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Nieuw school-/werkjaar
voor verenigingen
Check de UiTagenda en
‘Op zoek naar een hobby?’
| zie pag. 17 en 23

Speelstraat in Polderbos
Op zondag 3 september
| zie pag. 20

Pintefeest: braderie,
rommelmarkt, animatie
Zondag 10 september
| zie achtercover

Mobiliteit in de kijker
Voorontwerp
mobiliteitsplan, autoloze
wijkdag, Strapdag …
| zie pag. 4 en 12
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Volgende INFOblad
(november - december 2017)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 17 september
2017 bij communicatieambtenaar Isabel Coppens
via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in september en oktober
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur

Autoloze ‘wijkdag’ op
zondag 17 september
De gemeente De Pinte engageert zich om deel te nemen
aan de Week van de Mobiliteit door een autoloze ‘wijkdag’
te organiseren. Van 10 tot 18 uur kunnen wijken en straten
omgetoverd worden tot autovrij speel- en ontspanterrein.
Ideaal om eens met je buren af te spreken!
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Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
16 tot 18 uur
dinsdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
woensdag
16 tot 19 uur
donderdag
14 tot 17 uur
vrijdag
10 tot 12 uur
zaterdag
Openingsuren recyclagepark
13 tot 18 uur
maandag
9 tot 17 uur
dinsdag
13 tot 17 uur
woensdag
13 tot 18 uur
donderdag
9 tot 17 uur
zaterdag
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor de gemeente?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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OCMW De Pinte zoekt
(m/v)
Er staan vacatures open voor:
• Maatschappelijk werkers
• Dienstverantwoordelijke organisator
gezins- en groepsopvang
• Verpleegkundigen
• Zorgkundigen
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Nieuwe rubriek:
‘Vraag van een inwoner’
De gemeente krijgt tal van vragen via e-mail, telefoon, het
Contactformulier op de site … In deze nieuwe rubriek in het
infoblad behandelen we telkens een vraag van een inwoner.
De eerste vraag: Hoe kan ik geld op mijn identiteitskaart
zetten om te betalen in het recyclagepark? Het antwoord
vind je op pagina x.

5
Neem jouw agenda
en noteer …
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaamheid troef
in De Pinte
Een greep uit de acties en activiteiten in onze gemeente:
• De Pinte kiest voor eerlijke handel (pag. 10)
• Veilig en zuinig op weg dankzij de
bandenspanningsactie (pag. 7)
• Week van de handhaving (pag. 6)
• Repair Café op zaterdag 7 oktober (pag. 7)
• Youth for Change and Action (pag. 9)
• Info-avond over klimaatverandering (pag. 30)

Literaire lezing Peter Verhelst (pag. 29)
Digitale Week: Haal meer uit je iPad/iPhone (pag. 13)
Festival van Vlaanderen (pag. 23)
Programma oktoberkermis Zevergem (pag. 27)
Pintefeest (zie achtercover)
Openluchtfilm La La Land (pag. 24)
en zoveel meer!

Met de start van het nieuwe school- en werkjaar
voor onze verenigingen vind je in dit infoblad een
uitgebreid aanbod aan vrijetijdsactiviteiten
(vanaf pagina x en onder ‘Op zoek naar een hobby’
vanaf pagina 17).
Neem zeker ook de UiTagenda (vanaf pagina 23) bij
de hand; hier krijg je een overzicht van alle activiteiten
georganiseerd door de gemeente en de verenigingen
tijdens de maanden september en oktober. Met voor
elk wat wils.
De jeugd mag zeker het volgende niet missen:
Speelstraatweekend met kinderfilm Zootropolis
(pag. 24)
En voor de allerjongsten:
Babymassage (pag. 27)

• Strapdag (pag. 12)
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Openbare werken & Mobiliteit

Voorontwerp beleidsplan
mobiliteit komt eraan…
Er werden 643 opmerkingen en
suggesties eind 2015 ingediend.
Samen met de feedback ontvangen
tijdens de inspraakavond een jaar
later, werden al deze knelpunten
van burgers samengevat in een
synthesenota. Deze nota werd
in mei 2017 voorgelegd aan de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie
(GBC) en begin juli aan de Regionale
Mobiliteitscommissie (RMC).

Autoloze ‘wijkdag’ op
zondag 17 september
De gemeente De Pinte
engageert zich om deel te
nemen aan de Week van de
Mobiliteit door een autoloze
‘wijkdag’ te organiseren op
zondag op 17 september
2017.
De aanzet hiertoe
werd gegeven door
de kindergemeenteraad van 2016.
Na advies van de mobiliteitsraad werd beslist om de
autoloze zondag te laten plaatsvinden in de wijken.
Wijken/straten mogen die zondag de autovrije straten in
bezit nemen met rolschaatsen, step, kinderfiets, gocart,
tandem, ligfiets, gekke fietsen … van 10 tot 18 uur.
Aanvraag afsluiten wijk of straat
Wijken kunnen op eenvoudig verzoek een aanvraag
indienen voor het afsluiten van hun wijk of straat.
Geïnteresseerde wijken/straten geven de coördinaten
door van hun verantwoordelijke en welke straten zij
wensen af te sluiten aan de mobiliteitsambtenaar via
grondzaken@depinte.be en dit tegen 25 augustus 2017.
Indien wijken dit ruimer zien dan een autoloze
zondag en een wijkversterkende activiteit wensen te
organiseren, dienen zij tegen diezelfde datum ook een
evenementenformulier (zie www.depinte.be/evenementen)
in te vullen.
De wijkverantwoordelijken werden begin juli ook
rechtstreeks gecontacteerd.
Meer info over de activiteiten zelf zal te vinden zijn via
www.depinte.be/autolozewijkdag.
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Het gemeentebestuur werkt nu aan
een beleidsplan dat in het najaar aan
de gemeenteraad voorgelegd zal
worden en dit plan dan voorlopig
zal vast stellen. Daarna volgt een
openbaar onderzoek. De bezwaren
uit dit openbaar onderzoek zullen
beoordeeld worden door de
gemeentelijke adviesraad Mobiliteit
en de relevante bezwaren zullen
verwerkt worden in een definitief
mobiliteitsplan.

Provincie
Oost-Vlaanderen
zoekt goede buren
van de waterloop
Woon jij langs een provinciale waterloop (zoals de
Duivebeek)? Dan ben je een buur van het provinciebestuur.
Waterlopen vereisen een goed beheer. Daarvoor bestaan
spelregels en het is belangrijk dat alle buren die regels
kennen en respecteren. Deze regelgeving is erg complex.
Daarom heeft de Provincie de essentie ervan in begrijpbare
taal gebundeld in een brochure.
Brochure aanvragen
De gedrukte brochure kan aangevraagd worden
via waterbeleid@oost-vlaanderen.be. Ze is ook
digitaal downloadbaar op
www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner.
Woon je aan een waterloop, maar weet je niet of het
een provinciale is? Je kunt navraag doen bij de dienst
Grondzaken via grondzaken@depinte.be.

Leven & Wonen

Verkoop gevonden fietsen
op zaterdag 9 september

Vraag van
een inwoner

Nieuwe
rubriek

De gemeente krijgt tal van vragen via e-mail,
telefoon, het Contactformulier op de site …
In deze rubriek behandelen we telkens een
vraag van een inwoner.

De gemeente organiseert de verkoop van achtergelaten en gevonden
fietsen op zaterdag 9 september 2017. De gevonden fietsen zullen
tentoongesteld worden aan de gemeentelijke werkplaats (achter het
gemeentehuis, in de Koning Albertlaan 1) vanaf 10 uur.
Breng een bod uit vóór 12.30 uur
Wie geïnteresseerd is om een bod uit te brengen op een fiets, kan dit
noteren op de fiche die aan de fiets bevestigd zal zijn. Instelprijs per
fiets is 2 euro.
Toewijzing en afhaling om 12.30 uur
Om 12.30 uur, aansluitend op de bezichtiging, worden de fietsen
toegewezen aan diegene die het hoogste bod heeft uitgebracht. De
fietsen dienen op dat ogenblik betaald en dadelijk meegenomen te
worden. Als je een fiets wenst te kopen, moet je dus ook aanwezig zijn
tijdens het verkoopmoment.

Vraag: Hoe kan ik geld op mijn
(identiteits)kaart zetten om te betalen
in het recyclagepark?
Antwoord: 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.
Doe dit zeker een week voor je bezoek. Enkel
zo ben je zeker dat je saldo is opgeladen.
Bij de mededeling vermeld je jouw
rijksregisternummer (of het nummer van de
voorlopige toegangs- of handelaarskaart).

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?
Welkom op 7 oktober 2017 voor de viering van de 50-jarigen.
Inschrijven kan ten laatste op 25 september 2017 via
www.memories67.be!
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)
Like en share zeker ook de facebookpagina en bezoek de site: Memories67
INFOblad | SEPTEMBER-AUGUSTUS 2017 | 5

Milieu & Duurzaamheid

Ophaalkalender
Zie www.depinte.be/ophaalkalender2017
• Recyclagepark gesloten:
op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen.
Toegang recyclagepark: zie pagina 5
• Textielinzameling aan huis:
op dinsdag 17 oktober
• Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
• vrijdag 15 september: van 9 tot 12 uur (Dorp
Zevergem - achterzijde kerk / parking Chiro)
en van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat)
• zaterdag 16 september: van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)

Composteren
Maar liefst een derde van je afval kan omgetoverd
worden in krachtvoer voor je tuin. Door te composteren
doe je eigenlijk wat de natuur altijd al gedaan heeft: de
natuurlijke kringloop zijn gang laten gaan.

Interesse in de aankoop van een compostvat
(13,5 euro), compostbak (27 euro) of wormenbak
(10 euro)?
Meer informatie en bestellen kan bij de milieudienst,
tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Infovergaderingen
ruilverkaveling
Schelde-Leie
Donderdag 21 september 2017 om 14 en 20 uur
Zaal Nova, Steenweg 92 / Nazareth (Eke)
In 2015 nam de Vlaamse Regering het besluit tot uitvoering
van de ruilverkaveling Schelde-Leie op delen van
gemeenten Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem en de
steden Deinze en Gent.
Door een grote ruiloperatie van landbouwgronden, zullen
landbouwers in de toekomst grotere en makkelijker
bewerkbare percelen gebruiken dichter bij de bedrijfszetel.
Eigenaars en gebruikers van gronden in het projectgebied
ontvingen al meerdere aangetekende brieven van het
ruilverkavelingscomité om hen op de hoogte te brengen
van de gronden die deel uitmaken van het project.
De ruilverkaveling Schelde-Leie heeft echter meer ambities
dan enkel de landbouw te ondersteunen. Het project zal in
de toekomst meer fiets- en wandelverbindingen voorzien,
waterbeheersingswerken uitvoeren, landelijke wegen
verbeteren en de natuur- en landschapswaarden verhogen
in deze regio.
Om u op de hoogte te brengen van de laatste stand
van zaken van het project organiseert de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) twee infovergaderingen op
donderdag 21 september in zaal Nova. Evelyne Goemaere,
van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) komt een
toelichting geven over de grote lijnen van het project.
We willen wel benadrukken dat de opmaak van het plan
met de nieuwe kavels nog volop lopende is en op deze
infovergaderingen nog niet geraadpleegd kan worden.

Zwerfvuil en sluikstorten? Nee, bedankt!
Tijdens de Week van de handhaving van 18 tot 24
september is er extra aandacht voor zwerfvuil en
sluikstorten door:
• overtreders aan te spreken
• alternatieven voor te stellen
• overtreders te beboeten
• positieve acties van burgers te waarderen.
We benaderen handhaving dus in de ruime zin van
het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar
ook op het gepast aanspreken van overtreders en
het aanzwengelen van de sociale controle. We willen
dat iedereen ervaart dat op het openbare domein
niet zomaar afval kan achtergelaten worden; door
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eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar
opruimen ... Hierdoor willen we de slagkracht van de
gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren.
Draag jouw steentje bij, geef het goede voorbeeld aan jouw
kinderen, gooi dat rondslingerende blikje in de vuilnisbak …
Samen genieten we immers graag van een schone
gemeente.

Veilig en zuinig op weg dankzij de
bandenspanningsactie
Maar liefst 85 % van de Vlamingen
rijdt rond met een foutieve
bandenspanning. Dit zorgt niet alleen
voor een verhoogd brandstofverbruik
maar ook voor een slechtere controle
over het stuur. Bovendien verslijten je
banden sneller als ze niet correct zijn
opgepompt.
De Energiesnoeiers houden daarom
verschillende acties in Oost-Vlaanderen
om chauffeurs zuiniger én veiliger
op de weg te helpen. Ze zorgen
voor jouw juiste bandenspanning op
woensdag 4 oktober 2017 van 13
tot 16.30 uur op het gemeenteplein
(voor het gemeentehuis) in De Pinte.

Herstellen of weggooien?
De oplossing? Het Repair Café!

TIP

We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en
die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.
Kom naar het Repair Café op zaterdag 7 oktober en laat jouw spullen gratis
herstellen.
Wil je meehelpen als reparatiedeskundige of in het café?
Laat dit weten via: cleo.veireman@depinte.be
Meer info in de UiTagenda op pagina 28

Info-avond over klimaat
verandering met Tine Hens
Op vrijdag 20 oktober om 20 uur in
het OCP
Organisatie: Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS)
Meer info in de UiTagenda
op pagina 30
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Welzijn & Sociale zaken

OCMW De Pinte zoekt (m/v):
OCMW De Pinte biedt deskundige hulpverlening aan. Onze enthousiaste hulpverleners volgen regelmatig
bijscholingen om alle wetgeving en methodieken onder de knie te krijgen en te houden. Meer info omtrent de
organisatie kan je terugvinden op www.depinte.be/ocmw.
Om ons team te versterken is OCMW De Pinte momenteel op zoek naar (m/v):
Maatschappelijk werkers
contractueel - halftijds/voltijds - B1-B3 wervingsreserve: 2 jaar
FUNCTIE: Je bent verantwoordelijk voor het verzekeren
van het recht op maatschappelijke dienstverlening aan
de cliënten van het OCMW.
PROFIEL: Je beschikt over een bachelordiploma in het
sociaal-agogisch werk (maatschappelijk assistent) of een
Bachelor in de sociale gezondheidszorg. Je neemt een
klantvriendelijke en teamgerichte houding aan en bent
leergierig.

Dienstverantwoordelijke organisator gezins- en
groepsopvang
contractueel - voltijds - B1-B3 - wervingsreserve:
2 jaar
FUNCTIE: Je coördineert de opvang van baby’s,
peuters en kinderen tot twaalf jaar in gezins- en
groepsopvangen die de vertrouwde familiale sfeer zo
dicht mogelijk benaderen.
PROFIEL: Je beschikt over een bachelordiploma in het
sociaal-agogisch werk (maatschappelijk assistent) of
Bachelor pedagogie van het jonge kind. Je bent een
geboren coördinator.
AANBOD: Het OCMW biedt voor beide functies
een verloning volgens barema (B1-B3). Daarnaast
kom je terecht in een klein, maar hecht team, waar
professionaliteit en samenwerking voorop staan.
Meer info
Op www.assolutions.be/jobs of bij Sofie Kesteloot,
tel. 09 389 69 55.
Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag
19 september 2017.
Dit kan zowel online via www.assolutions.be/jobs als per
post aan de hand van het inschrijvingsformulier, t.a.v.
Sofie Kesteloot, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem.

Verpleegkundigen en
zorgkundigen gezocht
Het OCMW van De Pinte is ook nog
altijd op zoek naar verpleegkundigen
en zorgkundigen.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Cindy Tieberghien,
tel. 09 280 72 95, e-mail:
cindy.tieberghien@ocmwdepinte.be.
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Wereldweek voor het zesde leerjaar
Samen met alle leerlingen van
het zesde leerjaar van De Pinte
en Zevergem, 11.11.11, Djapo, de
gemeente en de leerkrachten gaan
we jaarlijks tijdens de maand oktober
aan de slag tijdens de Wereldweek. De
leerlingen worden omgevormd tot
echte wereldburgers.

en combineert vaardigheden
als filosoferen, creatief denken,
systeemdenken en actiegericht
werken met duurzaamheidsthema’s
zoals water, klimaat, handel en
afval. Kinderen werken zo mee aan
hun recht op een fijn leven op een
gezonde planeet.

Hiernaast enkele foto’s van vorig jaar.
Toen was het thema Fairtrade. Dit jaar
gaan we aan de slag rond migratie en
de duurzame ontwikkelingsdoelen. We
starten de week met de film ’Toen mijn
vader een struik werd’.
Nadien volgt elke klas een workshop
van Djapo en werken de leerkrachten
verder op het thema. Op het einde
komen we nog eens allemaal samen
voor een theatervoorstelling van de
Levende Muziek.
De resultaten zullen te zien zijn tijdens
de 11-novemberviering.
Wat is Djapo?
Djapo is een educatieve organisatie
die kinderen keuzes wil leren maken
voor een duurzamere wereld

YOUCA Action Day in De Pinte
YOUCA, Youth for Change and Action (vroeger gekend onder
de naam Zuiddag) is een organisatie voor en door jongeren
die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en
rechtvaardige samenleving.
Op 19 oktober 2017 organiseren ze voor de twaalfde keer de YOUCA Action
Day. Meer dan 17 000 Vlaamse en Brusselse jongeren gaan die dag werken. Het
loon dat ze daarmee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren
in het Zuiden en naar een aantal projecten in België. Ook bij de gemeentelijke
diensten van De Pinte worden opnieuw vier jongeren tewerkgesteld.
Meer info: www.youca.be

TIP

‘Op Drift’ van Bert Gabriels:
een comedy voorstelling
over migratie
Woensdag 20 september om
20 uur in CC Nova
Meer info in de UiTagenda
op pagina x

TIP

Zaterdag
16 september

Plantjesweekend ten voordele
van Kom op tegen Kanker
Ook in De Pinte en Zevergem
zullen er op verschillende locaties
azalea’s aangeboden worden.
Bestelling en thuislevering kan
ook! Contacteer plantjeskapitein
Donald Vermaercke via
0474 54 84 64 of
donald.vermaercke@skynet.be.
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Welzijn & Sociale zaken

Gratis koffie in de Wereldwinkel

Foto: Tim Dirven

er zijn goede redenen om dat te doen.

Kom op zaterdag 14 oktober naar
de wereldwinkel en ruil een lege
koffieverpakking van om het even
welk merk voor een pakje Oxfamkoffie (250 g of pads).
Een leuke actie en stiekem hopen we
dat je vanaf dan enkel nog eerlijke
koffie zult drinken. Niet alleen in
oktober, ook de rest van het jaar. Want

Eerlijke handel in koffie is meer dan
nodig. 25 miljoen kleinschalige
koffieboeren produceren zeventig
procent van de koffie wereldwijd. Toch
slagen de koffieboeren er amper in
het hoofd boven water te houden.
Niet alleen zijn zij voor het merendeel
afhankelijk van opkopers die voor de
paar machtige koffiebedrijven werken
en hen een prijs bieden die hen niet in
staat stelt een menswaardig inkomen
te verwerven. Daarnaast worden hen
ook alle kansen ontnomen om zelf
in te staan voor de verwerking van
hun koffiebonen tot koffie. Want,
ongebrande, ruwe koffiebonen mogen
tariefvrij binnen in de Europese Unie.
Gebrande koffiebonen, of pakjes

koffie, daarentegen kijken tegen hoge
invoerrechten aan.
Noord én Zuid
Oxfam doet meer dan enkel
handel drijven. Door te kopen in
de wereldwinkel help je niet alleen
de partners in het Zuiden vooruit,
maar ondersteun je ook een lokale
beweging in het Noorden. Met die
lokale beweging van meer dan 10 000
enthousiaste vrijwilligers, willen we
eerlijke handel en de eis voor eerlijke
handelsregels op een duurzame
manier verankeren in de samenleving.
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte,
Polderbos 2 A, open op woensdag en
zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14
tot 18 uur

De Pinte kiest
voor FairTrade

21/9: Internationale
Dag voor de Vrede

De Pinte kiest voor een
eerlijke en duurzame
toekomst!
Via de campagne van
FairTradeGemeente, met
de ondersteuning van de
trekkersgroep, willen we
bijdragen aan een waardig
bestaan voor de kleine boer
in het Zuiden en duurzame
producenten in het Noorden.
Het bestuur blijft beleidsmatig
inzetten op FairTrade en heeft
hier steeds aandacht voor bij zijn aankopen.

21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale
Dag voor de Vrede. Elk jaar in de aanloop naar deze dag
roept de vzw Vrede alle Vlaamse steden en gemeenten op
die lid zijn van het internationale netwerk Mayors for Peace
om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Kies ook voor FairTrade!
Door te kiezen voor FairTrade geef je een arme boer in het
Zuiden de kans op een beter leven. FairTrade garandeert
goede handelsvoorwaarden, respect voor de rechten van
de werknemer en het milieu, een betere markttoegang en
een versterking van de producentenorganisaties en hun
netwerken.
Kies voor duurzaamheid!
• Kies voor lokale en seizoensgebonden producten
• Beperk de voedselkilometers
• Koop producten die op een ecologische en sociaal
verantwoorde manier geproduceerd worden
• Geef producten een tweede leven
• Consuminder
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Dit jaar leggen ze de focus in België op kernwapens,
waarom?
Er vinden dit jaar multilaterale onderhandelingen plaats
in New York die moeten leiden tot een VN-verdrag
dat kernwapens verbiedt. Een zeer hoopvol proces
waaraan 132 landen deelnemen. Voor het eerst sinds de
kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (1945) wordt
er internationaal onderhandeld over een verdrag dat
internationaal de productie, het bezit, de transfer en het
gebruik van kernwapens moet verbieden.
Dit is niet minder dan een historische stap!
Ook De Pinte pleit voor de afschaffing van kernwapens en
wil mee helpen oproepen tot een internationaal verbod
op kernwapens en de vredesgedachte kracht wil bijzetten.
We laten om deze reden op 21 september de vredesvlag
wapperen op het gemeenteplein.
Wat kan jij doen?
Hang ook een
vredesvlag op aan
jouw gevel, balkon
of raam.

Veiligheid

Terug naar school: de politie houdt
een extra oogje in het zeil
Op 1 september is het weer school
én is de zomerrust op de wegen
voorbij. Veel kinderen zijn de eerste
weken nog wat onwennig op
weg naar school. Ze zijn nog niet
vertrouwd met de route, hun fiets
en andere weggebruikers.
Daarom houden de wijkinspecteurs
in september een extra oogje in het
zeil. Ze zullen er in het bijzonder
over waken dat de ouders correct
parkeren en de doorgang voor de
schoolkinderen veilig verloopt.
Een steuntje in de rug voor de
gemachtigde opzichters die de
belangrijke taak hebben om
kinderen zonder gevaar de straat
over te helpen.
Ook verder in het schooljaar zullen
de wijkinspecteurs regelmatig
schooltoezicht houden, maar dan
vooral op piekmomenten.
Een goede voorbereiding
Uit studies blijkt dat kinderen
jonger dan acht à negen jaar niet
in staat zijn om efficiënt op alle
verkeerssituaties te reageren.
Hoe dit te doen, moet hen dus
aangeleerd worden: leg hen deze
basisregels uit en oefen samen
met je kind.
• Ga regelmatig te voet om je
kind de straatomgeving te leren
ontdekken.
• Vertrek ruim op tijd naar school;
haast en spoed is zelden goed.
• Leer je kind dat ‘zien’ niet gelijk
is aan ‘gezien worden’. Het is niet
omdat je zelf een auto ziet, dat de
bestuurder je ook gezien heeft.
• Geef zelf altijd het goede
voorbeeld.
Samen te voet
• Geef de basisregels mee: op de
stoep stappen langs de kant van
de huizen en een hand geven bij
het oversteken.
• Wijs op mogelijke gevaren

(bijvoorbeeld in- en uitritten van
garages, slecht geparkeerde auto)
en leg uit hoe je moet reageren.
De straat oversteken
• Wijs op het gebruik van een
zebrapad. Bij gebrek aan een
zebrapad, leer je kind een
oversteekplaats te kiezen op een
plek vanwaar je van beide kanten
de auto’s van ver ziet aankomen
en waar het kind zelf ook goed
zichtbaar is.
Klaar om alleen te voet naar
school te gaan?
• Oefen op voorhand de route naar
school samen met je kind. Stippel
de veiligste (en dus niet altijd de
kortste) weg uit.
• Controleer in de loop van het
schooljaar af en toe of het nog
steeds goed gaat.
• Kies kleurrijke kledij zodat je kind
opvalt in het verkeer. Vooral in
de winter zijn heldere jassen met
reflecterende strips ideaal.

Wat kan je zelf
nog doen?
• “Wees dubbel voorzichtig in
de nabijheid van kinderen”. Het
verkeersreglement schrijft dat
niet zomaar voor. Kinderen zijn
speels, impulsief en snel afgeleid.
Kortom: het gedrag van kinderen
is onvoorspelbaar. Verstandige
chauffeurs calculeren die
onvoorspelbaarheid in.
• Niet iedereen is er zich van
bewust, maar fietsers hebben wel
degelijk het recht om naast elkaar
te fietsen. In de bebouwde kom
altijd, zo lang ze het verkeer uit
de tegemoetkomende richting
niet hinderen. Ook buiten de
bebouwde kom mag het,
zolang er geen achteropkomend
verkeer is.
Parkeren nabij de school
• Parkeer altijd op een
reglementaire plaats.
• Parkeer op wandelafstand
van de school om de directe
schoolomgeving te ontlasten.
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Veiligheid

Dringend hulp nodig?
Bel de
noodcentrales
nu ook via app
De app 112 BE is een
van de mogelijkheden
om de noodcentrales
te contacteren als
je in nood bent en
dringend hulp nodig
hebt van brandweer, ambulance en/
of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze
app is dat je de noodnummers niet
moet onthouden en je deze dus ook
niet kan vergeten als je in paniek
bent. Je klikt gewoon op het icoontje
van brandweer, ambulance of
politie afhankelijk van welke
hulp je nodig hebt.

Natuurlijk blijven de noodcentrales ook
bereikbaar via vaste telefoon en gsm.
De voordelen van de app:
• Drie hulpdiensten, een app
• Lokalisatie: de app stuurt je positie
naar de noodcentrale zodra je belt
en stuurt daarna elke 30 seconden
een update van je positie.
• Chatfunctie voor doven,
slechthorenden en mensen met
een spraakstoornis
• Extra informatie zoals
hartproblemen, allergieën (aan
medicatie), epilepsie … worden
automatisch doorgegeven bij
registratie.
Meer info: www.112.be/nl/app
Rijden en drinken? Daar bedank je
feestelijk voor. Kies vooraf een BOB.
Van de eerste santé tot de laatste
tournée!

Vrije tijd

Kunst in de bib: Brigitte Debergh
doek, zij vindt vooral haar inspiratie
in de natuur. Zelf genomen foto’s
van op reis, zee, wandelingen ... zijn
steeds de rode draad in haar werken.
Daarbij spelen licht en kleur een
belangrijke rol.
Brigitte nam verschillende keren deel
aan de Week van de Amateurkunsten
in De Pinte, die door de bezoekers
steeds gesmaakt werden. Daarnaast
was ze al te gast in Nevele, Deurle,
Deinze ...
Brigitte Debergh uit Zevergem is sinds
enkele jaren passioneel bezig met
schilderen. Ze volgt les bij ‘Latems
Creatief’ waar ze begon met tekenen.
Na een jaar aquarel, experimenteerde
ze met diverse technieken. Nu legt ze
zich vooral toe op olieverf/acryl op
12 | www.depinte.be

Strapdag

In september en oktober laat ze
je kennismaken met de reeks
‘landschappen en reflecties’. De
tentoonstelling vindt plaats in de
bibliotheek van De Pinte (Baron de
Gieylaan 27), tijdens de openingsuren
(zie pagina 2).

De Strapdag wil scholen, kinderen en
ouders aanmoedigen om zich duurzaam
en veilig naar school te verplaatsen.
Duurzame mobiliteit in het woonschoolverkeer verdient permanente
aandacht. Hoe meer kinderen en (groot)
ouders te voet of met de fiets naar
school komen, hoe minder chaos aan de
schoolpoort en daarrond.
Het initiatief toont op een leuke wijze
aan dat te voet of met de fiets naar
school gaan bijdraagt tot een betere
mobiliteit en verkeersveiligheid.
Op vrijdag 22 september 2017 is
het Strapdag. Doe mee: kom te
voet of ga met de fiets naar school!

Vrije tijd

Digitale Week - Haal
meer uit je iPad/iPhone

© Chris Ward

Literaire lezing
Peter Verhelst

Peter Verhelst, Vlaams schrijver, dichter en theatermaker
brak in 2000 door met zijn boek ‘Tongkat’. Sindsdien
sleepte hij verschillende belangrijke literaire prijzen in
de wacht zoals De Gouden Uil en de Herman
De Coninckprijs. Op vrijdag 13 oktober is hij te gast in
de bibliotheek. We starten om 20 uur, de toegang
is gratis, maar inschrijven is nodig (via
www.depinte.be\bibliotheek).

De Digitale Week is een jaarlijkse campagne om mensen
digitale vaardigheden bij te brengen, ze mediawijs te
maken en volop te laten genieten van de mogelijkheden
van digitale cultuur.
In het kader van deze week, organiseert de bib een
tweedaagse cursus over iPad/iPhone (dinsdag 24 en
donderdag 26 oktober).
Meer info in de UiTagenda op pagina 31

TIP

Verwendag in de bib
Foto: Jan Germonpré

Zaterdag 14 oktober van 10 tot 12 uur
Deze keer verwent de bib haar leners in samenwerking
met de Interlokale Vereniging ZOVLA.
Naast een eetbaar verwennerijtje, te proeven in
een muzikale omkadering, worden er ook nog toffe
hebbedingetjes uitgedeeld. Iedereen welkom!

Het programma voor Pintefeest vind je op de
achtercover!
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Vrije tijd

Kandidaten cultuur-, sport- en
jeugdverdienste gezocht

Sportkampen
herfst en kerst

Breng je nominatie uit!
Ook in 2017 organiseert de gemeente
een feestavond om de vrijwilligers
die zich inzetten in het gemeentelijks
verenigingsleven te bedanken. Enkelen
onder hen zetten we ook extra in de
bloemetjes.

Noteer de data nu al in je agenda en
schrijf tijdig in.

Jaarlijks wisselen het ‘Gala van de
Vrijwilliger’ en ‘Vrijwilligersfeest’ elkaar af.
Het Gala is iets exclusiever.

maar om ervoor te zorgen dat we geen
waardevolle kandidaten vergeten, doen
we opnieuw een beroep op jou.
Indien je iemand kent die voor
een van deze drie categorieën
in aanmerking komt, kan je de
kandidatuur doorgeven via het digitale
formulier op www.depinte.be/
galavandevrijwilliger2017.
Doe dit vóór 30 september 2017!

Op het Vrijwilligersfeest, dat dit jaar
plaatsvindt, worden er zoveel mogelijk
vrijwilligers uitgenodigd.

Sportkampen kerstvakantie
Van dinsdag 2 januari tot en met
vrijdag 5 januari 2018

n Sportverdienste: dit is de prijs voor

Het concept blijft hetzelfde: vrijwilligers,
verdienstelijke burgers en/of
verenigingen kunnen door iedereen
genomineerd worden. In eerste instantie
gebeurt dit door de verenigingen,
14 | www.depinte.be

Inschrijven op:
• dinsdag 13 september vanaf 20 uur
(voor inwoners)
• woensdag 14 september vanaf
20 uur (voor niet-inwoners)
Thema kleuters: Kabouter sportmuts
Thema lagere school: Animal planet

Er worden opnieuw prijzen uitgereikt in
drie verschillende categorieën:
de Pintenaar of Pintse vereniging die
op het gebied van sport in 2017 een
uitzonderlijke of speciale prestatie
heeft geleverd.
n Jeugdverdienste: dit is de prijs voor
de persoon of vereniging die voor de
jeugd in De Pinte en Zevergem in 2017
een uitzonderlijke of speciale prestatie
heeft geleverd.
n Cultuurverdienste: dit is de prijs
voor de Pintenaar of Pintse vereniging
die op cultureel vlak in 2017 een
uitzonderlijke of speciale prestatie
heeft geleverd.
n 
Daarnaast zal het gemeentebestuur
ook een vrijwilliger in de kijker
plaatsen. Dit is een persoon die het
bestuur voor zijn of haar speciale inzet
als vrijwilliger extra wil vieren.

Sportkampen herfstvakantie
Op maandag 30 en dinsdag 31
oktober 2017

Inschrijven op:
• dinsdag 7 november vanaf 20 uur
(voor inwoners)
• woensdag 8 november vanaf 20 uur
(voor niet-inwoners)
Thema keuters: Ruimtereis
Thema lagere school: Fitness is in!

Woont de Warmste
Vrijwilliger in
De Pinte - Zevergem?
Provincie Oost-Vlaanderen
gaat op zoek naar de Warmste
Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen.
Ken jij iemand die zich inzet voor
mensen die het wat moeilijker
hebben? Of ben je zelf zo’n échte
goedzak? Geef je nominatie
door voor 7 oktober via
www.dewarmstevrijwilliger.be.

Inschrijven voor de sportkampen kan
enkel online. Alle informatie
omtrent de inschrijvingsprocedure
is terug te vinden op
www.depinte.be/ticketgang.
Met vragen, opmerkingen of voor
inschrijvingen kan u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte /
vzw Sportbeheer eva
Ontmoetingscentrum Polderbos,
Polderbos 20, 9840 De Pinte,
tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be

Kriebeltuin
oktober december 2017
Algemene bewegingsvaardigheden voor kleuters
van de instapklas tot de derde kleuterklas
op zaterdagnamiddag in de turnzaal van de
gemeentelijke basisschool.
Groep 1
Groep 2
Groep 3
2e en 3e kleuter 1e kleuter
instapklas
14 tot 14.50 uur 15 tot 15.50 uur 16 tot 16.50 uur
Inschrijvingsmomenten sportacademie
(via depinte.ticketgang.eu):
• dinsdag 5 september vanaf 20 uur
(voor inwoners)
• woensdag 6 september vanaf 20 uur
(voor niet-inwoners)
Prijs: 35 euro voor inwoners, 45 euro
voor niet-inwoners

Sport Na School 2017 - 2018
Maak kennis met het lokale sportaanbod!
SNS staat voor Sport-Na-School en biedt een brede waaier
aan sporten, voor de leerlingen van het secundair onderwijs
aan een héél democratische prijs!
Van 1 oktober tot 15 mei.
Info en inschrijven: www.sportnaschool.be of via de school
(leerkracht LO of secretariaat)

Je kiest zelf wat, wanneer en
hoeveel je wil sporten.
• squash
• fitness (Oxygen Eke)
• tennis
• karate
• lacrosse
• sepak takraw
• omnisport (in Erasmus)
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Vrije tijd

Leven(s)lang Sportelen
Ook tijdens het komende sportseizoen zet de sportdienst
van De Pinte in samenwerking met vzw Sportbeheer
zijn beste beentje voor om 55-plussers aan het sporten
te krijgen en te houden. We leggen de nadruk op
plezierbeleving, sociale contacten en sporten op eigen
niveau.
Ons sportaanbod:
55+ on the move: Sporteldag in Deinze
op 21 september
Op deze regionale sportdag georganiseerd door
Burensportdienst Leiestreek kunnen 55-plussers
in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete
sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe
sportactiviteit.
De deelnemers kunnen kiezen uit: aquagym, body &
mind, curling, curve bowls, dans/aerobics, drums alive,
fitbal, keep fit, spinning, zwemmen, boogschieten, fietsen,
kubb, petanque, tennis en wandelen.
Waar:
Wanneer:

Sporthal Palaestra, Kastanjelaan 35, Deinze
Donderdag 21 september 2017, onthaal
om 9.30 uur, einde om 15.45 uur
Prijs:
€ 5 (deelname sport), € 10 (koude schotel
en drankje)
Inschrijven: Deelnemen kan enkel door in te schrijven
voor vrijdag 8 september via Sportdienst De Pinte: aan de
balie van het OCP (Polderbos 20), tel. 09 280 98 40 of via
e-mail: sport@depinte.be.
Sporteldag in De Pinte op 21 november
Wij reserveerden alvast het Sportelteam van Sport
Vlaanderen voor de conditietesten.
Er zullen ook tal van andere sportlessen gegeven worden,
het definitieve programma wordt bekend gemaakt in het
infoblad van november-december.
Inschrijven kan vanaf 6 november.

Stay Fit: 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 van het OCP.
Programma:
18 en 25/9: rugschool
2/10: gymnastiek,
9 en 16/10: body and brain
yoga, 23/10: netbal
6 en 13/11: chi kung,
20/11: drums alive,
27/11: fitball
4/12: bewegingscircuit, 11/12: winter-wandeling
Kostprijs: € 42 voor inwoners, € 54 voor niet-inwoners
Inschrijven voor alle Sportelactiviteiten kan via
09 280 98 40 of sport@depinte.be.
Na inschrijving ontvangt u een overschrijving om de
betaling te regelen.
Lessenreeks rugschool
(12 lessen)
Een aanrader voor mensen met
en zonder rugpijn
Tijdens deze lessen train je
op een evenwichtige manier
je rug- en buikspieren.
Je krijgt sterkere spieren
die je wervelkolom beter
ondersteunen. Het zijn
oefeningen om je natuurlijk
spierkorset van buik en rug
terug sterk en stevig te maken
en zo de belasting op te
vangen.
Wanneer:

Wekelijks vanaf 18 september tot en
met 11 december (niet op 30 oktober)
Groep 1 van 19 tot 20 uur,
groep 2 van 20 tot 21 uur
Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1,
Waar:
De Pinte
Kostprijs: € 48 voor inwoners, € 72 voor niet-inwoners
Inschrijven: Via 09 280 98 40 of sport@depinte.be, na
inschrijving ontvangt u een overschrijving
om de betaling te regelen.
#SPORTERS BELEVEN MEER!
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Op zoek naar een hobby?

JKA Shotokan Karateclub Tasseikan De Pinte

Op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging? Op zoek naar
een sport met een belangrijke meerwaarde? Dan is het JKA
shotokan karate zonder enige twijfel iets voor jou.

krachten op provinciaal niveau en de organisator van een
jaarlijkse internationale stage waar zo’n 600 karateka worden
verwelkomd.

De beoefening ervan is niet alleen een sportieve uitdaging,
het leert jou ook een belangrijke vorm van zelfverdediging.
Meer zelfs: na enige tijd vormen de basiswaarden van het
karate het fundament van een echte levensstijl die zijn
meerwaarde kent in het dagdagelijkse leven.

De wekelijkse clubtrainingen vinden plaats in het OCP
(spiegelzaal, eerste verdieping):
• voor volwassenen op maandag en woensdag van 20 tot
21.30 uur en op zaterdag van 17.30 tot 19 uur
• voor jongeren tot negen jaar op donderdag van 18 tot 19
uur en zaterdag van 17.30 tot 18.30 uur
• voor jongeren vanaf negen jaar op donderdag van 18 tot
19.30 uur en zaterdag van 17.30 tot 19 uur

Tasseikan is een familiale karateclub waar voornamelijk op
recreatieve basis het JKA shotokan karate beoefend wordt.
De jongeren en de volwassenen vormen er samen een
grote Tasseikan-familie. Alle trainingen staan onder leiding
van ervaren en gediplomeerde lesgevers, die allen met vol
enthousiasme - elke training opnieuw - hun persoonlijke
begeestering tot bij elke Tasseikanner brengen.
Bij Tasseikan komen er ook regelmatig gastlesgevers en
er worden diverse activiteiten buiten de clubgrenzen
aangeboden. Dit gaat van provinciale trainingen, over
nationale trainingen & trainingsdagen tot internationale
stages. De clubleiding is tevens een van de drijvende

Gratis proeftrainingen
Tasseikan nodigt jou graag uit voor drie gratis en
vrijblijvende trainingen, zodat je eens kan proeven van de
clubsfeer en het JKA shotokan karate. Je kan instappen op
elk gewenst tijdstip tijdens het sportieve seizoen.

Meer info: www.tasseikan.be, info@tasseikan.be en facebook.

Tennisclub De Pinte vzw is er voor jou
Het zomerseizoen is dan wel afgelopen, de terreinen
zijn ook voor de rest van het seizoen (tot 31 maart 2018)
beschikbaar.
Over de terreinen 3 en 4 wordt in de loop van de
maand september een luchthal geplaatst, zodat ook
onder dak gespeeld kan worden. Dit kan alleen op de
uren die nog niet bezet zijn door ‘abonnees’ die een vast

uur huurden voor de hele winterperiode.
(Winter)lid worden kan vanaf 1 september na contact met
een bestuurslid.
Alle gegevens en info zijn te vinden op onze website
www.tkdepinte.be.
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Op zoek naar een hobby?

Start nieuw seizoen Atletiek
De Pinte vzw - afdeling KAAG
Begin oktober start het nieuwe atletiekseizoen
2017 - 2018. Lid worden kan vanaf zes jaar. Ook
joggers zijn welkom.
Er wordt twee maal per week getraind op maandag
en donderdag op de atletiekpiste sportpark
Moerkensheide:
• van 18.15 tot 19.30 uur: wedstrijdatleten
(24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verzekerd
bij de VAL)
Kunnen ook de trainingen op de
Blaarmeersen bijwonen
• van 18.30 tot 19.30 uur: joggers
100 % verzekerd bij de VAL
Kleedkamers en douches beschikbaar
Tijdens het seizoen worden nog verschillende nevenactiviteiten georganiseerd: Halloweentraining,
Sinterklaastraining, Oudejaarsreceptie, start2run,
Paasloop, Pintathlon …
Meer info: Foto’s van de activiteiten en andere info is terug te vinden via www.atletiekdepinte.be, facebookpagina
demoerkensheidelopers of stuur een mail naar info@atletiekdepinte.be.

Dans je Fit – Total Body Impact en Zumba®
met Els
Start seizoen 2017 - 2018
Wie fit wil blijven en houdt van bewegen op muziek is bij
Dans je Fit aan het juiste adres.
In de les Total Body Impact concentreren we ons op de
versterking van de spieren. Aansluitend werken we al
dansend verder aan de conditie in de Zumba® dansles.
Gratis proefles op dinsdag 5 september.
Waar:
Wanneer:
Prijs:

Meer info: Heleen & Lieselot Claeys
e-mail: dansjefitdp@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/groups/dansjefitdepinte
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Spiegelzaal OCP (Polderbos 20)
Vanaf september elke dinsdagavond.
TBI: 19.30 tot 20.15 uur
Zumba®: 20.15 tot 21.15 uur
Beurtenkaarten: € 60 (= 10 x Zumba®
of 15 x TBI + 1 gratis les naar keuze,
combineren kan ook)

YOGA De Pinte

Welkom bij
TTC De Pinte
Dé Pintse tafeltennisvereniging voor jong en oud,
recreant en competitiespeler.
Trainingen in het OCP vanaf 5 september tot eind april
onder leiding van gediplomeerde en ervaren trainers!
Dinsdag: 19 tot 20.30 uur: recreatieve jeugdspelers
20 tot 21 uur: competitieve jeugdspelers
Zaterdag: 10 tot 12 uur: alle jeugdspelers
Dinsdag: 20.30 tot 22.30 uur: vrije training recreatieve
én competitieve volwassenen
21 tot 22 uur: begeleide training volwassenen
Drie gratis proeflessen. Kom vrijblijvend langs!
Meer info: www.ttcdepinte.be - Of contacteer
secretaris Roland Van Eeckhout, tel. 09 282 87 08.

Het klassieke yogasysteem
verbindt lichaam en geest
door middel van een reeks
houdingen, ademhalingsen aandachtoefeningen.
Terwijl de spieren worden
gerekt en versterkt, de
ruggengraad soepeler
wordt gemaakt en de geest zich naar binnen keert,
neemt de stress af. Dat beïnvloedt de algehele gezondheid.
Yoga doen is geen competitie, ook niet met jezelf.
Wekelijkse lessen
• Zevergem - De Veldblomme, Veldstraat 50
Dinsdagavond van 18.30 tot 19.40 uur
en van 19.50 tot 21 uur
• De Pinte - OCP, Polderbos 20
Woensdagmorgen van 9 tot 10.10 uur
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Meer info: Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61
Lesgeefster yoga en tai chi, shiatsu-beoefenaar
www.in-evenwicht.be

Nieuw schooljaar Art@De Pinte
Art@De Pinte begint zijn nieuw schooljaar op woensdag
13 september 2017. Ze activeren amateurkunstenaars op
woensdagavond van 19 tot 22 uur, onder begeleiding van
een Latemse kunstenaar. Onze grote troef is … “niemand is
de eerste van de klas”.
In september starten we met de eerste cursus ‘Bizarre
Vruchten’. Er wordt gewerkt op doek van 40 x 40 met acryl
of olieverf. De doeken zijn tegen een democratische prijs
beschikbaar in de ‘Art-Kelder’. Gelieve eigen verf en penselen
mee te brengen.
Wat betaal je voor dit engagement?
• Wie voorzichtig wil komen ‘proeven’ van de lessen,
betaalt 9 euro voor drie lessen en kan gebruik maken
van een ‘EHBO-basis-outfit’ van penselen en verf
(doek niet inbegrepen).
• Wie zich engageert voor een Art-schooljaar betaalt 120

euro, voor alle lessen van 13 september 2017 tot en met
27 juni 2018, verzekering inbegrepen.
Kleurrijke EXPO
We starten niet alleen met een nieuw schooljaar, maar ook
met een Kleurrijke EXPO. Wie ons op 7 en 8 oktober 2017
bezoekt in het Scheldeveldekasteel, krijgt een impressie van
de knapste Art-werken die werden gepresteerd tijdens het
voorbije schooljaar.

“Creativiteit is de
intelligentie die plezier
beleeft.“ (Einstein)

Meer info: Surf naar www.artdepinte.be.
Heb je nog vragen, dan kan je ook contact opnemen met het secretariaat: karina.alisch@skynet.be,
0473 93 48 33. Of bezoek Art@De Pinte op Facebook!
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Voor de jeugd

Zondag 3 september
2017: SPEELSTRAAT
Op zondag 3 september organiseert de Jeugdraad al voor de
vijftiende keer de Speelstraat!
De Speelstraat is een vaste waarde in De Pinte waarbij we
de straat Polderbos verkeersvrij maken om alle kinderen en
jongeren de kans te geven om vrij te spelen, te bewegen en
zich te amuseren.
Ze kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende
activiteiten in het avonturendorp, kleuterdorp, tienerdorp of
sportdorp. Tijdens de optredens kan je genieten van een drankje
op het terras.
Datum	zondag 3 september 2017 van 13 tot 18 uur
Voor wie	kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al
wie zich nog jong voelt
Kostprijs	de activiteiten zijn volledig GRATIS!
Hopelijk tot 3 september samen met je vrienden en familie! We
maken er dit jaar een feesteditie van!

Meer info: binnenkort op www.depinte.be/speelstraat
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Opening skate- en omnisportterrein
De werken aan het
omnisportterrein en
skateterrein gaan goed
vooruit.
Het gemeentebestuur zal
deze terreinen openen op
zaterdag 7 oktober 2017.
Hou www.depinte.be/
openingterrein in de gaten
voor meer info over de
opening.

Techniekacademie De Pinte

TIP

In het vorige infoblad konden jullie al lezen dat we vanaf september van start
gaan met een techniekacademie. Dit zijn twaalf workshops die plaatsvinden op
woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het OCP.
De reeks start op 13 september en eindigt op 6 december.
Inschrijven vanaf 2 september
Interesse? Schrijf in via
www.techniekacademie-depinte.be.
Het aantal deelnemers is beperkt
tot twintig. De deelnameprijs
bedraagt 50 euro, materiaal
en verzekering inbegrepen.

Kinderfilm Zootropolis en
openluchtfilm La La Land

Zaterdag
2 september
Om 15 uur nodigen de
jeugdraad, de jeugd- en
cultuurdienst alle kinderen
vanaf zes jaar uit voor de film
Zootropolis. Om 20 uur zijn de
volwassenen welkom voor de
openluchtfilm op de parking
van het OCP. Meer info in de
UiTagenda op pagina 24.
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Kinderen baas in De Pinte - Zevergem?
De kindergemeenteraad
met leeftijdsgenoten.
• Woon je in De Pinte en zit je in het
vijfde of zesde leerjaar.
• Zorg je dat je op de bijeenkomsten
aanwezig kan zijn.
Vul je het formulier op
www.depinte.be/
kindergemeenteraad in
vóór 30 september om 20 uur.

Ook dit schooljaar wil het gemeentebestuur een kindergemeenteraad
samenbrengen.
Waarom een
kindergemeenteraad?
Via de kindergemeenteraad gaan
we op zoek naar de mening van de
lagereschoolkinderen, omdat in De
Pinte kinderen mogen nadenken
en meepraten over al de zaken die
kinderen aanbelangen binnen de
gemeente.
Hoe ziet zo’n
kindergemeenteraad eruit?
De kindergemeenteraad is vergelijkbaar met de gemeenteraad. De

kindergemeenteraad komt een
viertal keer samen en daarin bepaalt
men zelf de thema’s waarover ze het
willen hebben. Dat kan gaan over:
activiteiten, sport, cultuur, verkeer,
ruimte, milieu ...
Wil je in de kindergemeenteraad
zetelen?
Dan:
• Ben je geïnteresseerd in de
werking van De Pinte, en wil je de
meningen van alle kinderen laten
horen in de gemeente.
• Kan je duidelijk verwoorden waar
de kinderen van je klas, sportclub,
jeugdvereniging of hobbyclub mee
bezig zijn. Praat er dus zeker over

Verkiezingen
Om de kindergemeenteraad samen
te stellen organiseren we, zoals bij de
gemeenteraad, eerst verkiezingen
waarbij de kinderen met de meeste
stemmen in de kindergemeenteraad
zitten. In totaal kunnen er maximaal
zestien kinderen deelnemen. De
kindergemeenteraadsleden verkiezen bij de eerste vergadering een
kinderburgemeester.
Van 9 oktober tot en met 31 oktober
kan je op de website jouw stem uitbrengen op jouw favoriete kandidaat
of kandidaten. Steun de meisjes en/
of jongens die jij in de kindergemeenteraad wil zien!
Wil je stemmen, dan:
• Woon je in De Pinte en zit je in het
vierde, vijfde of zesde leerjaar.
• Stem je éénmaal via de website.

TIP
Babymassage
Op 27 september en 13 december
in ‘t Bommeltje
Meer info in de UITagenda
op pagina 27
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Agenda september - oktober 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.

Festival van Vlaanderen
in De Pinte
Met koperkwintet
Belgian Brass
Soloists
Belgian Brass Soloists
is een dynamisch
ensemble van
koperblazers
met diversiteit
en virtuositeit als
belangrijkste troeven.
De combinatie van
gerenommeerde
musici en een
duidelijk artistiek
profiel maken van
dit gezelschap een
indrukwekkende en
unieke Belgische
vertegenwoordiger
op binnen- en
ook buitenlandse concertpodia. Belgian Brass speelde concerten in België,
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Nederland, de Verenigde Staten en Spanje én liet zich
opmerken door het uitbrengen van vier uitmuntende cd’s. De meeste musici zijn
als solist verbonden aan het Symfonieorkest van de Koninklijke Muntschouwburg.
Belgian Brass biedt een subtiele en evenwichtige mix van de meest uiteenlopende
muziekgenres en kan zo élk publiek bekoren.
Gevarieerd en toegankelijk programma
Around the World is een bijzonder gevarieerd en toegankelijk programma dat het
publiek mee op reis neemt doorheen alle continenten, doorheen de tijd maar
evengoed doorheen een waaier aan genres. Van William Byrd en Bach tot Bernstein en
Kurt Weill; van de renaissance en barok tot de jazz en zelfs variété.

JV De Pinte op
kermiszaterdag
tegen KVE
Drongen
Zowel Drongen,
door het
behalen van de
titel in tweede
provinciale A, als Jong & Vlug
De Pinte, door het spel van de
eindrondes, promoveerden na het
vorig voetbalseizoen naar eerste
provinciale. Voor de Pintse club is
het de eerste maal in zijn 70-jarig
bestaan dat men op dit niveau
aan de slag gaat.
Beide ploegen ontmoeten elkaar
op zaterdag 9 september
2017 (kermisweekend) op
het terrein van JV, Sportpark
Moerkensheide, Nieuwstraat, De
Pinte. Ongetwijfeld een leuke
affiche voor de eerste thuismatch
van de rood-witten in het seizoen
2017-2018.
Het bestuur van JV zorgt voor de
nodige animatie rond dit treffen.
Meer info daarover op de website
www.jvdepinte.be.
Iedereen van harte welkom!

Het wordt een heerlijke, kleurrijke bloemlezing uit het rijke repertoire voor
koperkwintet.
Wanneer?
Waar?
Tickets?

Zaterdag 30 september 2017 om 20 uur
OCP, Polderbos 20, De Pinte
14 euro (ADK), 12 euro (VVK),
10 euro (-26 jaar / 65+)
Reserveren? tel. 09 280 98 40, culturele.dienst@depinte.be
Organisatie? Cultuurraad De Pinte in samenwerking met Gemeente De Pinte
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Vanaf 1 september

Kunst in de bib:
Brigitte Debergh |zie pag. 12
tot 31/10 - tijdens de openingsuren
van de bib - Baron de Gieylaan 27 gratis
Gemeente De Pinte
Dienst cultuur: 09 280 98 40
Vrijdag 1 september

JV De Pinte - Elene/Grotenberge
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 2 september

Daguitstap Heuvelland (Kemmel)
Met gegidst bezoek aan de Commandobunker. Tot voor kort was deze bunker
topgeheim. In 1953 besluit de NAVO, in
volle Koude Oorlog en in het grootste
geheim, drie luchtafweerbunkers te
bouwen om een antwoord te bieden
aan de groeiende Sovjetdreiging. Eén
ervan bevindt zich aan de voet van de
Kemmelberg.
Over de middag: rustpunt in de
Hollemeersch, het mooiste terras
van het Heuvelland met een fabuleus
uitzicht op Noord-Frankrijk.
Daarna volgt een unieke gegidste wan24 | www.depinte.be

deling ‘450 jaar Beeldenstorm’ met accenten uit de Geuzentijd en een bezoek
aan Wijngoed Monteberg.
Voor de liefhebbers etentje in De Bralle
als afsluiter.
om 10 uur - Europaplein (carpooling
naar Dranouter), of om 11.15 uur ingang Commandobunker,
Lettingstraat 64 / Dranouter - € 10
(zonder bezoek wijndomein) / € 15,
eten en drank niet inbegrepen inschrijven t.e.m. 26/8 via
curieus-depinte@gmail.com
(afhankelijk van nog beschikbare
plaatsen) Curieus De Pinte
2 september en 7 oktober

Pc-dokter
op 2/9 van 10 tot 12 uur in de bib, op
7/10 van 10 tot 13 uur tijdens het Repair
Café in de Gemeentelijke Basisschool gratis - inschrijven voor de sessie op 2/9
via www.depinte.be/pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Kinderfilm: Zootropolis
Vanaf zes jaar.
Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen
dieren. De stad bestaat uit verschillende wijken, zoals de chique Sahara
Square en het ijskoude Tundratown.
Het is een mengelmoes van dieren
uit verschillende omgevingen die
samenleven. Het maakt niet uit wie
of wat je bent, van de grootste olifant
tot de kleinste spitsmuis.
om 15 uur - OCP - € 2 (te betalen
aan de ingang) - inschrijven via
www.depinte.be/kinderfilm
Gemeente De Pinte
Jeugdraad, jeugd- en
cultuurdienst 09 280 98 40
Zaterdag 2 september

Zaterdag 2 september

Bezoek museumtuin
Kasteel van Gaasbeek
Gegidste wandeling doorheen de
schitterende tuin van Eden. De tuin is
door het Agentschap voor Natuur en
Bos uitgebouwd naar voorbeeld van
kasteeltuinen uit de 18e en 19e eeuw.
Een sterk staaltje van levend
cultureel erfgoed.
van 14.30 tot 17.30 uur Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40
/ Gaasbeek - € 6 (leden) / € 9
(verzekering inbegrepen)
Velt Scheldevallei
declercqgeert1@proximus.be
09 384 33 48
Zaterdag 2 september

Openluchtfilm: La La Land
La La Land is een moderne variant
op de klassieke Hollywoodmusical
en een ode aan iedereen die durft te
dromen. Mia droomt ervan actrice
te worden in Hollywood. Tussen het
serveren van koffie door, rent ze van
de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in
sjofele clubs om de eindjes aan elkaar
te knopen en droomt van een eigen
jazzclub. Voor beiden lijkt het leven
waar ze op hopen ver weg. Het lot
brengt deze dromers samen, maar is
hun liefde bestand tegen de verleidingen en teleurstellingen van het
hectische leven in Hollywood?
om 20 uur - parking OCP - gratis
Gemeente De Pinte
Jeugdraad, jeugd- en cultuurdienst
09 280 98 40
Zondag 3 september

Speelstraat |zie pag. 20
van 13 tot 18 uur Polderbos - gratis
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 40

8/9: Scheldeveldejogging
12/9: Paardenkoersen
16/9: Plantjesweekend ten voordele
van Kom op tegen Kanker

Vanaf donderdag 7 september

Herstart lijndansen
Nieuwe lesgeefster: Linda Lanckriet
Nieuwkomers 4 x voorbereidingsles:
van 12.45 tot 13.45 uur aan € 1/les
van 14 tot 16 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - € 15 (6-beurtenkaart)
of € 3,5 / beurt, koffie of frisdrank
inbegrepen
Okra Zevergem
Chris Yvergneaux: 09 282 26 00
guydehaese@hotmail.com
Vrijdag 8 september

bezichtiging/bieden vanaf 10 uur verkoop en afhaling vanaf 12.30 uur Koning Albertlaan 1
Gemeente De Pinte
milieudienst@depinte.be
Zaterdag 9 september

JV De Pinte - Drongen (1ste elftal)
|zie pag. 23
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 6
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 10 september

Pintefeest met braderie
|zie achtercover

5de Scheldeveldejogging
Vijf jaar geleden opende Joggingclub
De Pinte feestelijk de loopomloop in De
Pinte, in samenwerking met Bloso en
het gemeentebestuur. Kom dus nu naar
de lustrumeditie van de Scheldeveldejogging, langs de prachtige paden en
dreven van het gemeentelijk joggingsparcours.
De jogging bestaat uit een, twee of drie
ronden van 3,25 km doorheen de prachtige omgeving van Scheldevelde, zonder
tijdsopname, en in een recreatieve sfeer.
om 19 uur - WZC Scheldevelde,
Kasteellaan 1, gratis
Joggingclub De Pinte
www.jcdepinte.be
jcdepinte@gmail.com

Zaterdag 16 september

Er is ook: Straatanimatie, kermis,
brocante- en rommelmarkt
(voor kinderen)
van 10 tot 18 uur - centrum De
Pinte - inschrijven voor een stand
via www.depinte.be/inschrijving
braderie
Gemeente De Pinte
www.depinte.be
10 en 11 september

Gezinsbarbecue
tijdens de kermis
om 11.30 uur - Domein Begonia € 17 / € 9
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
Dinsdag 12 september

Plantjesweekend voor
Kom op tegen Kanker
Ook in De Pinte en Zevergem zullen er
op verschillende locaties azalea’s aangeboden worden. Bestelling (tel. of e-mail)
en thuislevering kan ook!
Plantjesweekend DP-Z
Donald Vermaercke: 0474 54 84 64
donald.vermaercke@skynet.be
Zaterdag 16 september

Bezoek tuinen Chris Ghyselen
Bezoek aan twee tuinen die gerealiseerd
werden door de ondertussen bekende
tuinarchitect Chris Gyselen: zijn eigen
tuin en Katriens tuin.
Zie ook: www.chrisghyselen.be
van 14 tot 17 uur - Tuin Oostveld,
Tinhoutstraat 36 / Oedelem en Katriens
tuin, Vliegend Paard 23 / Oedelem - € 8
(leden) / € 12 (verzekering inbegrepen)
- inschrijven nodig
Velt Scheldevallei
guido.duprez@skynet.be
09 385 60 03
Zaterdag 16 september

JV De Pinte - Appelterre
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 6
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 17 september

Zaterdag 9 september

Paardenkoersen
Verkoop gevonden fietsen
|zie pag. 5

om 14 uur - weide tussen
’t Mieregoed en Kalande - € 5
Koninklijke Vereniging
Paardenkoerscomité De Pinte

Autoloze ‘wijkdag’ |zie pag. 4
van 10 tot 18 uur - wijken De Pinte Zevergem
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/autolozewijkdag
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Zondag 17 september

Maandag 18 september

Parochiale startviering
Met drink om 12.30 uur aansluitend op
deze gezinsviering.
Parochie- en medewerkersfeest.
om 10.30 uur - kerk De Pinte
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zondag 17 september

sen? En kunnen mensen wel samenleven met verschillende culturen en
godsdiensten? Deze show wil al deze
vragen tegen het licht houden en aftoetsen tegen de huidige wetgeving
en alle beschikbare cijfers.
van 20 tot 22 uur - CC Nova /
Nazareth
Noord-Zuidwerkgroep Nazareth en
GROS De Pinte: 09 280 80 24
www.depinte.be/bertgabriels

Grasvolleytornooi
Het tornooi richt zich zowel op recreatieve als gelegenheidsploegen. Vorm
een ploegje met vrienden, je buren of
familie en beleef samen een sportieve
en leuke namiddag.
Er wordt vier tegen vier gespeeld met
minstens twee dames op het veld.
Een ploegje bestaat maximum uit zes
spelers. In de voormiddag spelen we
voorrondes, in de namiddag wordt er
gespeeld voor de plaatsen.
Wie komt, kan genieten van een groot
terras en eet- en drankgelegenheid in
Braziliaanse stijl. Ideaal om de zondag
op een rustige maar sportieve manier
door te brengen voor volleyballers en
supporters!
Vanaf zestien jaar, voor de allerjongsten
is er randanimatie voorzien.

Start lessenreeks rugschool
|zie pag. 16
om 19 of 20 uur Sportpark Moerkensheide € 48 (inwoners) / € 72
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
Dinsdag 19 september

Contactnamiddag met
voorstelling van het nieuw
jaarprogramma 2017-2018
‘Zinderend’
Met koffie en taart
om 14 uur - Moerkensheide - gratis
Markant DP–SDW: 09 282 99 31
Dinsdag 19 september

55+: ‘Langer thuis met
slimme techniek’
om 14 uur - Bondslokaal, Sportwegel €3/5€
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
Woensdag 20 september

vanaf 9.30 uur - OCP - € 15 inschrijven via www.vvdp.be
Volleybalvrienden DP
info@vvdp.be
Maandag 18 september

Donderdag 21 september

55+ on the move: Sporteldag
in Deinze |zie pag. 16
vanaf 9.30 uur - Sporthal Palaestra - € 5 inschrijven voor 8/9
Burensportdienst Leiestreek
Sportdienst DP: 09 280 98 40
Donderdag 21 september

Voordracht Gazon (deel 1)
Door: Herman De Waele
September is de maand bij uitstek om
een gazon aan te leggen en daar is heel
wat over te vertellen. Bodem, ligging
en grassoort moet bekeken worden
voor een mooi en goed gazon. Welk
gebruik gaan we van het gazon maken?
Het antwoord leidt naar een siergazon,
sportgazon of een ecogazon.
Na deze bedenkingen kunnen we
het hebben over de techniek van het
aanleggen, van grondvoorbereiding
tot inzaai en opkomstbegeleiding,
het inbrengen van kleur in het gazon
... Tenslotte gaan we nog even in op
gazonvervangers en zoeken naar een
onderhoudsarme oplossing en bloemen
in het gazon.
Deel 2 volgt in het voorjaar van 2018.
om 20 uur - GO Racing, Markt 20 /
Gavere - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
22 september en 22 oktober

Opluisteren mis
‘Op Drift’ van Bert Gabriels:
een comedy voorstelling
over migratie
Start lessenreeks Stay Fit
|zie pag. 16
tot 11/12 - van 10 tot 11 uur - OCP € 42 (inwoners) / € 5
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
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Bert zoekt antwoorden op de vragen
waar veel mensen vandaag mee
zitten. Waarom vluchten mensen?
Waarom kiezen sommigen voor Europa? Kunnen we een deel opvangen?
Mogen we eisen dat ze zich aanpas-

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

27/9: Babymassage
1/10: Tafeltennistornooi
7/10: Repair Café

Vrijdag 22 september

JV De Pinte - KVV Ardennen
(reserven 1ste prov.)

Workshop Koken: Creatief
bakken uit ons bakboek

om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

om 19 uur - Zaal Boldershof,
Dorp Zevergem - € 6 (leden) / € 10
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Zaterdag 23 september

culturele.dienst@depinte.be
Cultuurraad DP i.s.m. gemeente
De Pinte

Donderdag 28 september

Zondag 1 oktober

Vrijdag 29 september

Halve daguitstap naar Kemzeke
Geleid bezoek aan de Verbeke
Foundation, private kunstsite in
natuurgebied
(zie www.verbekefoundation.com)
om 14 uur - eigen vervoer € 5 (leden) / € 12
Markant DP–SDW: 09 282 99 31

Herfstwandeling in de
Scheldemeersen

Zaterdag 30 september

Café Ludwina
Mini-festival voor lokaal muziektalent.
Gezelligheid troef.
Een vurige avond vol sfeer, lekker eten
en jong muzikaal talent.
Doorlopend verrassende bandjes.
van 20 tot 2 uur, barbecue van 18 tot
20 uur - scoutslokaal - tickets ADK
Scouts & Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
27 september en 13 december

JV De Pinte - VK Robur (1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 6
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 30 september

Festival van Vlaanderen:
optreden koperkwintet
Belgian Brass Soloists |zie pag. 23
om 20 uur - OCP - € 14 (ADK) / € 12
(VVK) / € 10 (-26 jaar / 65+) reserveren via 09 280 98 40 of

Tussen Zevergem en Schelderode
liggen de Scheldemeersen, een
600 ha groot natuurgebied in de
brede Scheldevlakte, met afgesneden
meanders, vochtige meersen,
populierenbosjes, rietvelden en
herinneringen aan de vroegere
kleiputten. Een natuurgids neemt ons
mee op ontdekking in een gedeelte van
dit onverwacht rustige, ongerepte en
soortenrijke gebied.
om 13.30 uur - Kerk Zevergem
- € 2 (leden) / € 3 - stevige wandel
schoenen of laarzen na regenperiode

Programma oktoberkermis 2017
Vrijdag 6 oktober

19.30 uur: Indoor petanquetornooi
Feesttent Blijpoel - Inschrijven nodig
voor 28/9 bij de Wezelleden.
Zaterdag 7 oktober

Babymassage
Gegeven door kinesiste Frike Van
Nevel. Voor papa’s en mama’s met
hun baby tussen zes weken en zes
maanden.
Mee te brengen: handdoek en
badhanddoek met kap.
van 19 tot 20.30 uur - ‘t Bommeltje,
Bommelstraat 33, consultatiebureau
Kind en Gezin - gratis - inschrijven
via depinte@opvoedingspunt.be of
09 242 93 42
Huis van het Kind De Pinte i.s.m.
Kind en Gezin

18.00 uur: Wezel-eetfestijn:
warm buffet
Feesttent Blijpoel - Kaarten te koop
bij de Wezelleden.

feesttent Blijpoel
Info: www.dewezel.be
Maandag 9 oktober

9.30 uur: Plechtige kerkdienst
voor overleden parochianen
11 uur: Gezellig samen zijn in
feesttent Blijpoel met optreden
Marino Punk. Gratis inkom.
Woensdag 5 oktober

Zondag 8 oktober

14 uur: Kids Cross
16 uur: Mountainbike wedstrijd
(30 minuten + 1 ronde)
Onder de deelnemers wordt
een fiets verloot.
Dorp Zevergem - Vanaf zestien jaar.
Mountainbike en valhelm verplicht.
18 uur: Prijsuitreiking in

14 uur: Vrije kaarting voor
55-plussers van Zevergem
Gratis koffietafel aangeboden
door de Wezel
Zaal Boldershof - inschrijven bij
Herman Begodt, tel. 09 385 47 50
Wezel i.s.m. Gemeente De Pinte en
Vrije Basisschool Zevergem
www.dewezel.be
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aangeraden - inschrijven vóór 23/9
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Zondag 1 oktober

Dinsdag 3 en maandag 9 oktober

Donderdag 5 oktober

Bloedcollecte

GOSA: grootoudernamiddag

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

om 14 uur - Domein Begonia - € 12 / € 15
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 6 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober

Voordrachtavond met thema
‘Wallonië onbekende buur’
Door journalist Guido Fonteyn
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis - inschrijven nodig
Markant DP-SDW i.s.m. Davidsfonds
SDW: 09 282 99 31
Woensdag 4 oktober

2de tafeltennistornooi ‘Elke
Pintenaar aan de pingpongtafel!’
Tijdens het tornooi gaan de leden van
de club even aan de kant staan om iedereen met een hart voor De Pinte aan
te moedigen. Zij verwachten jou, gewapend met een pingpongpalet, in het
OCP. Er worden wedstrijdjes gespeeld in
poules volgens geslacht en leeftijd.
van 9.30 tot 12.30 uur - sportzaal OCP
- gratis - inschrijven voor 25/9 via
www.ttcdepinte.be/tornooi
Tafeltennisclub De Pinte

Bandenspanningsactie
|zie pag. 7
Kom langs en laat gratis de bandenspanning voor jouw wagen regelen
van 13 tot 16.30 uur - gemeenteplein (voor het gemeentehuis)
- gratis
De Energiesnoeiers i.s.m.
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
Donderdag 5 oktober

Samen zijn we Sterker:
infoavond over groepsaankopen
Door: Wim Van Damme
SamenSterker is een cvba en organiseert groepsaankopen. Op dit ogenblik
bestaan acties voor elektrische fietsen,
plooi-, stads- en kinderfietsen, gas en
groene stroom, stookolie, zonnepanelen, condensatieketel, dakisolatie, hoog
rendementsglas en spouwmuren.
om 20 uur - cafetaria Sportpark Moerkensheide, Parkwegel 1 (instellen GPS:
Nieuwstraat 78, wegwijzers Sportpark
volgen) - gratis
Curieus De Pinte i.s.m. SamenSterker
Pierre Bogaert: 09 282 85 15
Vrijdag 6 oktober

JV De Pinte - SK Berlare
(reserven 1ste prov.)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 7 oktober

Vanaf dinsdag 3 oktober

Lezing ‘De Etrusken. De grote
voorgangers van de Romeinen’
Auteur: prof. dr. Koen Wylin
Toscane: de vroege bewoners, de
Etrusken of Tusci, bewonen vanaf de
8ste eeuw voor Christus het gebied
tussen Arno en Tiber. Al in de oudheid
werd over hun herkomst gespeculeerd,
want door hun taal, religie en gebruiken
weken ze sterk af van de volkeren die
hen omringden.
Wat begrijpen wij van de taal en denkwijze van de Etrusken? Hoe zag hun
maatschappij eruit? Waarin geloofden ze?
ook op: 10 en 24/10 - van 14 tot
16 uur - OCP - € 52 / € 46 (cultuurkaart Davidsfonds), koffie en digitale
cursus inbegrepen
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Davidsfonds
Academie Leuven
Katleen Boerave-Vandermeersch:
09 282 96 69
katleenvandermeersch@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
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Opendeur provinciale
uitleendienst
Iedere ingeschrevene ontvangt een
goodiebag.
van 15 tot 20 uur - magazijn Gent,
Kapiteinstraat 55 / Gent - inschrijven
via 09 253 40 38 of
uitleendienst.provincie@
oost-vlaanderen.be
Provincie Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be/
uitleendienst

Repair Café
Elektriciens, naaisters en klussers staan
opnieuw klaar om je te helpen bij alle
mogelijke kleine reparaties.

20/10: Tine Hens over klimaatverandering
24 en 26/10: Tweedaagse cursus iPad/iPhone
24/10: Vrouw zijn in Iran

Ook een pc-technieker, de pc-dokter
en pc-hulp van Plussers Impuls zullen
aanwezig zijn. Ze verlenen assistentie
op IT-gebied.
De inkom is gratis en de reparaties
ook. Er zullen hapjes en drankjes te
verkrijgen zijn.
van 10 tot 13 uur - Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - gratis
Repair Café Schelde Leie
Milieudienst: 09 280 80 24
www.repaircafe.org

Vrijdag 13 oktober

Zaterdag 14 oktober

JV De Pinte - Eendr. Zele
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 6
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 15 oktober

16de Ribbetjesfestijn
van 11.30 tot 13 uur - refter
gemeentelijke basisschool,
Polderbos 2 - € 18 / € 12
(- 12 j.) / gratis (- 6 j.), kaarten bij het
bestuur ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

Tweedehandsbeurs kinderkledij
en speelgoed
Voor wie op zoek is naar leuke kinderspulletjes. Wie weet vind je juist dat
leuke gezelschapsspel of de perfecte
winterjas?
Heb je een teveel aan baby- en kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, puzzels
en spelletjes …?
Schrijf je in als verkoper! Leden van de
Gezinsbond betalen 8 euro standgeld,
anderen 16 euro. Per stand worden twee
tafels en een stoel voorzien. Opstellen
kan tussen 8 en 9 uur.
van 9 tot 13 uur - OCP - gratis inkom
- inschrijven als verkoper nodig via
nuschke@gmail.com
Gezinsbond De Pinte
inge.temmerman@pandora.be
Maandag 9 oktober

© Chris Ward

Zondag 8 oktober

Zondag 15 oktober

Literaire lezing Peter Verhelst
Peter Verhelst, Vlaams schrijver,
dichter en theatermaker brak in 2000
door met zijn boek ‘Tongkat’. Sindsdien sleepte hij verschillende belangrijke literaire prijzen in de wacht zoals
De Gouden Uil en de Herman De
Coninckprijs.
om 20 uur - BIB, Baron de Gieylaan
27 - gratis - inschrijven via
www.depinte.be\bibliotheek
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Met inzage van Davidsfondsboeken
en -cd’s en vernieuwing van het
lidmaatschap.
van 10 tot 13 uur - OCP - gratis
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Zondag 15 oktober

Paddenstoelenwandeling

Zaterdag 14 oktober

Festival Van Vlaanderen
‘The Generation Project’, liederen en
aria’s door bas bariton José Van Dam en
sopraan Sarah Defrise
om 20.30 uur - Sint-Baafskathedraal /
Gent - € 22,10 (kaarten derde rang) inschrijven nodig
Markant DP–SDW: 09 222 56 47
Donderdag 12 en 19 oktober

Crea: Decoraties in beton voor
tuin en interieur
om 19 uur - Zaal Boldershof, Dorp
Zevergem - € 10 per les (leden) / € 14
KVLV Zevergem
kathleen.ghyselinck@hotmail.com

Vers geperst: voorstelling
Davidsfondsprogramma
2017-2018

Verwendag in de bib
Naast een eetbaar verwennerijtje, te
proeven in een muzikale omkadering,
worden er ook nog toffe hebbedingetjes uitgedeeld.
van 10 tot 12 uur - BIB - gratis
Gemeente De Pinte
Bibliotheek i.s.m. IV Zovla
09 282 25 32

Familiewandeling gegidst door
Joe Rogge.
De Hospicebossen – ook de Nazarethse
bossen genoemd – staan bekend voor
hun biodiversiteit. De Europese en
Japanse lork, de Corsicaanse den, de
Europese of grove den, de Douglasspar
en de populier: je vindt ze er allemaal.
De biodiversiteit vertaalt zich ook in een
enorme verscheidenheid aan paddenstoelensoorten. De vele ontwateringsgrachtjes in de vochtige bospercelen
met verschillende boomsoorten zijn
een massa minibiotoopjes met elk hun
eigen soorten. Het is de ideale plek om
het boeiende leven van de zwammen
te leren kennen.
om 14.30 uur - de parking
Provinciedomein Hospicebossen,
Klapstraat / Nazareth - € 1 (leden) /
€ 3 (verzekering inbegrepen) meebrengen: laarzen, vergrootglas
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
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Dinsdag 17 oktober

Daguitstap naar Den Haag
€ 70 (leden) / € 80 (richtprijs inclusief
lunch en gidsen)
Markant DP–SDW: 09 282 99 31
Donderdag 19 oktober

we het onderscheid tussen enerzijds
(wilde) bijen, wespen en hommels en
anderzijds sociale bijen en solitaire bijen.
Naast het belang van de bijen voor het
milieu en ons eigen voortbestaan gaan we
in op de talrijke problemen die de bijen ondervinden. We zoeken uit wat wij kunnen
doen in onze tuin om de bijen te helpen.
om 20 uur - GO Racing, Markt 20 /
Gavere - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Vrijdag 20 oktober

‘Oud-leerling GBS De Pinte’ om zoveel
mogelijk mensen te bereiken.
De gevierden van afstudeerjaar 2013,
2008, 2003, 1998 en 1993 en hun partners / kinderen worden verwelkomd
met een aperitief, gezellig dinertje en
een toffe babbel.
vanaf 19.30 uur - Polderbos 1
Reünieteam GBS
www.gemeenteschooldepinte.be
oudleerlingen@
gemeenteschooldepinte.be
Vrijdag 20 oktober

Voordracht ‘Santé!
Op uw gezondheid?’

Lezing ‘De islam in Europa:
bedreiging of verrijking’
Auteur: Khalid Benhaddou, imam en
voorzitter Platform Vlaamse imams en
moslimtheologen.
Tijdens de uiteenzetting wordt de
achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken
van radicalisering. Er wordt gestart
vanuit de godsdienstbeleving in de
landen van origine. In een tweede
deel wordt ingegaan op de evolutie
en de beleving van Islam in Europa en
aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom
sommige moslims radicaliseren en de
anderen dan weer niet.
om 20 uur - zaal Firtelhof, Staatsbaan 149 / Zulte - € 8 / € 5 (cultuurkaart Davidsfonds)
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Davidsfonds
Gewest Land van Leie en Schelde
Marc Lagaert: 09 282 52 77
marc.lagaert2@telenet.be
www.de-pinte.davidsfonds.be
Donderdag 19 oktober

Voordracht Bijen
Door: Roger Van der Maelen
Bijen houden van bloemen en bloemen
houden van bijen. Ze hebben elkaar nodig
voor hun voortbestaan. Jammer genoeg
gaan de bijenpopulaties al geruime tijd
achteruit. In deze uiteenzetting belichten
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We klinken al eens graag op de gezondheid. Op feesten, op vakantie, bij mooi
weer … Er is altijd wel een gelegenheid
om een glaasje wijn of een fris biertje te
drinken. Alcohol is overal aanwezig en is
onlosmakelijk verbonden aan leuke momenten, vrije tijd en genieten. Wij willen
het vingertje niet al te hoog opsteken,
maar toch. Waar liggen de grenzen? Wat
mag en wat is er over? Vooral senioren
durven al eens over de streep gaan.
om 14 uur - OCP - gratis
Seniorenraad DP-Z i.s.m.
Logo Gezond+
Roger Huybrechts: 0476 23 18 10
Vrijdag 20 oktober

Wat Nu?! Info-avond over
klimaatverandering
Door: Tine Hens
Haar boek gaat over klimaatverandering en wat wij daar met zijn allen
aan kunnen doen, hoe kleinschalig
ook en dat dat kleinschalige verzet
van onschatbare waarde is. Ze legt
hierbij de link naar de duurzame
ontwikkelingsdoelen.
om 20 uur - OCP - gratis
Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking
(GROS)
Milieudienst: 09 280 80 24
Vrijdag 20 oktober

De Pinte - SK Lochristi
(reserven 1ste prov.)

Oud-leerlingenreünie
Gemeentelijke ‘Blije’ Basisschool
Oud-leerlingen die vijf, tien, vijftien,
twintig of 25 jaar geleden in het zesde
leerjaar hier op school zaten, krijgen een
uitnodiging op hun oorspronkelijk adres.
Maar sommigen zijn verhuisd in de loop
van de jaren. We zijn dus op zoek naar
heel wat oud-leerlingen! Jullie kunnen
helpen … Like de Facebookpagina

om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Vrijdag 20 oktober

Vrouwenpraatcafé:
Vrouw zijn in Iran

24 en 26 oktober

Dag van de jeugdbeweging
Hou de website dagvandejeugdbeweging.be in de gaten om te kijken welke
acties er in de buurt georganiseerd
worden, wie weet wel in De Pinte J!
En vergeet niet om in jullie jeugdbewegingskledij aan te trekken die dag!
Zondag 22 oktober

Gezinsviering missiezondag
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
info@parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zondag 22 oktober

16de NONA-maaltijd
Maaltijd ten voordele van de projecten
in Roemenië. De vzw NONA helpt
Roemeense kinderen.
van 11.30 tot 14 uur - refter
Gemeentelijke Basisschool,
Polderbos - € 20 / € 10 (lagereschoolkinderen) - reserveren vóór 17/10
vzw NONA
Jan Milh: 09 282 85 78
Serafien de Rijckelaan 21
nonamechild@telenet.be

Digitale Week: tweedaagse
cursus over iPad/iPhone
Je hebt pas een iPad/iPhone gekocht,
maar je weet niet goed wat je er allemaal mee kan? Of je hebt je toestel
al wel even, maar je wil er toch wat
meer mee doen dan surfen op het
web en spelletjes spelen?
In deze workshop leren we de
basisfunctionaliteiten van onze iPad/
iPhone. Je krijgt bovendien heel wat
tips om je toestel efficiënt te beheren
en heel wat nuttige apps voor allerlei
doeleinden.
van 13 tot 16 uur - BIB - gratis inschrijven nodig via 09 282 25 32
of bibliotheek@depinte.be
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
Dinsdag 24 oktober

Door: Baharak Bashar
Jaarlijks worden in Iran nog steeds rond
het miljoen politionele dossiers geopend
over vrouwen die de heersende kledingcode niet correct naleven. Vrouwen die
hun hijab niet dragen zoals het hoort,
kunnen hiervoor gearresteerd worden
en in de gevangenis belanden.
De sharia bepaalt dat ze niet dezelfde
rechten hebben als mannen. Zonder
toestemming van hun man mogen
vrouwen niet buitenshuis werken, studeren of reizen. Ze hebben geen recht
om te scheiden en krijgen nooit voogdij
over hun kinderen.
Baharak Bashar was dertien toen ze
met haar moeder van Iran naar België
vluchtte. Ze behaalde aan UGent het
Masterdiploma wetenschappen, geologie en scheikunde. Ze werkte zowel aan
de VUB als aan de VRT en is momenteel
freelance schrijfster, journaliste en vertaler-tolk. Zij brengt haar moeder mee; ook
zij zal ons laten delen in haar ervaringen
van een groot deel van haar leven als
vrouw in Iran én ze zal bovendien zorgen voor heerlijke Iraanse hapjes.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De
Havik, Sportwegel - € 5 - inschrijven
via vrouwenpraatcafedepinte@
gmail.com
Curieus De Pinte
Vrijdag 27 oktober

Bierproefavond ‘Abdijbieren’
Door: Geroen Vansteenbrugge
Het verschil tussen de erkende abdijbieren en de andere niet erkende
wordt uitgelegd. Ook de diversiteit van
de Trappistbieren komt ter sprake. We
nemen heel wat abdijen onder de loep
en de bijhorende verhalen. Tussendoor
proeven we zes bieren, waarvan een
aantal onbekende lekkere bieren.
om 19.30 uur - Bondslokaal,
Sportwegel - € 12 (leden) /
€ 15 - inschrijven voor 22/10
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

Zondag 22 oktober

Herfstwandeling in het Parkbos
om 14 uur - Wontergemstraat 15 / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
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Zaterdag 28 oktober

zijn aangewezen (moeilijk begaanbaar
met buggy’s).
start tussen 17.30 tot 19.30 uur Erasmus - € 15 / € 8 (- 12 jaar)
Landelijke Gilde Z-DP i.s.m. KVLV
De Pinte: 09 222 77 67
thienpont.dirk@aveve.be

50 Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
Opening om 20 uur
ook op 29/10, 1 , 4 en 5/11 telkens van
10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur raadzaal
Kunstkring Centaura: 09 282 68 67
Zaterdag 28 oktober

Heksensneukeltocht
Avondwandeling door
Scheldevelde met schrikeffecten en hier
en daar een stop om te sneukelen.
Aangepast schoeisel en een zaklamp

Dinsdag 31 oktober

Eekbulk Halloweentocht

Zaterdag 28 oktober
ste

tickets tot 25/10 via
celticspiritdancers@gmail.com, bij
de bestuursleden of Memlinglaan 14,
tel. 0496 13 16 09
Celtic Spirit Dancers
www.celticspiritdancers.be

JV De Pinte - Zottegem
(1ste elftal)
om 19.30 uur - Sportpark
Moerkensheide - € 6
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Gevolgd door een gratis drink.
Inschrijven verplicht!
Meer info (startuur, ophalen deelnamebadge …) en inschrijvingen via
Evelyne Gomes, tel. 09 282 40 74 of
eekbulk@gmail.com
Wijkcomité Eekbulk

Zondag 29 oktober

Celtic Spirit Lunch
Aperitief, Flemish stew en dessert met
koffie. Na de lunch blijven we gezellig
nakeuvelen in een feestelijke sfeer.
vanaf 11.30 uur - refter Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1 - € 20 /
€ 12 (tot 12 jaar) -

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

Seniorenweek
De seniorenweek vindt dit jaar plaats van 20 tot 24
november 2017. Zoals voorgaande jaren stellen het
OCMW, de gemeentelijke sportdienst en de seniorenraad,
in samenwerking met de seniorenverenigingen, opnieuw
een fijn programma voor.
Maandag 20 november 2017

De feestweek wordt ingezet in het OCP met de traditionele
kaartnamiddag van Okra De Pinte en Okra Zevergem.
Dinsdag 21 november 2017

Sportdag voor alle senioren ingericht door de
gemeentelijke sportdienst.
Woensdag 22 november 2017

Seniorenraad De Pinte - Zevergem heeft opnieuw gekozen
voor een filmvertoning in het OCP. De keuze is gevallen
op ‘Sprakeloos’. De film, geregisseerd door Hilde Van
Mieghem, vertoont het leven van de succesvolle schrijver
Jan Meerman (Stany Crets) dat volledig ondersteboven
wordt gekeerd wanneer zijn moeder (Viviane De Muynck)
onverwachts een beroerte krijgt. Zijn flamboyante en
levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar
spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal.
Jan worstelt in deze moeilijke periode met de deadline van
zijn nieuwe roman. De confrontatie die Jan moet aangaan
met zijn moeder, dwingen hem om alles in vraag te stellen,
ook zijn literaire prioriteiten.
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Donderdag 23 november 2017
Op dit dag is het de beurt aan het OCMW om de senioren
een smakelijk en gezond ontbijt voor te schotelen.
Vrijdag 24 november 2017

Als afsluiter van het seniorenfeest is er een
dansnamiddag in de zaal ‘Ter Cleydaele’ (Mieregoed)
met een gebakje, koffie of thee. De muziek wordt gebracht
door klaviervirtuoos en zanger Roland de Ridder.
Details worden vermeld in het volgende infoblad.

De Pinte in beeld
De gemeente organiseert ook
activiteiten voor tieners. Deze
foto is genomen tijdens de
Avonturensportdag.

Het gratis muziekfestival Cafeest op
3 en 4 juni in kasteelpark Viteux was
opnieuw een schot in de roos. Met dank
aan Tom Van Waeleghem voor de foto’s.
Een foto genomen
tijdens een van de vele
sportkampen die jaarlijks
georganiseerd worden door
de gemeente voor kleuters en
lagereschoolkinderen.

Vlaanderen Feest: Camping
Polderbos op 9 juli werd een
gezellige namiddag vol muziek en
activiteiten voor het hele gezin.
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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, 0473 93 31 20, 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 25 september 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 26 september en 24 oktober
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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Parkeren kan op parking
Begonia (Polderbos)
Toiletten in park Viteux
en bibliotheek De Pinte
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