietsweg
Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde aan de Makro
niet meer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone
verdwijnen op de N60 en krijgen een veiliger alternatief.
• Richting Oudenaarde krijgen fietsers een veilig alternatief
via Mieregoed - ’t Kruisken - de brug over de E17 en de
nieuwe fietsinfrastructuur in de bedrijvenzone.
• Richting Gent verlaten ze de N60 aan de rotonde
(Bonaparte) en fietsen ze via de Steenweg en Grote
Steenweg terug naar de N60.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert in een
nieuw op- en afrittencomplex in De Pinte. De heraanleg
moet de kruispunten van de op- en afritten op de N60
veiliger maken, vlotter rijden op de N60 mogelijk maken en
zorgen voor veilig fietsverkeer.
Nieuwe op- en afrit kant Makro
AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de
E17 (kant Makro):
• een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting
Oudenaarde
• en een oprit van de N60 richting Oudenaarde naar de E17
richting Gent.
Daardoor moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet
langer oversteken.

Carpoolparking
ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV bouwen
een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt
worden door bezoekers aan het Parkbos en maakt deel uit
van het portaal Den Beer.
Wanneer?
De werken gaan in het najaar 2017 van start en zullen ruim
een jaar duren. AWV zal uitgebreid communiceren naar de
omwonenden en ondernemers, zowel bij de start van de
werken als tijdens de werken.
Meer weten?
Van zodra er meer informatie is, zal je die vinden op de
website van AWV: https://wegenenverkeer.be/werken/
e17-de-pinte-nieuw-op-en-afrittencomplex

Werken Langevelddreef
Er starten wegen- en rioleringswerken in de Langevelddreef
in augustus - september 2017.
Deze werken kaderen in de verdere uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel. De huidige riolering is verouderd
en aan vernieuwing toe.
Hiernaast werden er ook een aantal andere verbeteringen
voorzien:
• De fietspaden in de tunnel van de Langevelddreef worden verbreed (tot 1,5 meter) en de rijbaan in de tunnel
wordt uitgerust met een nieuwe toplaag asfalt.
• Er wordt een rotonde aangelegd.
• De bushalte op de hoek Langevelddreef – Spoorweglaan
wordt uitgerust met een verhoogd perron.
• De fietsinfrastructuur in de volledige werkzone wordt
aangepast.
• In de Spoorweglaan ter hoogte van de nieuwe verkaveling Begoniapark komen er twee enkelrichtingsfietspaden.
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• De toplaag asfalt tussen de tunnel en de rotonde
Polderbos - Groenstraat wordt vernieuwd.
Planning
De laatste stand van zaken (fasering en planning) van de
werken zal je, samen met de omleidingen, vinden op
www.depinte.be/nutswerken-langevelddreef.
De voorafgaandelijke nutswerken werden eind maart opgestart en ongeveer een maand later afgerond.

Leven & Wonen

Een warm welkom voor
onze nieuwe ‘Pintenaars’
Op 13 mei 2017 verzamelden het gemeentebestuur, gemeentepersoneel
en onze nieuwe inwoners zich samen aan de achterzijde van kasteel
Viteux om op een bijzondere manier kennis te maken met hun nieuwe
woonplaats: gemeente De Pinte.
Met drie huifkarren trokken we er samen met de nieuwe Pintenaars op uit.

Memories67:
geboren in 1967?
Van 1967 en een link met De Pinte of Zevergem?
Geboren, getogen, gewerkt, gewoond ...
Zin om eens terug in contact te komen met
leeftijdsgenoten?
Tijd om eens herinneringen op te halen?

Noteer alvast deze datum: 7 oktober 2017
Op het programma
• 14 uur: wandeling zonder honger of dorst
(vertrek kasteel Scheldevelde)
• 17.30 uur: receptie aangeboden door de
gemeente (gemeentelijke basisschool)
• 19.30 uur: gezellig aan tafel en erna party
(gemeentelijke basisschool)

Route
Vanuit Kasteel Viteux vertrokken we richting Pintestraat langs ’t Pyntken
naar de Bommelstraat om eerst halt te houden in het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos). Vervolgens via de Groenstraat naar het station waar
de tweede stop gepland was. Tijdens de derde halte konden we genieten
van het kasteelpark Scheldevelde. Na een woordje uitleg over het Parkbos
en de Zeven Dreven maakten we kennis met het OCMW en het woonzorgcentrum.
De huifkarrentocht werd afgesloten met een rondleiding en receptie
in de bibliotheek, waar de rest van het gemeentebestuur de inwoners
welkom heetten. Jong en oud konden hun dorst en honger even stillen
met een drankje en een hapje en ondertussen genieten van het mooie
interieur van de bib.

Like en share zeker ook de facebookpagina
en bezoek de site: Memories67

Om de nieuwe inwoners wegwijs te maken in het verdere aanbod van
De Pinte, werden er diverse infobrochures voorzien. Voor bijkomende
informatie of vragen konden de nieuwe inwoners terecht bij het gemeentebestuur- en personeel zelf.
Een boeiende tocht voor groot en klein
Tijdens de tocht genoten de nieuwkomers, zowel in als uit de kar, van
historische verhalen over De Pinte, verteld door de man die helemaal
thuis is in het Pintse erfgoed: Johan Van Twembeke van Heemkring
Scheldeveld. Ondertussen konden de kinderen hun hartje ophalen aan
de spelletjes die op elke stop voorzien waren.
Wij hopen dat onze nieuwe Pintenaars zich snel thuis voelen in De Pinte!

Ontspannen wandelen en uitrusten kan in
het Parkbos. Bedankt om zakjes hondenpoep,
papiertjes, blikjes en dergelijke mee te nemen
naar huis.
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Leven & Wonen

Vrije Basisschool
Zevergem

Vrije Basisschool
De Pinte

Elk kind een eigen tint, samen … een kunstwerk!
Een hedendaagse school met een sterke visie op de
toekomst. Wonder - verwonder - bewonder!
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het
hart van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds
basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee
jaar en zes maanden tot twaalf jaar. De peuters en
kleuters vinden een veilig nest en een uitdagende,
creatieve leeromgeving in het Kleuterhuis. Door middel van tal van activiteiten, typisch voor onze school,
wordt actief gewerkt aan een sterke groepsdynamiek.
Via talrijke educaties krijgen alle kinderen zin in leren
en … zin in leven.
Binnen een kleinschalige en huiselijke aanpak wordt
gewerkt aan en met de talenten van ieder kind. De kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen zorg
waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit kan.
Kortom: een unieke school voor jouw uniek kind …
Dat zal zeker klikken!

Elk kind wil - van nature uit - leren. Dat is al een
wonder op zich.
Door te experimenteren, te observeren, te stimuleren,
te oefenen … leert het z’n eigen talenten ontdekken
en ontwikkelen (verwonder).
Het kind krijgt kansen om door samenwerking en
engagement elkaar te respecteren (bewonder).

Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen
kan je, ook gedurende de vakantieperiode, contact
opnemen met de directeur Ilse De Cnuydt (e-mail:
schoolzevergem@telenet.be).

OPEN KLASSEN begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders:
woensdag 30 augustus tussen 17 en 19 uur

Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd
voor jouw kind!

Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 20 oktober 2017 en vrijdag
2 februari 2018 van 16 tot 18 uur

Bezoek de website: www.vbszevergem.be
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Kinderen inschrijven
De informatie over het inschrijvingsbeleid en de
capaciteit is te vinden op de startpagina van de
website www.vbs-depinte.be/inschrijvingen.
Contactgegevens
Geert De Troyer, tel. 09 282 80 40,
directeur@vbs-depinte.be

Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op
afspraak.

Gemeentelijke
Basisschool

Basisschool
De Kleine Prins

Welkom kind.
Je bent uniek.
Er is geen tweede
zoals jij.
Kom en zing,
dans en lach.
In onze
BLIJE SCHOOL
mag je vrolijk zijn
elke seconde
van elk uur
van elke dag.

Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie:
• Van maandag 3 tot en met donderdag 6 juli 2017
• Van donderdag 24 augustus tot en met donderdag 31 augustus 2017 (niet tijdens het weekend)
Telkens van 10 tot 12 uur
Indien deze momenten niet passen, kan je een
afspraak maken met de directie, Greet Naessens via
directie@gemeenteschooldepinte.be.

spring prinsenkind spring
op de springplank
van kind naar groter
van knap naar wijzer
verover de wereld
ga uitdagingen aan
en ontdek
wie die koning is die in je schuilt
© Inge Claeys

Je kunt de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren.
Indien mogelijk graag een afspraak maken, op die
manier kunnen we alle tijd voor je vrijmaken.
Dit kan via tel. 09 282 64 02 en
secretariaat@gemeenteschooldepinte.be.
Ook via www.gemeenteschooldepinte.be kan je de
school wat beter leren kennen.
Kick-off voor alle ouders en kinderen
Woensdag 30 augustus 2017 tussen 17 en 19 uur
Infoavond voor alle ouders
Donderdag 7 september 2017 om 19.30 uur
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen
Zaterdag 14 oktober 2017 en zaterdag 20 januari
2018
De Blije School wenst je een fijn verlof toe!

Openingsuren tijdens de zomervakantie
• Van 3 juli tot 5 juli 2017
• Van 16 augustus tot en met 31 augustus 2017
U kan terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur of
na afspraak via 09 282 46 02.
Vanaf 28 augustus is de school ook open van 14 tot
16 uur (niet op woensdag).
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Leven & Wonen

Leefschool
De Boomhut

Inschrijvingsprocedure

lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in 2016),
kleuters en nieuwe leerlingen voor het schooljaar
2018-2019 verlopen op de volgende manier.
Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie*
bieden zich aan om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode. Die loopt vanaf de eerste schooldag
van september 2017 tot en met de laatste schooldag
van februari 2018.
* broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid, met ten minste een gemeenschappelijke ouder
of met dezelfde hoofdverblijfplaats) en kinderen van
personeel

‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool
De Boomhut naar streven. Net zoals een boomhut is
onze school een plek waar samen gespeeld en geleerd
kan worden. We bouwen samen aan een stevige en
veilige basis. Het is voor kinderen vaak niet makkelijk
om een eigen plekje in de grote wereld te vinden.
Wij gaan daar samen met jouw kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is?
Neem gerust contact met ons op! We lichten onze
visie en onze werking graag toe!
Openingstijden Leefschool De Boomhut in de
vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open
vanaf woensdag 16 augustus telkens op:
• maandag 9 tot 12 uur
• dinsdag 9 tot 15 uur
• woensdag 9 tot 11.30 uur
• donderdag 9 tot 15 uur
• vrijdag 9 tot 12 uur
Geïnteresseerden kunnen op deze momenten zeker
een kijkje komen nemen.
Indien deze uren niet zouden passen, kan er steeds
gebeld worden op het nummer 09 282 54 75 om een
afspraak te maken.
Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
09 282 54 75 en 0477 13 64 87

Kinderen die niet tot een voorrangscategorie
behoren, bieden zich aan om in te schrijven
vanaf donderdag 1 maart 2018.
In beide periodes lopen de inschrijvingen
chronologisch.

Misverstand: veranderen van
energieleverancier kost geld

16 % van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het
veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier
een verbrekingsvergoeding moeten betalen.
Veranderen van leverancier is echter gratis.
Meer informatie: www.vreg.be

Taxussnoeisel voor
Kom op tegen Kanker
Breng je taxussnoeisel tot 26 augustus naar het recyclagepark.
Taxussnoeisel levert grondstof voor geneesmiddelen die
ingezet worden in de strijd tegen kanker.

Omgaan met asbest
Wie mag wat verwijderen? Hoe werk ik correct?
Reinigen mag niet!
Wat met asbestafval?
Waar kan asbest in mijn gebouw voorkomen?
Ik ben blootgesteld, wat nu?
Meer informatie: www.asbestinfo.be
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TIP

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

Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de vraag?
Een positief stimulerende, veilige en eigentijdse (leer-)
omgeving om te groeien
Leerlinggericht onderwijs met oog voor differentiatie co-teaching
Transparante communicatie en individuele begeleiding
A-STROOM | FILOSOFEREN - MUZIEK & KUNST - LATIJN (2/4
uren) - SPORT - STEM |
ECONOMIE - HUMANE WETENSCHAPPEN - MODERNE
TALEN - WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

Inschrijvingsdagen zomer 2017
• Maandag 3 juli: 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• Dinsdag 4 juli: 9 tot 12 uur
• Woensdag 23 augustus: 9 tot 12 uur
• Donderdag 24 augustus: 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• Vrijdag 25 augustus: 9 tot 12 uur
• Maandag 28 augustus: 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• Dinsdag 29 augustus: 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• Woensdag 30 augustus: geen inschrijvingen
(pedagogische studiedag)
Directieteam: Miguel Detemmerman - Katrien Choueiri

Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender

Maak je lading
goed vast!

Zie www.depinte.be/ophaalkalender2017
• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen. Ook
gesloten op maandag 10 juli en dinsdag 11 juli 2017.
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.
• Textielinzameling aan huis:
dinsdag 22 augustus.
• Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
op vrijdag 15 september van 9 tot 12 uur (dorp
Zevergem/achterzijde kerk/parking Chiro) en 13 tot
16 uur (Kastanjestraat), op zaterdag 16 september van
10 tot 16 uur (achterzijde gemeentehuis).

Je aanhangwagen afdekken is verplicht
Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval
rond. Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet goed vastmaken
van de afvalstromen op de aanhangwagen, of door het
overladen van de aanhangwagen.
Het opruimen van dat zwervend afval kost de gemeente tijd
en geld. Dit kan vermeden worden wanneer iedereen waakt
over het correct vastbinden of afdekken van de lading op de
aanhangwagen. Dit is trouwens verplicht volgens de Wegcode.
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Welzijn & Sociale zaken

Verhuur zonder zorgen via
een sociaal verhuurkantoor
Ben je eigenaar van een tweede woning en wil je zorgeloos verhuren? Verhuur je
woning dan via een sociaal verhuurkantoor!

De Pinte
FairTradeBestuur

Je geniet drie belangrijke voordelen:
• Je bent zeker van je huurinkomsten: het
kantoor betaalt iedere maand stipt de
huur.
• Er zijn mooie financiële voordelen zoals
renovatiepremies, fiscaal voordeel …
• Je bent verlost van alle administratieve
rompslomp
Wil je weten wat het écht betekent om te
verhuren via een sociaal verhuurkantoor?
Luister naar het verhaal van Guy en Yoke. Ontdek hoe zij het verhuren via een
sociaal verhuurkantoor ervaren in het filmpje op
www.oost-vlaanderen.be/socialeverhuurkantoren.
Op zoek naar een sociaal verhuurkantoor in de buurt?
Het sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde is actief in De Pinte. Je kan hen
telefonisch bereiken (09 382 81 10) of via mail (info@svkleieenschelde.be).
Of surf eens naar www.svkleieenschelde.be.

Enquête Huis van het Kind
De Pinte - ‘t Bommeltje
Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen
met kinderen van nul tot 24 jaar.
Het is een lokaal samenwerkingsverband
waarbij diverse partners een aanbod bijeenbrengen op vlak van preventieve gezinsondersteuning; uitgaande van drie pijlers:
• preventieve gezondheidszorg
• opvoedingsondersteuning
• ontmoeting en sociale cohesie
Vanuit het Huis van het Kind worden er jaarlijks enkele terugkerende activiteiten
georganiseerd voor gezinnen zoals:
• babymassages in samenwerking met Kind en Gezin
• opleiding Levensreddend handelen voor papa’s, mama’s en grootouders, in
samenwerking met Lifeguard
• vormingen rond ADHD in samenwerking met Centrum Zit stil
Maar als Huis van het Kind kunnen we beslist nog meer. Om ons mee op weg
te helpen, hebben we vooral de stem nodig van jou als ouder of opvoedingsverantwoordelijke.
We zouden het dan ook enorm waarderen mocht je enkele minuten van jouw tijd
nemen om de enquête in te vullen op
www.depinte.be/ocmw/enquetehuisvanhetkind. Dat kan nog tot en met
7 juli. Zo kunnen we ons aanbod nog beter afstemmen op jouw behoeftes!
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Een FairTradeGemeente wil op een
heel concrete manier bijdragen aan
een waardig bestaan voor de kleine
boer in het Zuiden en de duurzame
producent in het Noorden. We willen
hier als gemeente op blijven inzetten
en doen ons best om een 5-sterrenFairTradeGemeente te worden.
Na de ster voor FairTrade-Communicatie en FairTrade-Ambassadeurs,
werd nu ook de derde ster FairTradeBestuur binnengehaald. De uitreiking
van deze ster vond plaats tijdens Dag
van het Park, die opnieuw gezellig
veel volk trok.
De ster ‘FairTrade-Bestuur’ wordt
uitgereikt als de trekkersgroep vindt
dat de gemeente ook na het behalen van de titel ‘FairTradeGemeente’
initiatieven blijft nemen. Deze inzet in
De Pinte is zichtbaar op verschillende
vlakken.
De dranken op evenementen en bij
vergaderingen van de verschillende
diensten zijn FairTrade en ook de
aankoop van werkkledij voldoet aan
de eerlijke criteria. Het personeel krijgt
jaarlijks een ‘eerlijke’ agenda en de
pasgeborenen in De Pinte krijgen het
‘schone’ babypakket. Onlangs werd
ook beslist om telkens voor Fairtrade
koffie te kiezen. Allemaal duidelijke
voorbeelden van blijvende aandacht
voor Fairtrade. En als kers op de taart
biedt de gemeente al enkele jaren de
gratis Fairtrade picknick aan tijdens
Dag van het Park.
Met dank aan het bestuur, de
diensten en de vrijwilligers haalden
we deze welverdiende ster voor
FairTrade-Bestuur.

Veiligheid

Weg met wespen?

BE-Alert:
meteen
verwittigd
bij een
noodsituatie
Een grote brand, een overstroming
of een stroomonderbreking? Bij
een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom zal onze gemeente
binnenkort gebruik maken van
BE-Alert, een nieuw systeem dat je
meteen op de hoogte stelt van een
noodsituatie via sms.

Een wespennest in je tuin of vlakbij je huis?
Hoewel wespen door de meeste mensen enkel en alleen als vervelend
beschouwd worden, hebben ze toch een nut. Wespen ruimen als het ware de
natuur op. Ze zijn belangrijke natuurlijke insectenbestrijders.
Wespen van één enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden
muggen doen verdwijnen.
Het verschil tussen een wesp en een bij
Een wesp heeft bijna altijd een zeer duidelijke zwart gele tekening, is niet behaard
en heeft een ingesnoerd lijfje. Een bij is behaard en hun taille is minder goed te
zien door de beharing. Bijen bezoeken en bestuiven planten. Hun werk is voor
mens en dier van onschatbare waarde.

Brandweerman nodig?
Hindert het wespennest je echt, dan kan je het laten vernietigen door de brandweer. Neem bij voorkeur contact op met de brandweer via het e-loket:
www.eloket.brandweerzonecentrum.be of bel 09 268 88 48. Een wespenverdelging is niet gratis. Na de interventie ontvang je een factuur van 40 euro.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
verwittigt en de nodige instructies
geeft bij een noodsituatie. Dankzij
BE-Alert, kan een burgemeester,
gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken een bericht
uitsturen naar iedereen waarop
de noodsituatie impact heeft. Zo
krijgen alle betrokken inwoners
snel de nodige aanbevelingen (bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten
bij een brand). Officiële, correcte
informatie, direct van de bron.
BE-Alert heeft voldoende capaciteit
om een groot aantal inwoners tegelijkertijd op de hoogte te stellen.
Bij een grote noodsituatie, kan er
een bericht worden uitgestuurd op
basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan
een sms. Dit systeem is uniek in
België.
Meer info: www.be-alert.be

Bij hinder door bijen verwijst de brandweer door naar plaatselijke imkers (contactinfo op www.depinte.be/wespenbijen).
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Veiligheid

Gloednieuw wijkteam
in De Pinte
Op 1 juni konden we Vanessa Klütsch
en Steven Deboeck verwelkomen als
wijkinspecteurs in De Pinte. Beiden zijn
geen onbekenden in onze politiezone.
Vanessa maakte de voorbije jaren deel
uit van de interventie- en verkeerspolitie. En Steven was tot een jaar geleden
wijkinspecteur in Gavere. Na een korte
omzwerving in de politiezone Kastze,
komt hij terug naar de wijkpolitie van
onze politiezone.
Op 1 augustus krijgt het wijkteam nog
versterking van een nieuwe wijkverantwoordelijke, hoofdinspecteur
René Vander Veken.
Ken jij je wijkinspecteur?
Vanessa en Steven zijn als wijkinspecteurs het eerste aanspreekpunt bij
buurtproblemen in De Pinte. Zij gaan
elke dag op pad in hun wijk. Op
www.scheldeleie.be kan je makkelijk
opzoeken welke wijkinspecteur verantwoordelijk is in jouw straat.
De wijkinspecteurs verzorgen ook het
onthaal in hun wijkcommissariaat (naast
het gemeentehuis). Opgelet, sinds
1 mei gelden daar nieuwe openingsuren.
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.

Steven Deboeck

www.scheldeleie.be/contact/je-wijk
Waarvoor kan je bij je wijkinspecteur terecht?
De wijkinspecteur zorgt in jouw wijk voor
orde, rust en veiligheid. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt bij buurtproblemen.
• Tussenkomen in burenconflicten
en trachten samen oplossingen te
vinden.
• Nuttige inlichtingen verzamelen in de
wijk door zichtbaar aanwezig te zijn.
• Aanhoren van klachten en vragen
van de wijkbewoners en eventueel
doorverwijzen naar de juiste kanalen.
• Huisbezoek brengen aan nieuwe
inwoners om hun officiële inschrijving
te regelen.
• Afwezigheidstoezicht, aangevraagd
door inwoners die op vakantie gaan
of hun woonst voor langere tijd onbewoond achterlaten (bijvoorbeeld bij
ziekenhuisopname).

Vanessa Klütsch

René Vander Veken
(wijkverantwoordelijke)

Weet jij wat te doen bij een noodsituatie?
Informeer je vooraf!

De federale overheid voert een informatiecampagne over risico’s en noodsituaties. Het
is belangrijk dat je je als burger vóór en tijdens
een noodsituatie correct informeert.
Via facebook kan je een filmpje bekijken:
www.facebook.com/riskinfoBE.
Test je kennis:
www.hoereageerjijbijeennoodsituatie.be
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Vrije tijd

Foto: Jan Germonpré

Pintefeest met braderie
op zondag 10 september

Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt
op 10 september 2017 de braderie
plaats in het centrum van De Pinte
onder de naam Pintefeest!
Braderie en straatanimatie
Op zondag 10 september zullen
opnieuw tientallen verenigingen en
middenstanders het centrum vullen
met een grote diversiteit aan producten. De gemeente zorgt voor extra
amusement: straatanimatie vanaf
14 uur en een kinderdorp op het
gemeenteplein.
Deelnemers aan de braderie van
vorig jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. Ook geïnteresseerd? Je vindt het formulier samen
met het reglement op
www.depinte.be/inshrijvingbraderie.
Deelname kost 5 euro per meter voor
een stand met drank en 3 euro per

meter voor een stand zonder drank.
Zin om deel te nemen aan de
brocantemarkt?
Zoals elk jaar is er ook een brocantemarkt (rommelmarkt in de Pintestraat
en de Groenstraat. Iedereen kan hieraan deelnemen! Kostprijs:
1 euro per meter, op voorhand te
betalen op rekeningnummer
BE80 0910 1989 9577. Om in te
schrijven gebruik je het formulier op
www.depinte.be/inshrijvingbraderie.
Rommelmarkt voor kinderen
Ook lagereschoolkinderen kunnen deelnemen en zelf een stand opzetten tijdens de kinderrommelmarkt. Zij krijgen
een standplaats in de Groenstraat en
aan de zij-inkom van het kasteel Viteux.
Kostprijs: 1 euro per meter, inschrijven via
www.depinte.be/inschrijvingbraderie.

Vrijwilligers gezocht
Heb je interesse om als vrijwilliger
mee te werken aan de praktische
uitwerking van dit evenement? Neem
contact op met: dienst vrije tijd,
vrijetijd@depinte.be of 09 280 98 45.
Praktisch
Op www.depinte.be/inschrijvingbraderie
kan je alle praktische informatie vinden
(exacte uren braderie,
(kinder-)rommelmarkt, verkeersomleidingen …).
Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten dient zeker te gebeuren voor
18 augustus 2017 via het standaardformulier. Ook de betaling dient ten
laatste op deze datum te gebeuren.
In het volgende infoblad wordt het
gedetailleerde programma bekendgemaakt.
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Adres (straat + nummer)
Baron de Gieylaan 1
Baron de Gieylaan 10
Baron de Gieylaan 135
Baron De Gieylaan 18
Baron de Gieylaan 19
Baron de Gieylaan 21
Baron de Gieylaan 32
Baron de gieylaan 34
Baron de Gieylaan 35
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 5
Baron de Gieylaan 5/1
Baron de Gieylaan 53
Baron De Gieylaan 55
Berkenlaan 4A
Bommelstraat 32
Bommelstraat 32C
Bommelstraat, 34B
Bosstraat 5/6
Breughellaan 69
Dorp 2
Dorp 7
Dryhoek 1
Dryhoek 1
Eikelstraat 27
Europaplein 1
Europaplein 4 bus 4
Europaplein 6
Europaplein 7
Florastraat 29/6
Florastraat 65
Groenpark 44
Groenstraat 10
Guido Gezellelaan 16
Hageland 11
Heirweg 3

Firmanaam

Standaard Boekhandel De Pinte
AXA bank en verzekeringen Eechaute & Meiresonne
Garage Eugeen Marc Schelstraete
IMMO DS
Catherine Oppeel (tandarts)
Maene Houtbewerkingsmachines bvba
Fotografie Maes
Frietkasteel
Modespot & Beautyspot
Apotheek Vermassen
Optiek Het Oog
Hair Affair
Record Bank verzekeringskantoor Rita Dejonghe-Aelbrecht vof

Chocolaterie Dossche
DGC interieur
De Sloovere Koen (elektriciteit - sanitair - verwarming)
Elektriciteitswerken De Jans John
Avalon - Praktijk voor Coaching en Counseling
Wines Out Of The Boxxx
Schoonheidsinstituut Vero
Restaurant De Pastorie
Café Boldershof
Maes Thomas schilderwerken
Maes Guy - Matthias (tuinaanleg)
Beau (schoonheidsinstituut - pedicure)
Argenta De Pinte
Deauville sports & classics
Hairteam David
Dress Store
Healthy Feet
De Vreese (bouw)
Coiffure De Schinckel
Bora Bora
Day Spa Julie
Dierenpension ‘t Haegeland
PURE Kine, Body & Mind

geen sluiting
geen sluiting
ma. 17/7 t.e.m. za. 5/8
zo. 16/7 t.e.m. zo. 30/7
ma. 10/7 t.e.m. vr. 14/7, di. 8/8 t.e.m. do. 17/8
vr. 21/7 t.e.m. zo. 23/7, za. 12/8 t.e.m. di. 15/8
di. 20/6 t.e.m. wo. 12/7
geen sluiting
geen sluiting
ma. 17/7 t.e.m. zo. 30/7
ma. 17/7 t.e.m. zo. 23/7
ma. 17/7 t.e.m. ma. 31/7
di. 11/7, do. 20/7 t.e.m. zo. 23/7, ma. 14/8 t.e.m. di. 15/8,
gesloten op za. in juli en augustus
di. 1/8 t.e.m. do. 24/8
za. 15/7 t.e.m. ma. 31/7
ma. 10/7 t.e.m. ma. 31/7
ma. 3/7 t.e.m. zo. 23/7
ma. 10/7 t.e.m. zo. 23/7, za. 29/7 t.e.m. di. 15/8
vr. 21/7 t.e.m. zo. 6/8
ma. 11/9 t.e.m. ma. 2/10
wo. 12/7 t.e.m. vr. 14/7, wo. 6/9 t.e.m. vr. 8/9
zo. 27/8 vanaf 13 uur t.e.m. di. 12/9
geen sluiting
geen sluiting
vr. 21/7 t.e.m. wo. 26/7, ma. 21/8 t.e.m. za. 26/8
gesloten op za. in juli en augustus
zo. 30/7 t.e.m. ma. 21/8
di. 18/7 t.e.m. za. 22/7
geen sluiting
do. 29/6 t.e.m. zo. 16/7
za. 8/7 t.e.m. ma. 31/7
di. 18/7 t.e.m. do. 27/7, gesloten op ma. en di. vanaf di. 20/6 t.e.m. ma. 11/9
geen sluiting
do. 13/7 t.e.m. ma. 31/7
zon- en feestdagen gesloten
geen sluiting

Verlofperiode

U wenst de sluitingsdagen in groot formaat? Zie gemeentehuis en www.depinte.be/Vakantiekrant.

Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2017
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Dekrisco (schilder- en decoratiewerken)
Slagerij De Clercq
Lucas De Vocht (burn-out coach en conflictbemiddelaar)
Tuinen Bastien Vanden Abeele
Willow Lodge (logies en ontbijt)
Sofie Mestach (kinesitherapie)
Notarissen Hulsbosch Rijckbosch
Hondentoilettage Jolie
VDK De Pinte
CM De Pinte
Edelgedacht
Kasteel Viteux / Café Hubert
Aveve Thienpont Dirk
Luminello bvba
Thuisverpleging De Pinte
ROOM-IJS-KAR Van den Berghe
Brood en Banket Olivier
Visdelicatessen De Wolf
Tuin - verhuur - attracties Thienpont
Kinesitherapeut Hendrik Vijncke
Tuinaanleg- en onderhoud Piet Myncke
Algemene Bouwwerken Dirk Bradt
LM Oost-Vlaanderen (Liberale mutualiteit)
Btechnics - Algemene Elektriciteitswerken Matthias Bogaert
Garage Boxy
Bloemenspeciaalzaak Signatuur
Bakkerij Hanssens
Apotheek Van Heule
Kids & Cosy
Pappens wijnen cavavin
Lily & Marcel
Heyse - Kitchenart
De Wilde Edwig
Multi-shop (droogkuis - schoenmakerij)
Oxfam-Wereldwinkel
mmMidi
Footoo BVBA
De Baets Eric
La Fattoria
Dirk Dhossche (verwarming - sanitair)
Vlerick Johan (platte daken)
De Ponthoeve / GM-Food
Podologe Cindy Schelstraete
Heirweg 35
Hemelrijkstraat 2
Het Wijngaardeke 25
Jubileumlaan 4
Julien Anthierenslaan 16
Julien Anthierenslaan 30
Keistraat 113
Keistraat 3
Kerkplein 4
Kerkplein 5
Kerkplein 7
Kerkplein 8
Klossestraat 55
Koningin Fabiolalaan 47
Landuitstraat 9
Langevelddreef 66
Langevelddreef 67
Langevelddreef 70
Langevelddreef 8A
Margaret 17
Minnestede 4
Nazarethstraat 43a
Nazarethstraat 7
Nieuwstraat 79a
Oude Gentweg 10
Oude Gentweg 27
Pintestraat 1
Pintestraat 17
Pintestraat 18
Pintestraat 3
Pintestraat 37
Pintestraat 5
Pintestraat 53
Pintestraat 9
Polderbos 2A
Polderdreef 3
Polderdreef 4a
Pont-Noord 100
Pont-Noord 2
Pont-Noord 40
Pont-Zuid 18
Pont-Zuid 26
Varentschoot 27

geen sluiting
ma. 3/7 t.e.m. vr. 21 /7
ma. 14/8 t.e.m. zo. 3/9
za. 15/7 t.e.m. zo. 30/7
geen sluiting
geen sluiting
ma. 17/7 t.e.m. zo. 6/8
ma. 24/7 t.e.m. do. 28/7, ma. 21/8 t.e.m. do. 31/8
iedere za. in juli en augustus
ma 24/7 t.e.m. di. 15/8
za. 15/7 t.e.m. ma. 7/8
geen sluiting
vr. 14/7 t.e.m. za. 29/7
za. 8/7 t.e.m. vr. 28/7
geen sluiting
geen sluiting
ma. 7/8 t.e.m. di. 29/8
di. 29/8 t.e.m. ma. 18/9, di. 19/9 open (vanaf 9 uur)
za. 8/7 t.e.m. za. 22/7
vr. 21/7 t.e.m. zo. 23/7, za. 12/8 t.e.m. di. 15/8
geen sluiting
ma. 10/7 t.e.m. zo. 30/7
ma. 10/7 t.e.m. zo. 23/7
di. 20/6 t.e.m. wo. 26/7
wo. 5/7 t.e.m. zo. 23/7
geen sluiting
za. 15/7 t.e.m. di. 8/8
ma. 31/7 t.e.m. di. 15/8
ma. 17/7 t.e.m. zo. 6/8 (ma., di. en wo. gesloten, wel open op do., vr. en za.)
zo. 9/7 t.e.m. ma. 24/7, za. 12/8 t.e.m. do. 17/8
ma. 17/7 t.e.m. ma. 7/8
ma. 10/7 t.e.m. di. 8/8
gesloten sinds ma. 1/5
ma. 10/7 t.e.m. zo. 6/8
wo. 19/7 t.e.m. di. 15/8, wel open op za. 5/8 (10-12 uur)
ma. 17/7 t.e.m. ma. 31/7
ma. 10/7 t.e.m. za. 5/8
di. 1/8 t.e.m. vr. 18/8
geen sluiting
za. 15/7 t.e.m. ma. 24/7
ma. 10/7 t.e.m. zo. 30/7
geen sluiting
ma. 10/7 t.e.m. ma. 31/7

Vrije tijd

Dit was
‘Erfgoeddag
2017’

Volgend jaar vieren we feest!
Jullie ook?

In De Pinte verzamelden de cultuurraad en Heemkring Scheldeveld een
tiental (lokale) artefacten en lieten
die ‘los’ op kinderen uit het eerste
leerjaar. Rogier Laureys (student
journalistiek) bundelde deze beelden
in een korte videoreportage waarin
iedereen wel een voorwerp zal
(her)ontdekken dat persoonlijke
herinneringen aan het leven in
De Pinte en Zevergem oproept.
Je zocht nog een ‘goede gelegenheid’ om die exclusieve fles champagne te kraken?
Wat dacht je van 150 (honderdvijftig!) jaar De Pinte?

Bekijk de film
De film duurt zo’n twintig minuten
en kan je bekijken op YouTube
(zoeken op Erfgoeddag 2017), of
scan de QR-code met je smartphone.

In juni 1868 werd het ‘gehucht’ De Pinte officieel afgescheiden van Nazareth en
werd het een zelfstandige gemeente. In 2018 zullen we ons 150-jarig bestaan
uitgebreid vieren.
In afwachting van ons officiële programma roepen we al onze inwoners en
(erkende) verenigingen op om ook evenementen of acties op touw te zetten
(tussen januari en december 2018). Denk even met ons mee en laat ons weten hoe
jij of jouw vereniging 150 jaar De Pinte wil vieren. Met een groots evenement of
eerder een intiem concert? Een overzicht van de eigen geschiedenis? Een sportprestatie of recordpoging? Alle ideeën zijn meer dan welkom op 150jaar@depinte.be.
Vanaf september leggen we alle ideeën (of ze nu heel concreet of nog heel abstract
zijn) naast elkaar en kijken we, samen met jullie, hoe we het feestjaar verder vorm
kunnen geven.

Gratis zoektochten in De Pinte mét prijzenpot
Je hoeft het niet altijd ver te zoeken om het leuk te maken tijdens de zomermaanden. Gemeente De Pinte liet
twee zoektochten maken die je doorheen het centrum
van De Pinte brengen.

Speurzoektocht
De speurzoektocht is een uitdaging, want deze is behoorlijk pittig. Ook hier moeten 29 vragen opgelost worden.
En hier en daar kan er al eens een valstrik opduiken!

Het parcours en antwoordenblad kan je gratis krijgen
in het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCP. Een
digitale versie is te vinden op www.depinte.be/zip.

Prijzenpot
Iedereen kan gratis deelnemen aan de zoektochten tot
het einde van de zomervakantie (31 augustus). Inwoners van De Pinte en Zevergem kunnen onder andere
aankoopbonnen winnen voor de plaatselijke horeca- en
handelszaken.

Fotozoektocht
De fotozoektocht is een leuke gezinsactiviteit en laat je
zoeken naar 29 herkenningspunten op evenveel foto’s.
Bij elk herkenningspunt hoort een vraag.
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Meer info: www.depinte.be/zip

Zomersluiting bib:
van zaterdag 16 juli
tot en met zaterdag 29 juli
• Boeken terugbrengen kan ook als de bib
gesloten is.
Je kan ze deponeren in de inleverbus. Let op! Hou
het boek voor de schuine wand aan de klep van
de bus, daarna met een duwtje in de geopende
klep deponeren en steeds wachten tot ze sluit
vooraleer het volgende boek aan te bieden!
• Boeken verlengen kan via
https://mijn.bibliotheek.be.

De collectie
gezelschapsspelletjes
in de bib is aangevuld
met: Animal Party,
Dobble, Saboteur,
Regenwormen, Story
Cubes, Valse Motten
en Codenames. Je
vindt ze in de burcht
beneden. De kleuters
mogen zich daarnaast
nog verheugen op een
gloednieuw collectie
puzzels.

De Schat
van Vlieg
Zoek een Schat
van Vlieg en
ontdek wat jij
ruikt wat ik ruik!

Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen tijdens de zomermaanden juli en augustus opnieuw op zoek gaan naar De
Schat van Vlieg in de bibliotheek.
Met het thema ‘Ruik jij wat ik ruik’ kunnen de kinderen aan
de hand van een aantal vraagjes de schatkist terugvinden,
waarin een geurpakje zit met allerlei opdrachtjes. Bovendien
krijgen de eerste twintig deelnemers een geurhanger in de
vorm van Vlieg met een heerlijk geurtje!

Nieuw!
eID als lenerskaart

Nieuwe tijdschriften:
Happinez, Psychologie,
Geschiedenis Magazine,
Portici, Palet, Humo,
Test Gezondheid,
Wonen Landelijke
Stijl, La Maison Victor,
De Wandelvogel,
Dobbit, Over Taal en
Boekenmagazine.
Al wie beschikt over een elektronische identiteitskaart hoeft
voortaan geen apart lenerspasje meer bij te houden. Vanaf
1 juli, kan je je eID als lenerskaart gebruiken. Jouw rijksregisternummer geldt dan als lenersnummer.
Een bruin kleurtje
krijgen terwijl je de
laatste nieuwe Aspe
nagelbijtend verslindt,
het kan sinds kort op
het spiksplinternieuw
leesterras van de bib.

Nieuwe leners krijgen de keuze: het klassieke bibpasje of het
gebruik van de eID als lenerspas. Ook bestaande leden van de
bibliotheek kunnen hun elektronische identiteitskaart laten
inlezen. Dit gebeurt kosteloos.
Kinderen of personen die nog niet in het bezit zijn van een
eID krijgen een lenerskaart van de bibliotheek.
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Vrije tijd

Foto: Jan Germonpré

Leven(s)lang
Sportelen: Stay Fit

Kom op zondag 9 juli (Vlaanderen Feest!) naar
Camping Polderbos *****

TIP

Meer info op pagina 26

Zomersportkampen

Stay Fit is een lessenreeks met een grote variatie aan sporten
en bewegingsvormen.
Wanneer en waar?
Twaalf lessen, wekelijks op maandag van 18 september tot
11 december, van 10 tot 11 uur, in de spiegelzaal en de
sportzaal van het OCP (Polderbos 20).
Programma
• september
• oktober
		
		
• november
		
		
• december
		

18/9 en 25/9 rugschool
2/10 gymnastiek,
9/10 en 16/10 body and brain yoga,
23/10 Netbal
6/11 en 13/11 chi kung,
20/11 drums alive,
27/11 Fitball
4/12 bewegingscircuit,
11/12 lachyoga 		

Kostprijs: € 42 voor inwoners, € 54 voor niet-inwoners
Inschrijven via 09 280 98 40 of sport@depinte.be. Na inschrijving ontvang je een overschrijving om de betaling te regelen.

Neem contact op met de sportdienst (tel. 09 280 98 40)
om een laatste plaatsje te reserveren.
Alle informatie omtrent de kampen voor lagere schoolkinderen, de sportacademie en de inschrijvingsprocedure is terug
te vinden in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.
Prijs: € 75 inwoners, € 90 niet-inwoners
Inschrijven kan enkel vooraf en online via
depinte.beticketgang.eu.

Het museum Scheldeveld in de Drapstraat 16 in
Nazareth is vanaf juli 2017 tijdelijk gesloten wegens
renovatiewerken in aantocht. Op deze locatie vind je
ambachtelijke voorwerpen uit De Pinte - Nazareth en
omgeving.
Info: Heemkring Scheldeveld, tel. 09 282 70 42
(Marilyn Couck en Johan Van Twembeke)

WEETJE
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Op zoek naar een hobby?

Turnvereniging
Blijf Jong

Started to run?
Continue to jog!

In 1986 startte
in De Pinte
de turnvereniging
Blijf Jong.
Sindsdien
sloten zich
elk jaar nieuwe leden
aan. Bovendien wonen nog steeds ouwe-getrouwen
de lessen bij. Niet meer zo jong maar toch nog voldoende fit!

JoggingClub
De Pinte is dé
recreatieve joggingsclub voor
De Pinte en omstreken. Reeds
37 jaar lang
bieden ze, elke
dinsdagavond,
joggers die 5
km of meer aankunnen een aangenaam gezelschap om samen te genieten van een wekelijkse
parcours. Ook de gevorderden bezorgen ze hun runners-high
op hun 10 km-parcours, onder andere doorheen het Parkbos.

In september hernemen de lessen en wie interesse heeft is
welkom. De lessen vinden plaats in het OCP, van maandag
4 september 2017 tot donderdag 28 juni 2018.
Lestijden op:
• maandag
8.30 tot 9.30 uur
• dinsdag
8.30 tot 9.30 uur
• donderdag
9 tot 10 uur en 10 tot 11 uur
Geen lessen tijdens de schoolvakanties en op verlofdagen.
Basisprijs: € 60 per jaar, verzekering inbegrepen
Proefles gratis in september

Je vindt JoggingClub De Pinte deze zomer zeker terug op
de joggings in de buurt (34ste avondjogging op 7 juli om
20 uur in Zevergem, 3de Moerkensheidejogging op
6 augustus om 14.30 uur in Moerkensheide), of op hun
eigenste lustrumeditie van de 5de Scheldeveldejogging op
8 september om 19 uur aan de sportzuil van de loopomloop aan WZC Scheldevelde.
Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken op dinsdagavond!
Meer info op www.jcdepinte.be of bij Geert Deconinck
(jcdepinte@gmail.com)

Meer info: Hilde Serras 09 245 27 01, hilde.serras@gmail.com

Zomertrainingen De Pinte
Jka Shotokan Karate
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging voor de komende
zomer? Ben je nieuwsgierig wat karate voor jou zou kunnen
betekenen? En wil je bovendien ook jouw fysiek aanscherpen? Dan ben je zeker en vast van harte welkom tijdens de
zomertrainingen.
Tijdens de maanden juli en augustus verzamelen de leden
van JKA shotokan karateclub Tasseikan De Pinte elke dinsdag
en donderdag tussen 20 en 21.30 uur ter hoogte van het OCP.
Er wordt gewerkt met diverse gastlesgevers (waaronder (ex-)
leden van de nationale ploeg) zodat er elke training verschillende aspecten van het karate aan bod komen.
Het is niet alleen een mooie afwisseling voor de doorwinterde karateka, maar eveneens een perfecte instapmodule
voor nieuwsgierige nieuwkomers die aankloppen voor
een eerste kennismaking. Deze zomertrainingen zijn een
recreatieve en familiale gebeurtenis, eerder dan een competitie gericht gebeuren. Maar zij die het sportieve seizoen al
wensen voor te bereiden, zullen er ook zonder enige twijfel

perfect op hun wenken bediend worden.
De gewone clubtrainingen voor jongeren (vanaf zes jaar) en
volwassenen worden hernomen vanaf zaterdag 2 september 2017. Allen van harte welkom, zowel tijdens de zomertrainingen als tijdens de gewone clubtrainingen!
Meer info op www.tasseikan.be, info@tasseikan.be en
facebook
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Op zoek naar een hobby?

Jij ook
scoutie?!
Ben je actief, hou je van buitenspelen en vind je het niet erg om vuil
te worden? Speel je graag gekke
spelletjes met vriendjes en vriendinnetjes en heb je er altijd al van
gedroomd om eens in een tent te
slapen? Wil je graag leren kampvuren maken, sjorren en andere uitdagende technieken uitproberen?
Dat kan allemaal bij Scouts & Gidsen
De Pinte-Zevergem!

Scouts en Gidsen,
ook voor kinderen
met een beperking
Scouts en Gidsen De PinteZevergem terecht.

Scouts & Gidsen De Pinte-Zevergem
houden vergadering op zondag van
14 tot 17 uur aan de scoutslokalen
in de Nieuwstraat. Scouties kunnen
beginnen vanaf het eerste leerjaar.
Het nieuwe scoutsjaar gaat voor
nieuwe leden van start op 1 oktober. Vooraleer je ervoor kiest om
je in te schrijven kan je twee maal
vrijblijvend, gratis én verzekerd
proberen! Daarenboven organiseren
ze twee infonamiddagen:
na afloop van de vergadering
(om 17 uur) geeft de leiding een
woordje uitleg over de scoutswerking, kan je een uniform
bestellen, en staat de Groepsleiding
paraat voor al jouw vragen.
Deze infodagen vervangen de
Opendeurdag die voortaan in het
voorjaar zal plaatsvinden.
Infodagen: 1 en 15 oktober, telkens
van 17 tot 18.30 uur
Waar: Scouts & Gidsen De PinteZevergem, Nieuwstraat 78b, De Pinte

Inschrijvingen
156e FOS
De Havik
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Scouts en Gidsen De PinteZevergem gaat vanaf volgend
scoutsjaar van start met Akabe.
Binnen hun eigen scoutswerking
richten ze een extra tak op. Akabe
staat voor Anders KAn BEst en daar
streven we ook naar!
Kinderen en jongeren die nood
hebben aan meer begeleiding en
activiteiten op maat, meer bepaald
kinderen met een fysieke en/of
mentale beperking, kunnen bij

Bij Scouts en Gidsen De PinteZevergem is iedereen welkom in
elke tak om samen te spelen. In die
spirit zouden ze als scouts graag nog
iets meer doen. Dit door een nieuwe
tak te creëren met aandacht voor
iedereen zijn mogelijkheden.
Ze benadrukken graag dat dit een
opstart is en dat het samen zoeken
zal zijn naar een goede scoutswerking. De eerste maanden zal de
leiding de tijd nemen om uitgebreid
kennis te maken met nieuwe leden,
ervaring op te doen door onder
andere mee te draaien in andere
Akabe-werkingen, maar natuurlijk
ook om samen te spelen en te ravotten. We hopen zeker met regelmatige scoutsvergaderingen van start
te kunnen gaan in het voorjaar.
Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem kiest bewust voor een klein
opstartgroepje met richtleeftijd zes
tot twaalf jaar.
Interesse of vragen?
Neem dan gerust, liefst tijdig (september - oktober), contact op via
akabe@scoutsengidsendepinte.be!

Lees je graag wat meer achtergrondinformatie rond deze
aangepaste scoutswerking? Dan kan je altijd terecht op
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/AKABE.

Voorinschrijving voor inwoners op zaterdag 26 augustus 2017
Dit is de eerste inschrijvingsdag van het nieuwe scoutsjaar (2017-2018).
Op zaterdag 2 en 9 (eventueel 16) september kan iedereen zich
komen inschrijven (Sportwegel 7) en krijgen kinderen uit De Pinte
geen voorrang meer.
De uren van de inschrijvingen en het aantal vrije plaatsen zijn rond half
augustus te vinden op www.dehavik.be.

Voor de jeugd

NIEUW vanaf september:
Techniekacademie De Pinte

Tussen 13 september en 6 december zullen in de gemeente twaalf workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar
in het kader van de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES
met als inrichter de gemeente.
Dit initiatief wil kinderen op een unieke wijze kennis laten maken met
techniek en technologie en bestaat al in verschillende gemeenten en
steden, met groot succes. De Techniekacademie wordt georganiseerd door
Hogeschool VIVES.
Wat?
Via twaalf concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht
met: chemie, hout, metaal/kunststof,
elektriciteit, elektronica, informatica/
robotica. Er is begeleiding door techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde
nodigen we alle ouders uit
voor een diploma-uitreiking. De techniekacademie
vindt plaats op woensdagnamiddag van 13.30
tot 15.30 uur in het OCP
(Polderbos 20).
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 2 september, je aanmelden (interesse laten blijken)
kan nu al via www.techniekacademie-depinte.be. Het aantal deelnemers
is beperkt tot twintig. De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en
verzekering inbegrepen.

Binnenkort
in De Pinte:
omnisportterrein
en skateterrein

Na grondig overleg met enkele jeugdige
enthousiastelingen werd het ontwerp voor
het nieuwe skateterrein en bijhorend omnisportterrein goedgekeurd. Deze zomer starten
de verschillende werken aan de ondergrond
(drainage, aanleggen beton- en asfaltplaat …)
waarna de verschillende toestellen geplaatst
zullen worden.
Het skateterrein zal beschikken over onder
andere een quarterpipe, grindrails, skate
bench, olliebox en flatwedge.
Op het omnisportterrein zal je kunnen voetballen, basketballen, volleyballen, badmintonnen, tennissen en andere balsporten spelen.
Als alles verder volgens
planning verloopt, zal je
vanaf september 2017
gebruik kunnen maken
van de nieuwe terreinen.

2 september 2017
kinderfilm en openluchtfilm
Meer info in het volgende infoblad

Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie De Pinte nog een
aantal bedrijfspartners. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via
sabine.poleyn@vives.be.
Interesse om deel te nemen?
Laat het weten via www.techniekacademie-depinte.be of via
jeugddienst@depinte.be
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Voor de jeugd

Speelpleinwerking
Amigos
Deze zomer kunnen kinderen vanaf drie jaar (die zindelijk zijn)
en jongeren tot en met de het zesde leerjaar opnieuw vijf weken genieten van Amigos en zijn avonturen. Een enthousiaste
groep animatoren staat klaar voor een fantastische vakantie
vol spel, sport, fantasie en avontuur.
Wanneer?
• Van maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli 2017
(let op: geen speelplein op vrijdag 21 juli)
• Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli 2017
• Van maandag 30 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017
• Van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2017
• Van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus
2017 (let op: geen speelplein op dinsdag 15 augustus)
Start en einde van de activiteiten?
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Met gratis opvang vanaf 7.30 uur, ’s middags en tot 18 uur
Waar?
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Inschrijven?
Via depinte.ticketgang.eu
Meer info
www.depinte.be/amigos

3 september:
Speelstraat
Van 13 tot 18 uur
in Polderbos
Meer info binnenkort op:
www.depinte.be/speelstraat

60-uren
Jeugdhuis
Impuls op
27, 28 en
29 juli
Zie Agenda
pagina 28
voor meer info

TIPS
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Kindergemeenteraad
Omdat de mening van
kinderen belangrijk is, besliste
het college van burgemeester
en schepenen om een
kindergemeenteraad op
te richten. Het schooljaar
2016-2017 is voorbij dus
kijken we tevreden terug
naar het derde jaar van de
kindergemeenteraad.
Wie zetelde het voorbije jaar in de kindergemeenteraad?
Lukas Soens, Elisabeth Verlinden en Jolien Agache. Tijdens
de eerste bijeenkomst op 3 december 2016 werd er een
kinderburgemeester verkozen. Lukas Soens behaalde de
meeste stemmen en werd de kinderburgemeester van
De Pinte.

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie gaf Lukas in
het bijzijn van de andere kindergemeenteraadsleden een
speech op het gemeenteplein.
De thema’s die dit jaar behandeld werden zijn:
verdraagzaamheid voor de ander, vrije tijd, milieu/zwerfvuil
en speelruimte.
Dikke pluim voor het enthousiasme van deze
kindergemeenteraad.
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt er een nieuwe
kindergemeenteraad samengesteld.
Hou www.depinte.be/kindergemeenteraad in de gaten
want begin september wordt alles voor de verkiezingen
online gezet.

Tienerwerking PAARS!
Paars is er voor jongeren van het eerste tot en met het
derde middelbaar. De tieners kunnen mee beslissen hoe
het programma er zal uitzien!
Coole activiteiten op dinsdag worden afgewisseld met
crazy uitstapjes op donderdag. De activiteiten vinden
een volledige dag plaats van 9 tot 16.30 uur en vinden

vaak op verplaatsing plaats. Het is dus noodzakelijk om
voor een hele dag (voor- en namiddag) in te schrijven.
Check vooraf de tienerpagina van Paars op Facebook
(www.facebook.com/TienerwerkingPAARS) om te
weten wat je moet meebrengen! Ook beschikbaar als je
zelf geen Facebookaccount hebt!

Tienerprogramma
tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes
Sint-Martens-Latem en De Pinte een aantal heel diverse
activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien jaar). Doel van
deze samenwerking is het aanbod voor tieners in beide
gemeentes te verruimen. Dus heb je zin in een aantal
vernieuwende en uitdagende activiteiten met vrienden,
schrijf je dan snel in voor één of meerdere activiteiten:
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

Inschrijven
Om in te schrijven mail je jouw naam, adres, leeftijd, telefoon
en activiteit van je keuze naar jeugddienst@depinte.be.
Na inschrijving ontvang je van de jeugddienst een mail met
het bedrag en de mededeling voor de overschrijving.
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Bijkomende info: www.depinte.be/tieneractiviteiten.
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Agenda juli - augustus 2017
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.

Folgazàn

Camping Polderbos *****
Vlaanderen Feest

Folgazán is een poppy folkband die ver
buiten de lijnen van de traditionele folkmuziek kleurt. Ze mengen moeiteloos
elementen uit de hedendaagse pop en
rock met typische folk- en jazzy invloeden. Folgazán varieert op het podium
in het Nederlands met poppy folksongs,
aanstekelijke dansdeuntjes en tere
melodietjes met een jazzy folk-touch.

zondag 9 juli, vanaf 15 uur
Op de vooravond van de Vlaamse Feestdag opent ‘Camping Polderbos *****’
opnieuw haar deuren: een gezellige namiddag vol muziek en activiteiten voor het
hele gezin.
Op zondag 9 juli is iedereen vanaf 15 uur welkom op het grasplein naast het OCP
om samen met vrienden en familie een terrasje te doen, te luisteren en kijken naar
optredens, elkaar uit te dagen voor een spelletje Kubb, petanque*, beachvolley of
samen met de kinderen te knutselen in de zon.
Muziekschool De Pinte steekt van wal om 16 uur. Folgazàn zorgt voor het ideale
aperitief om 18 uur en Ontpopt zorgt er om 20.15 uur voor dat je niet meer kan
blijven zitten.
* Petanqueclub ‘De Zonnebloem’ organiseert een mini-tornooi op de petanquevelden
van het OCP. Deelnemen kan als ‘triplette’ (groep van drie personen) en is gratis.
Inschrijven via julien.matthys@telenet.be.

26 | www.depinte.be

Ontpopt
Een lekker swingende coverband die
de sterkste Nederlandstalige hits van
de voorbije decennia onder handen
neemt. Meezingen, dansen of gewoon
genieten: bij Ontpopt kan het beurtelings of allemaal tegelijk. Zonder vooroordelen, zonder grenzen naar genres
of periodes.

• 27, 28 en 29 juli: 60-uren Jeugdhuis Impuls
• 4 en 5 augustus: 25 jaar Zeverrock
• 18, 19 en 20 augustus: Oogstkermis Zevergem

Zaterdag 8 juli

Vrijdag 23 juni

Midzomerfeest in de
Hospicebossen
Uitgestippelde wandelingen met educatieve activiteiten voor groot en klein,
om kennis te maken met de nieuwe
wandelpaden. Natuurliefhebbers en
acteurs Mout Uyttersprot en Sebastien
De Waele geven een woordje uitleg
over het ecologisch bosbeheer van de
Provincie. Kinderen kunnen zich creatief
uitleven in de speelzone. Verder kan je
genieten van culinaire ecologische bosspecialiteiten en een streepje muziek.
Kom met de fiets!
vanaf 18 tot 20 uur, einde wandelingen: 23 uur - hoofdingang
Hospicebossen: Klapstraat, Nazareth gratis
Provincie Oost-Vlaanderen:
09 267 78 02
Zaterdag 1 juli en 5 augustus

Pc-dokter
van 10 tot 12 uur - bib - gratis - inschrijven via www.depinte.be/pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Zondag 2 juli

Bezoek Alpacahoeve Ecosnooze
Leiestreek/Gent af. Via rustige wegen
verkennen we in een lusvormige tocht
(8 km) de gemeente en ontdekken we
ook het recent doorgetrokken knuppelpad in een gedeelte van het Parkbos.
om 19 uur - Kerkplein - gratis (leden)
/ € 1,5 p.p. of € 3 per gezin / gratis
(-12 jaar), verzekering, versnapering
en stempel inbegrepen.
Met vijf stempels (ongeacht welke
reeks avondwandelingen) kans op
een prijs.
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
www.pasar.be/pasarzomert
Vrijdag 7 juli

Barbecue met gratis
aperitiefconcert
vanaf 11 uur: gratis concert /
om 12.30 uur: barbecue - domein
Scheldevelde - € 17
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band
www.harmonieorkest.be

Woensdag 19 juli

Fietstocht (ca. 30 km) in
onmiddellijke omgeving

Maandag 3 juli en 10 juli

om 19 uur - Dorp Zevergem - gratis
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
bloedgevendoetleven.be
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
Donderdag 6 juli

Jaarlijkse bedevaart naar
Oostakker
om 13.45 uur - Dorp
Okra Zevergem
jeanineschollaert@hotmail.com
0476 87 40 49
Donderdag 6 juli

Pasar Zomert op knuppelpad
Parkbos
Pasar De Pinte trapt dit jaar de reeks
avondwandelingen Pasar Zomert

Een leuke activiteit voor (groot)ouders met de (klein)kinderen, want we
ontmoeten deze bijzonder vriendelijke
dieren te midden van een natuurgebied
in Michelbeke. We begeleiden de jonge
alpaca’s (er zijn baby’s!) tijdens een avontuurlijke wandeling. De alpaca’s worden
er getraind (tam gemaakt) door autistische jongeren, die er een sterke band
mee opbouwen en er hun zelfvertrouwen mee vergroten. Marijn Devalck is
peter van het hele project!
Meebrengen: regenlaarzen of goed
wandelschoeisel. De rondleiding is niet
geschikt voor buggy’s.
van 14 tot 17 uur - parking
Riedeplein / Michelbeke - inschrijven
voor 5/7 - € 7 (leden) / € 10 /
€ 5 (4-10 jaar), inclusief verzekering
Velt Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be
09 385 60 03

34ste avondjogging
in Zevergem
Omloop langs rustige, landelijke wegen
en de dorpskern van Zevergem. Wandelaars zijn eveneens toegelaten.
Nieuw deze editie: ‘kidsrun’ 400 en 800 m
om 19.30 uur (kidsrun) € 2, naturaprijs inbegrepen
om 20 uur (jogging) - inschrijven in
de kantine van voetbalclub Zevergem Sportief (5 of 10 km) € 6 p.p. / € 12 per gezin, met
naturaprijs voor elke deelnemer en
tombola met waardevolle prijzen.
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be
(ook voor het resultaat en foto’s)

Zondag 23 juli 2017

Te Deum
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal na de mis van 11 uur in de kerk
van De Pinte het Te Deum gezongen
worden. Op die manier herdenken we
de troonsbestijging van Koning Leopold
I, stichter van het Belgische vorstenhuis.
De eerste koning der Belgen legde op
21 juli 1831 de grondwettelijke eed af:
hij zwoer trouw aan de Belgische grondwet en aan de Belgische wetten.
Deze aankondiging geldt als uitnodiging. Er worden geen persoonlijke
uitnodigingen verstuurd.
Na de mis van 11 uur - kerk De Pinte
Gemeente De Pinte: 09 280 80 80
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27, 28 en 29 juli

18, 19 en 20 augustus

60-uren Jeugdhuis Impuls

Oogstkermis 2017

Voor de tweede keer, sinds lang weggeweest, staat het jeugdhuis voor jullie
klaar met een mini-festival, en dat wel
60 uren aan een stuk. Geniet overdag
van het zelf aangelegde strand in het
goede weer, en ’s avonds en ‘s nachts
van een geweldig feest. Vrijdag en
zondag kan je je verwachten aan tal
van plaatselijke dj’s, terwijl er zaterdag
de hele avond voor muziek wordt
gezorgd door bands, en je rustig kunt
zitten aan een kampvuurtje.
Het feest buiten wordt steeds stilgelegd om 1 uur, maar wordt dan binnen
verder gezet door de dj, om de nachtrust van de buren te respecteren.
Het feest begint op vrijdag al om 17 uur, en eindigt de zondagnacht in de vroege
uurtjes.
Hoewel het doelpubliek op ‘jeugd’ staat, zijn mensen van alle leeftijden zeker
welkom om de geweldige sfeer te komen opsnuiven. Er zal veel te doen zijn, voor
iedereen. Wij zorgen voor drank en sfeer, jullie voor het feest. Tot dan!
vanaf vrijdag om 17 uur - Polderbos 2 - € 5 (VVK) / € 6 (ADK), voor het hele
weekend
Jeugdhuis Impuls
www.jhimpuls.be

Vrijdag 18 augustus
21 uur: Receptie voor sponsors en medewerkers
22 uur: Streekbierenavond
Wezeltent, gratis toegang
Zaterdag 19 augustus
16 uur: Dierenplezier in de kinderzoo
18 uur: Badeendjes-worp voor kinderen
20 uur: Muzikaal evenement en Tanssia
Twirling Girls
23 uur: Spetterend vuurwerk
Gratis toegang
Zondag 20 Augustus
15.30 uur: Aflossingsduatlon
17 uur: Zevergemse Duatlon
3 km lopen en 17 km fietsen, deelname:
€ 5 (fles cava bij prijsuitreiking inbegrepen), inschrijven: tent dorp
Dorp Zevergem
Wezel i.s.m. Gemeente De Pinte en
Vrije Basisschool Zevergem
www.dewezel.be
Zaterdag 19 en zondag 20 augustus

Zondag 30 juli

Opluisteren openluchtmis
om 18 uur - Sint-Annakapel / EkeLanduit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus

25 jaar Zeverrock
Zelfs Natalia en Tom Boonen zullen
zich deze zomer thuis voelen op
de 25ste editie van Zeverrock, want
behalve schoon volk als Kraantje
Pappie, Boef, Delv!s, Absynthe
Minded, Tamino, Het Zesde Metaal en
Admiral Freebee komt ook Van
Echelpoel langs met zijn cursus
‘Kempens voor gevorderden’.
Als je nog op zoek was naar enkele
geldige redenen om op vrijdag 4 en
zaterdag 5 augustus op een gloeiend
hete wei te staan hossen tussen een
paar duizend anderen die toevallig
exact hetzelfde idee hadden concertje, pintje, praatje - dan heb je
die bij deze dus gevonden. Riep daar
iemand fiejesje?
www.zeverrock.be
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Zondag 6 augustus

3 Moerkensheidejogging
de

Unieke
omloop
door het park
en bos
‘Moerkensheide’
met beklimming
van de
Calvarieberg
(10 m hoog).
om 14.30 uur (kidsrun) - € 2,
naturaprijs inbegrepen
om 15 uur (Moerkensheidejogging,
4, 7 of 10 km) - € 6, naturaprijs
inbegrepen, tombola
sportpark Moerkensheide
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be
(ook voor het resultaat en foto’s)
Donderdag 17 augustus

Veilig (elektrisch) fietsen
Theoretische inleiding en groepstocht
met koffie en koek
om 14 uur - Veldblomme 50 (met
fiets) - € 2
Okra Zevergem
dewilde.agnes@telenet.be
09 385 65 86

JV-Jeugdvoetbaltornooi
om 10 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 4
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 19 augustus

Krulboltornooi
Tijdens het kermisweekend. Met wedstrijdbollen van de vereniging. Prijzen
voor de winnaars.
vanaf 13.30 uur (vooraf lottrekking
van de ploegen) - Het Wijngaardeke €3
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
willy.hoof@telenet.be
Woensdag 23 augustus

55+: Sportnamiddag in
Mariakerke
om 11 uur - Bondslokaal - gratis
Gezinsbond DP
A. Van Schelstraete: 09 282 62 46

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

De Pinte in beeld
Applaus voor onze fietshelden
Zaterdag 27 mei verwelkomde gemeente
De Pinte alle renners van Kom op tegen Kanker
met bijzondere aandacht voor het MJR Team De
Pinte. Met de nodige steun en aanmoediging van
de Pintenaars en natuurlijk de eigen wilskracht
deden onze renners het fantastisch!

De zon was van de partij op zondag 21 mei tijdens de Dag van het Park in
Scheldevelde. De gratis Fairtrade picknick en tal van activiteiten en workshops
brachten opnieuw een gezellig aantal inwoners op de been.

Polderbos op woensdag
19 april 2017 tijdens de
Buitenspeeldag.

Jouw leuk of
hartverwarmend
initiatief met foto
in het infoblad?
Een buurtfeest, benefiet voor
het goede doel, uitzonderlijke
sportieve prestatie, een lovenswaardig initiatief op vlak van
milieu en duurzaamheid …
Noem maar op. Geef het door
via communicatie@depinte.be
(geen politieke of commerciële
info).
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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, Groenstraat 6, 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 28 augustus 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
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
Niko Gobbin, Spechtenpark 5, 0485 36 01 93, niko.gobbin@azstlucas.be
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 29 augustus 2017
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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Bezoek onze charmante
partnergemeente Freiamt
Het is dit jaar precies 46 jaar dat de verbroedering tussen De Pinte en Freiamt
in het mooie Zwarte Woud tot stand kwam. Dit leverde De Pinte meteen het Europese
vaandel op, een hoge EU-onderscheiding. Aan de wieg van deze jumelage stonden
Roger Vanhoutteghem († 2002), Bertrand De Bie uit De Pinte en toenmalig burgemeester
van Ottoschwanden Matthias Bühler († 1993).
In het verleden waren er vele uitwisselingen tussen de verenigingen van onze dorpen
onderling. Zo denken we aan Kunstkring Centaura, minivoetbal, wielertoeristen,
muziekvereniging, enzovoort.
Onze verbroederingsgemeente heeft alle ingrediënten om er enkele dagen, een week
of meer te genieten van het uitgestrekte en groene landschap waar je volop tot rust
kan komen. De helft van de oppervlakte is bebost, ligt in het Naturpark Schwarzwald en werd verkozen tot
‘Gezinsvriendelijke vakantieplaats’ in Baden-Württemberg. Het is een wandelparadijs met circa 140 kilometer goed begaanbare
en bewegwijzerde wandelwegen.
Je kunt er genieten van de alombekende gastronomie begeestert door de Badische keuken met Zwarte Woudspecialiteiten.
Ook cultuurliefhebbers komen er aan hun trekken met een breed aanbod maandelijkse kunsttentoonstellingen, musea zoals
het Heimatmuseum, klokkentorenmuseum en sinds kort een radiomuseum.
Attractief voor jong en oud is het Walderlebnispfad (bosbelevingspad). Vanop de Hünersedelturm op de 744 meter hoge
‘huisberg Hünersedel’ krijg je heerlijke panorama’s op onder andere het Zwarte Woud, de Vogezen, Jura en bij helder weer zie je
de kathedraal van Straatsburg.
Een bezoekje aan de wekelijkse Bauernmarkt op vrijdag met haar typische lokale specialiteiten is een must. Ontspannen in het
Hallenbad (zwembad) met sauna of een partijtje minigolf garanderen geen verveling. Onze verbroederingsgemeente Freiamt
is bovendien een ideaal uitgangspunt voor talrijke uitstappen in het Zwarte Woud, de wijnstreek Kaiserstuhl, naar Bodensee, de
vlakbij gelegen Elzas of Zwitserland. Een sterke aanrader is een tripje naar de wondermooie Zwarte Woud-hoofdstad en universiteitsstad Freiburg. Amper een half uurtje rijden. Qua verblijfsaccommodatie biedt Freiamt genoeg mogelijkheden.

Een aanrader!
In de inkomhal van het gemeentehuis liggen brochures gratis ter beschikking. Je kan ook veel opsteken als je surft naar
www.freiamt.de, of stuur een mailtje naar de toeristische dienst: info@freiamt.de (Duitstalige website en info via e-mail).
Verenigingen die de band met onze verbroederingsgemeente willen aanhalen, kunnen voor praktische ondersteuning
terecht bij Wim Van Laecke, e-mail: wim.vanlaecke@telenet.be.

