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Volgende INFOblad
(juli - augustus 2018)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 17 mei 2018
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in mei en juni
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
16 tot 18 uur
dinsdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
woensdag
donderdag
16 tot 19 uur
14 tot 17 uur
vrijdag
zaterdag
10 tot 12 uur
Openingsuren recyclagepark
13 tot 18 uur*
maandag
9 tot 17 uur
dinsdag
13 tot 17 uur
woensdag
donderdag
13 tot 18 uur*
9 tot 17 uur
zaterdag
* zomeruurregeling: van zondag 25 maart 2018 tot
zondag 28 oktober 2018
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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Zitdag belastingen
op afspraak
De Federale Overheidsdienst Financiën komt naar De Pinte
voor de zitdag belastingen op donderdag 31 mei 2018.
Anders dan vorige jaren zal er enkel op afspraak gewerkt
worden!

6

Om een afspraak te maken kan je terecht op het nummer
09 280 80 93 (dienst Interne zaken). De zitdag vindt plaats
in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP).

2018 = feestjaar
naar aanleiding van
150 jaar De Pinte
Feestelijke activiteiten op de planning
•

Zaterdag 12 mei:
Dubbelconcert Harmonieorkest De Pinte Musikverein Freiamt | zie pag. 22
Een verbroederingsconcert als apotheose voor
het vierdaags bezoek van de muzikanten uit onze
verbroederingsgemeente Freiamt

•

Vrijdag 18 tot zondag 20 mei:
Feestweekend in samenwerking met Cafeest |
zie pag. 21
Urban Trail, Boombal, optredens van The Green
Onions, Dirk Stoops, The Whodads, Bunker, Gene
Thomas and DJ crazy sir G, Rock au Vin en Cookies
and Cream!

•

Zaterdag 2 juni:
Academische zitting in het kader van 150 jaar
De Pinte | zie pag. 23

•

Zondag 24 juni: Dag van het Park | zie pag. 29
en nog veel meer ...

Sluitingsdagen gemeentehuis en balie OCP
Dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 21 mei: pinkstermaandag
Dinsdag 12 juni: personeelssportdag
Sluitingsdagen bibliotheek
Dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei: extra sluitingsdag
Maandag 21 mei: pinkstermaandag
Het recyclagepark is gesloten op: vrijdag, zondag,
wettelijke feestdagen (1 mei, 10 mei, 21 mei). Ook
uitzonderlijk gesloten op dinsdag 12 juni 2018 vanaf 12 uur.
Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Toegang recyclagepark: 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.
❏ Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA):
- vrijdag 15 juni: van 9 tot 12 uur (dorp Zevergem achterzijde kerk - parking Chiro) en van 13 tot 16 uur
(Kastanjestraat)
- zaterdag 16 juni: van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs: Tolpoort
straat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth

Erfgoedtentoonstelling in het teken
van 150 jaar De Pinte
Nog tot en met 14 mei worden er voorwerpen uit
de geschiedenis van De Pinte in de kijker gezet in de
bibliotheek van De Pinte. Meer info op pagina 12.

Kindergemeenteraad
neemt een stukje van het
infoblad over
De kindergemeenteraad introduceert spelelementen
in het infoblad, meer info voor kinderen en jongeren …
Er wordt ook een heuse tekenwedstrijd georganiseerd
in het kader van 150 jaar De Pinte! Ontdek het vanaf
pagina 20.

20
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Openbare werken & Mobiliteit

Update wegenwerken

Start renovatie
gemeentehuis
De werken aan het gemeentehuis starten in de
eerste week van mei 2018. De renovatiewerken
zullen een invloed hebben op de toegankelijkheid
van het gemeentehuis.

Foto: Jan Germonpré

Inkom Burgerzaken via zijde Baron de Gieylaan
Tijdens de werken zal de dienst Burgerzaken
tijdelijk verhuizen naar de trappenhal (inkom
plechtigheden). Je zal deze dienst kunnen bereiken
via het gemeenteplein (ingang via luifel, kant Baron
de Gieylaan). De andere diensten (Grondzaken,
Stedenbouw …) blijven wel toegankelijk via de
ingang aan de Koning Albertlaan 1.

Wist-je-datjes
(onder voorbehoud weersomstandigheden / onvoorziene
omstandigheden)
• Zonder onvoorziene omstandigheden en weerverlet gaan
de Langevelddreef en spoorwegtunnel eind mei open
voor doorgaand verkeer. Vervolgens zullen de werken
starten in de Spoorweglaan. Deze wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien
via de Langevelddreef - Keistraat - Berkenlaan en
omgekeerd. Fietsers worden omgeleid door
het Begoniapark.
• De parkbosbruggen worden eind juni
opengesteld voor het publiek.
• De werken aan het Zwartegat - Bosstraat Oudenaardse Heirweg worden eind mei
beëindigd.

Infobord Zevergem
verplaatst
Het digitale infobord in Zevergem wordt eind
april verplaatst van het dorp naar de Veldstraat.
Dit omwille van esthetische redenen.
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Vanaf 23 april zal de dienst Burgerzaken
bereikbaar zijn via de ingang voor
plechtigheden (luifel, zijde Baron de Gieylaan).
Meer info:
www.depinte.be/renovatie-gemeentehuis

TIP
Blijf op de hoogte van de werken op openbaar
domein in De Pinte, schrijf je in voor de digitale
nieuwsbrief Openbare werken via
www.depinte.be/nieuwsbrieven.

Wat is de omgevingsvergunning?
Wie een stedenbouwkundige
vergunning, milieuvergunning of
beide nodig heeft, vraagt voortaan
één omgevingsvergunning aan.
De aanvraag gebeurt digitaal via
het Omgevingsloket. De procedure
moet hierdoor vlotter verlopen en
stedenbouwkundige aspecten en
leefmilieu-aspecten zullen beter op
elkaar afgestemd zijn. Voor sommige
activiteiten volstaat een melding.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor
verbouwingen zonder architect
of meldingen voor activiteiten of
bedrijven die weinig impact hebben
op het milieu.
Hoe aanvragen?
Ga naar
www.omgevingsloketvlaanderen.be
om een ‘omgevingsdossier samen te
stellen’. Het Omgevingsloket werkt
met een log-in op basis van de
identiteitskaart. Je hebt dus een e-IDkaartlezer of token nodig.

Meer informatie hierover vind je
op de site van De Pinte. Voor de
vroegere milieuvergunning kunt u
voorlopig terecht op www.depinte.
be/milieuvergunningen, voor
de vroegere stedenbouwkundige
vergunningen op www.depinte.be/
digitale-bouwaanvragen.
Vergunning voor droogzuiging/
bronbemaling
• Wie bij bouwwerken een tijdelijke
droogzuiging of bronbemaling
nodig heeft voor ondergrondse
constructies zoals funderingen of
een kelder, moet dit steeds melden
aan de dienst Ruimtelijke ordening Milieu.
• Je moet dus zorgen voor een
omgevingsvergunning of melding;
het opstarten van een tijdelijke
bronbemaling valt ook onder de
Vlarem-meldingsplicht. Dit wil
zeggen dat je vóór de werken van
start gaan en de droogzuiging
geplaatst wordt, een melding moet
doen.

• Volgens de milieuwetgeving moet
het opgepompte water, als dit op
de locatie en technisch mogelijk
is, zoveel mogelijk terug in de
grond worden gebracht buiten de
onttrekkingszone. Hiervoor kan je
gebruikmaken van putten, vijvers,
bekkens of grachten. Als dit niet
mogelijk is, moet het water zoveel
mogelijk in openbare of private
beken, waterlopen of grachten
geloosd worden.
• Zijn deze opties niet haalbaar, dan
kan je het opgepompte water lozen
op de regenwaterafvoer (bij een
gescheiden rioleringsstelsel). Slechts
in uitzonderlijke gevallen kan je
lozen in de openbare riolering.
• De melding dien je in via het
omgevingsloket
(www.omgevingsloketvlaanderen.be)
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Leven & Wonen

Hulp nodig bij het invullen
van de belastingaangifte?
De Federale Overheidsdienst Financiën komt naar De Pinte
voor de zitdag belastingen op donderdag 31 mei 2018. Je
krijgt er hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte.
Anders dan vorige jaren zal er enkel op
 fspraak gewerkt worden!
a
Om een afspraak te maken kan je terecht op het
nummer 09 280 80 93. De dienst Interne zaken van
de gemeente noteert de afspraken.
Praktische info zitdag belastingen
De zitdag vindt plaats van 9 tot 12 uur en van 13
tot 15.30 uur in het Ontmoetingscentrum Polder
bos (OCP), in de zaal op de eerste verdieping naast
de cafetaria. Er is een lift ter beschikking.
Verder ook goed om weten:
• Een afspraak maken is noodzakelijk. De plaatsen
zijn beperkt. Wie geen afspraak heeft, zal niet geholpen worden.
• Eén afspraak voor één aangifte. Dus wil men ook een
aangifte laten invullen voor een familielid, dan moet men
meerdere afspraken maken.
• Voor elke in te vullen aangifte moet de identiteitskaart
meegebracht worden van de titularis van de aangifte
(voor echtparen of wettelijk samenwonenden volstaat één
identiteitskaart).
• Er wordt enkel hulp geboden voor het invullen van de
aangiften. Er wordt geen extra advies, geen vergelijkingen
met andere aanslagjaren, geen simulaties … gemaakt.

Oproep
50-jarigen
Ben je geboren in 1968 en heb je een
link met De Pinte of Zevergem (er geboren, er school gelopen, er gewoond
of je woont er nu)? Dan ben je van
harte welkom op een groot verjaardagsfeest op zaterdag 13 oktober.
Meer info:
www.eeuwigrebellen.be of
info@eeuwigrebellen.be
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• Er worden enkel aangiften voor particulieren ingevuld.
Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld.
• De aangifte kan ook ingevuld worden als men de aangifte
(bruine envelop) nog niet ontvangen heeft. Men hoeft zijn
aangifte dus niet af te wachten.
• Wie een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’
(witte envelop) heeft ontvangen hoeft niets te doen,
tenzij men niet akkoord is met de gegevens die erin vermeld zijn.
• Men kan zich ook steeds aanbieden voor het invullen van
de aangifte in de kantoren van FOD Financiën te Gent,
Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, Ledeberg (elke
werkdag van 9 tot 12 uur, in juni van 9 tot 15 uur).
• Iedereen kan ook zelf zijn aangifte invullen via
www.taxonweb.be. Bijna alle gegevens zijn al vooraf
ingevuld, wat het gebruik heel eenvoudig maakt. Een eIDkaartlezer of de smartphone-app ‘itsme’ zijn vereist om
zich aan te melden.
Zie ook: www.depinte.be/belastingaangifte2018

Milieu & Duurzaamheid

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
Sinds 23 maart kan je als inwoner van
Oost-Vlaanderen gratis en vrijblijvend
inschrijven voor de derde groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie
Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar
op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft
ervoor gekozen om deze groepsaankoop te organiseren om zo duurzame zonne-energie toegankelijker
te maken voor haar inwoners. Door
samen aan te kopen, verkrijgen we een
scherp groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos
aan bij de ambitie van de Provincie
om samen met inwoners, organisatie,
steden en gemeenten, bedrijven ...
werk te maken van een klimaatgezond
Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de
uitstoot van broeikasgassen drastisch
terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit onder andere
door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

en engageert zich hierbij om de CO2uitstoot met minstens 20 % te verminderen tegen 2020 (ten opzichte van
2011).
Hoe werkt de groepsaankoop?
1. Inschrijven: je kunt je tot en met
1 mei gratis en vrijblijvend inschrijven via www.oost-vlaanderen.be/
zonnepanelen.
2. Veiling: op 2 mei vindt de veiling
plaats. Enkel leveranciers die het
kwalificatieproces met positief resultaat hebben doorlopen, mogen
deelnemen aan de veiling en hun
scherpste prijs bieden.
3. Persoonlijk voorstel op maat:
vanaf 22 mei ontvang je een persoonlijk voorstel op basis van jouw
inschrijvingsgegevens met een

indicatie van jouw rendement.
4. Jij kiest! Vind je het aanbod
interessant? Alleen dan accepteer
je het persoonlijk voorstel voor
30 juni.
5. Installatie: je gegevens worden
doorgestuurd naar de winnende leverancier. Na een inspectie zal jouw
zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden. Er wordt gestreefd
om alle installaties af te ronden
voor 1 februari 2019.
Meer info
Surf naar www.oost-vlaanderen.
be/zonnepanelen, bel naar het
gratis nummer 0800 26 803 (werk
dagen van 9 tot 17 uur) of e-mail naar
z onnepanelen@oost-vlaanderen.be

Ook onze gemeente ondersteunt dit
initiatief. De Pinte ondertekende het
Europese Burgemeestersconvenant

Repair Café op 26 mei in De Pinte

Wat is een Repair Café?
Het Repair Café is een bijeenkomst
van mensen die samen meegebrachte
spullen gratis repareren. Gereedschap
en materiaal zijn ter plaatse aanwezig
voor het herstellen van kledij, meubels, klein-elektro, fietsen, speelgoed,
computers en randapparatuur ... Van
vaardige deskundige vrijwilligers krijg
je ter plaatse hersteladvies en hulp. Je
leert steeds iets bij. Wie niets te herstellen heeft kan genieten van de leuke
gezellige sfeer, een babbel met een
drankje of kan helpen bij een reparatie
van iemand anders.

Waarom een Repair Café?
Helaas is repareren voor veel mensen
geen natuurlijke reflex meer. Men
weet vaak niet meer hoe het moet.
Wij gooien te veel spullen weg, die
mits een eenvoudige herstelling weer
bruikbaar zijn. De reparatiekennis mag
niet teloorgaan. Zij die de kennis nog
hebben moeten aangemoedigd worden ze te onderhouden en ze te delen
met anderen. Het Repair Café wil ook
laten zien dat repareren leuk is, en vaak
heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!

Het volgende Repair Café vindt
plaats op zaterdag 26 mei
2018 van 9.30 tot 13 uur in de
gemeenteschool (tegenover het
OCP), Polderbos 1, De Pinte.
De data van de Repair Cafés zijn
ook te vinden op de Ophaal
kalender.
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Milieu & Duurzaamheid

Zwerfkattenactie
Tweemaal per jaar organiseert de gemeente een actie om zwerfkatten
te vangen en te castreren of te steriliseren. Na de behandeling en controle op ziektes worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen
werden. Deze actie werpt zijn vruchten af, want het aantal meldingen van
zwerfkatten is enorm gedaald.
Indien u zwerfkatten heeft waargenomen bij jou in de buurt, mag
je dit doorgeven aan de milieudienst (milieudienst@depinte.be of
tel. 09 280 80 24). Zo kunnen we de actie gericht laten verlopen met nog
betere resultaten.
De eerste actie dit jaar loopt
van 28 tot en met 31 mei. Gelieve dan ook voor deze datum jouw melding te doen.
De tweede actie loopt van
22 tot en met 25 oktober.
Sinds 2014 is het verplicht
uw kat te steriliseren voordat
ze verkocht of weggeven
wordt. Hiermee help je de
kattenpopulatie in te perken en gezond te houden.
Sinds 2017 is het ook verplicht katten te
identificeren en registreren.

Hoe groen
is groene
stroom?
Er zijn veel leveranciers die groene
stroom aanbieden. Maar wat is het
verschil? De site mijngroenestroom.
be helpt je om heel bewust de best
mogelijke keuze te maken. Klik op
het logo van je leverancier en bekijk
de steekkaart met zijn score en ons
advies. Je kan er ook een prijsvergelijking krijgen van de aanbiedingen voor
groene stroom op maat van jouw
verbruik.
Wist je dat het heel gemakkelijk is
om van leverancier te veranderen?
Je kan op gelijk welk moment en
zonder stroomonderbreking veranderen. Bovendien zorgt je nieuwe
leverancier in jouw plaats voor alle
administratieve formaliteiten.
Wacht dus niet langer om over te stappen op groene stroom! Vergelijk de
aanbiedingen, verklein je ecologische
voetafdruk en je factuur.

Gemeente De Pinte sluit aan bij
‘Statiegeldalliantie’ in haar strijd tegen zwerfvuil
De gemeenteraad besloot tijdens de zitting van 26 februari
2018 aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie verenigt bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die het zwerfafval beu zijn.

De Statiegeldalliantie vraagt concreet aan de regeringen
van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië
om het statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen in
2018 in te voeren.
Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke
oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op
alle PET-flessen en blikjes. Dit zowel in België als in Nederland. Recycling Netwerk Benelux nam in 2017 het initiatief
voor de Statiegeldalliantie.
De partners van de Statiegeldalliantie willen:
• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten,
bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten
ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en
het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te
• een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van
grondstoffen.
Meer info: https://statiegeldalliantie.org
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Welzijn & Sociale zaken

Website Slachtofferzorg
online
Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van
slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval,
ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op www.
slachtofferzorg.be. De website is een bijkomend hulpmiddel voor de zorg voor slachtoffers waarop alle informatie
en ondersteuning te vinden is op juridisch, praktisch en
emotioneel vlak.
De thema’s die aangeboden worden op de website zijn:
• Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis?
• Wat moet ik regelen?
• Waar kan ik terecht ?
• Waar vind ik info over de juridische procedure?
• Hoe leg ik klacht neer?
• Hoe zit het met de schadevergoeding?
• Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen?

•
•
•
•

Welke info is er voor mij als jongere?
Hoe praat ik met de media?
Contact opnemen met de dader: hoe?
Welke info is er voor mij als professional?

Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen
die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen.

Nachtegalenpark is tweede Fairtradestraat van
De Pinte
FairTradeGemeente steekt zowel de kleinschalige
boer in het Zuiden als de duurzame boer in het
Noorden een hart onder de riem. Dat doen we door
fairtradeproducten en lokale, duurzame producten
naar voren te schuiven, en dat deden ze ook in het
Nachtegalenpark dankzij de bewoners Home Thaleia.
Als minstens 30 woningen per straat (of 70 % van
de woningen als de straat er minder dan 30 heeft)
deelnemen, is er een FairTradeStraat. Deelnemen
betekent minstens vier keer per jaar Fairtradeproducten
gebruiken. De bewoners van het Nachtegalenpark
(Home Thaleia) hebben een hart voor Fairtrade, Oxfam
en 11.11.11 en gebruiken vaak Fairtradeproducten
tijdens hun evenementen. We bedankten de bewoners
voor hun inzet tijdens een vrijwilligersreceptie. De titel
van Fairtradestraat is welverdiend.

Wil je ook Fairtradestraat worden?
Hou je ook een wijkfeest, nieuwjaarsreceptie of
een speelstraat …?
Denk dan zeker aan Fairtrade en laat het ons weten
(milieudienst@depinte.be). Bovendien kan je bij Oxfam
Wereldwinkel de niet gebruikte producten steeds
terugbrengen.

SDG’s wist-je-datje
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Zij
vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn
vervallen. De SDG’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn.
Er zijn zeventien doelstellingen ‘voor een betere wereld’.
Hierna twee van de doelstellingen. Wil je meer weten, neem
een kijkje op: www.sdgs.be

Wist je dat België één van de hoogste
kinderarmoedecijfers heeft van
Europa? In Vlaanderen wordt 1 op de
10 kinderen in een kansarm gezin
geboren en dit aantal blijft stijgen.
Wist je dat de macht in de
internationale voedselketen in handen
is van slechts een aantal grote spelers?
Hierdoor krijgen de boeren een
oneerlijke prijs voor hun producten en
betaalt ook de consument meer.
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Veiligheid

ANPR-camera’s: 1 jaar later …
Na een uitvoerige testperiode, ging de politie begin 2017
voluit aan de slag met de ANPR-camera’s. Nu, ruim een jaar
later zien we dat de camera’s meer dan hun nut bewijzen.
Niet alleen zijn ze een waardevol instrument voor ons
eigen Team Inbraken in hun strijd tegen inbraken. Ook in
andere dossiers, zoals bijvoorbeeld vluchtmisdrijven of
domiciliefraude, maakten ze al meermaals het verschil.
Extra hulp voor Team Inbraken
In 2016 richtte onze politiezone een eigen Team Inbraken
op: specialisten in de sporenopname na een inbraak. Dit
team zoekt eveneens naar aanwijzingen op de ANPRcamera’s. Ze kunnen niet beletten dat er ingebroken wordt,
maar de ANPR-camera’s worden vaak gebruikt bij het verder
onderzoek na een misdrijf.
Het speurwerk levert nu merkelijk meer op: verklaringen
worden ermee bevestigd of ontkracht, onderzoekspistes
worden verder bewandeld of uitgesloten, we krijgen
een beter zicht op het tijdstip van de feiten, we kunnen
makkelijker linken leggen met andere dossiers (binnen én
buiten onze politiezone) ... Dit alles helpt om inbrekers op te
pakken of hun wagens te seinen.
Enkele succesverhalen in 2017
• Na onder andere een ramkraak in De Pinte, konden we
een bende oprollen. Dat gebeurde in samenwerking met
collega’s van de federale politie en naburige politiezones.
Ook na twee reeksen inbraken in het najaar konden we de
verdachten identificeren. Deze onderzoeken lopen momenteel bij de federale gerechtelijke politie in Gent (FGP).
• In Gavere zorgden de camera’s voor extra bewijzen na een
inbraak en inbraakpogingen in de Beekstraat en Kerkstraat. Ze maakten ook het verschil in het oprollen van
een drugsbende die in Vlaanderen opereerde.
• In Nazareth konden we in april de ‘apotheekdieven’ vatten.
En in vier andere dossiers (inbraken en drugs) wordt er
nog heel gericht gezocht naar de daders en hun wagens.
• Het Team Inbraken droeg door haar doorgedreven sporenonderzoek bij tot het oprollen van de villabende. Deze
maakte onder andere slachtoffers in Sint-Martens-Latem.
In nog drie andere inbraken- en diefstaldossiers werden
de daders dankzij de ANPR-camera’s geïdentificeerd. Zij
en hun wagens staan nu geseind.
• Begin vorig jaar verdween een verwarde bejaarde dame
met haar wagen. Dankzij de camera’s werd ze tijdig gevonden, want ze was onderkoeld.
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Ook jij kan helpen!
• Voel je aan dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet in
jouw straat hoort te zijn? Aarzel nooit en bel onmiddellijk
het noodnummer 101! Snel en zonder twijfel (beter een
keer te veel, dan te weinig).
• Sluit je aan bij één van de 30 BIN’s in onze politiezone
(www.depinte.be/bin.aspx). Deze buurtinformatienetwerken worden voornamelijk opgestart als er een persoonsof voertuigbeschrijving is die kan gelinkt worden aan
een inbraak. Alle BIN-leden worden dan geïnformeerd en
verwittigd om waakzaam te zijn.
• Maak een afspraak bij politie Schelde-Leie voor diefstalpreventieadvies, gratis en vrijblijvend. De diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een lijst op met acties
om je woning beter te beveiligen. Inwoners van De Pinte,
Nazareth en Sint-Martens-Latem kunnen hiervoor een
gemeentepremie krijgen (zie www.depinte.be).
• Reis of weekendje weg gepland? Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht aan bij politie Schelde-Leie
(www.lokalepolitie.be). Onze politieploegen komen dan
regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid,
overdag en ‘s nachts.
Meer dan inbraken alleen
De ANPR-camera’s bewijzen ook hun nut in een andere
belangrijk politiebezorgdheid: verkeersveiligheid. Nietgekeurde of niet-verzekerde wagens en chauffeurs met
rijverbod worden nu makkelijker opgespoord en uit het
verkeer gehaald.
In 2017 hadden we te maken met 186 ongevallen met
vluchtmisdrijf, waarvan elf met gewonden. Ook hier konden
de camera’s het verschil maken: veertien verkeersongevallen
met vlucht werden zo opgelost (waarvan twee met
gewonden).
Tot slot bleken de ANPR-camera’s ook een nuttig
hulpmiddel in andere onderzoeken, zoals domiciliefraude.

Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?

In België zijn er vijf nucleaire sites.
De bekendste zijn de kerncentrales
in Doel en Tihange. Daarnaast zijn er
nog sites in Mol, Dessel en Fleurus. Er
bevinden er zich ook twee nucleaire
centrales op minder dan 20 kilometer
van onze landsgrenzen, in Borssele
(Nederland) en Chooz (Frankrijk).
De kans op een nucleair ongeval op
één van deze sites is klein, maar niet
volledig uit te sluiten. Daarom is het
belangrijk dat ook jij het nucleaire
risico, de acties van de overheid en de
juiste manier om jezelf te beschermen
kent.

1. Ga naar binnen en blijf binnen.
2. Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af
3. Luister naar de aanbevelingen van
de overheid
Omwonenden van een nucleaire site,
jongeren tot achttien jaar, zwangere
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kunnen ook het advies
krijgen om jodiumtabletten te nemen.
Die jodiumtabletten kan je gratis
preventief bij de apotheker halen.

Informeer je op www.nucleairrisico.be
of jij best jodiumtabletten in huis haalt.
Deze campagne is een initiatief van
het Crisiscentrum, naar aanleiding van
de herziening van het nationaal nucleair noodplan.
Wil je meer weten?
Surf naar: www.nucleairrisico.be

Wat is het nucleaire risico?
Als er ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen iets misloopt in een
nucleaire installatie, treden er verschillende procedures en noodplannen in
werking. Die moeten ervoor te zorgen
dat de gevolgen van het incident beperkt blijven voor mens en milieu.
Uitzonderlijk kan er een radioactieve
uitstoot zijn in de lucht, in het water
of op de bodem. Bij het vrijkomen
van radioactieve stoffen is er kans op
besmetting (radioactieve deeltjes op je
huid of kleding) of bestraling (radioactieve straling vanop afstand).
Wat doet de overheid?
De overheid en de uitbaters werken
samen om de risico’s verbonden aan
nucleaire installaties tot een minimum
te beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
houdt nauw toezicht op de veiligheid
van deze sites. Zij controleren of alle
veiligheidsvoorwaarden strikt worden
nageleefd.
Wat kan ik doen?
Als er zich toch een nucleair ongeval
voordoet, bescherm jezelf dan door
te schuilen. Dat is de beste manier om
bestraling of besmetting te voorkomen.
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Kiezen voor erfgoed
Sinds 24 november 2017 wordt er elke dag een post op de facebook
pagina van de cultuurdienst geplaatst. Zo willen de cultuurdienst en de
cultuurraad de geschiedenis van De Pinte vertellen in 150 voorwerpen.
150 voorwerpen, dat zijn er wel veel?
Bart Laureys (voorzitter Cultuurraad De
Pinte): “Ja, het was zeker een ambitieus
plan om elke dag een post te kunnen
plaatsen. Maar, eigenlijk hebben we
er van in het begin wel in geloofd dat
dit zou lukken. We maakten een lijst
die gaandeweg aangegroeid is. We
lazen er de boeken van De Potter en
Goemanne op na en verschillende
publicaties over De Pinte en Z
 evergem
in de jaarboeken van Heemkring
Scheldeveld. We gingen ook actief op
prospectie en spraken heel wat mensen aan om op zoek te gaan in hun
(foto)archieven.
Super vond ik het kladschriftje van
Luc De Ruyck met daarin de handgeschreven tekst van het liedje van De
Pinte. Andere verrassende ontdekkingen deden we bij Rita Aelbrecht.
Rita heeft de oude uniformpetten
van haar vader veldwachter Georges
Aelbrecht bewaard. Toen de post met
die oude uniformpetten verscheen,
kwam Georges een stukje terug tot
leven. Velen herinnerden zich Georges
als een strenge maar milde champetter. Nu ja, zonder licht fietsen was toen
precies ook veel minder gevaarlijk dan
vandaag. Rita had ook nog sigarenbandjes met het wapenschild van De
Pinte op. Ik heb die als kind ook gehad,
maar mijn verzameling sigarenbandjes
is ergens wel verloren gegaan.
In het Gildenhuis (een mens krijgt
dorst wanneer hij een hele namiddag
foto’s gaat nemen van gebouwen,
monumenten en kunstwerken) is
ook een heel stuk Pintse geschiedenis terug te vinden. Het gebouw zelf
heeft natuurlijk ooit als gemeentehuis
dienst gedaan, maar in het café staan
souvenirs aan de Begoniaharmonie, de
verbroedering met Ottoschwanden,
herinnering aan kaarters, duivenmelkers en wat nog meer. Er staat ook een
foto van de papa van Annick Balcaen
als prins carnaval. Begin jaren 1990 is
er drie jaar na elkaar een carnavalsfeest
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geweest in De Pinte … Dat wist ik niet
meer. Maar het pak van prins carnaval
is bewaard en nemen we op in de
tentoonstelling.”
Welk voorwerpen vormen jouw
persoonlijke top drie?
Als leraar geschiedenis zou ik dan
misschien wel moeten kiezen voor een
gebouw met een historische betekenis, zoals ‘t Pinteke waar de geschiedenis van De Pinte een aanvang neemt.
Maar eigenlijk hebben al die historische gebouwen - in beide deelgemeenten - in de voorbije jaren mooie
erfgoedbordjes gekregen en wordt er
historische duiding gegeven bij al dat
cultureel erfgoed.

die we met de achternaam aanspraken
en niet met voornaam.
Op nummer twee zou ik graag twee
beelden plaatsen omdat ik erg betrokken was bij de keuze van deze beelden. De beeldengroep Ontmoeting
van beeldhouwer Jean-Pierre Belaen in
Zevergem werd in 2009 door de inwoners van onze gemeente gekozen uit
een selectie van drie kunstwerken. Op
de strooiweide van de begraafplaats
van De Pinte werd in 2012 het beeld In
het licht geplaatst. Het beeld is van de
hand van kunstenaar Gerard Thienpont
en symboliseert de overgang van het
aardse leven naar het eeuwige leven in
de kosmos.

Op de foto van links naar rechts: meester
Reybroeck, meester Delie, meester
Goossens (hoofdonderwijzer), meester
Cocquyt, juffrouw Van Daele, meester
Moelaert, meester Oeyen
Op nummer drie plaats ik dus geen
historische gebouwen, maar de foto
uit 1965 van de leerkrachten van
de gemeenteschool. Ik begon mijn
schoolcarrière in De Pinte in de derde
kleuterklas bij juffrouw Rita in wat toen
nog de ‘meisjesschool’ was. Toen ik een
jaar later op de ‘jongensschool’ zat,
gingen we voor het middagmaal naar
de ‘parochiezaal’ waar Moeder (overste) de scepter zwaaide. Eigenlijk was
die scepter een bel waarmee ze stilte
afdwong. Van de inboedel van het
Klooster is niet veel bewaard – maar
het belletje van moeder bestaat nog.
De jongensschool dus, met behalve in
het eerste leerjaar, allemaal meesters -

Wat plaats ik dan op nummer 1? Als
voorzitter van de cultuurraad vind ik
het belangrijk om het sociaal-culturele
leven in onze gemeente te promoten.
Dat het verenigingsleven in De Pinte

bloeit is duidelijk. In het jubeljaar van
onze gemeente vieren verschillende
verenigingen ook hun verjaardag: Okra
De Pinte bestaat 60 jaar, Kunstkring
Centaura, de Zingende Pintenierkes en
Chiro Sint-Agnes bestaan 50 jaar, FOS
De Havik viert zijn 40ste verjaardag en
T2000 brengt al 25 jaar toneel en commanderij Vini Amici organiseert al vijf
jaar wijndegustaties …
Vergaderen en elkaar ontmoeten,
socializen en feest vieren daar hoort
een drankje bij. Mijn eigenzinnige
keuze voor plaats nummer een mag
dan ook gaan naar drie Pintse bieren.
Het Pintenaarke bestaat al langer, maar
Chiro Sint Agnes en FOS De Havik hebben ter gelegenheid van hun feestjaar
een biertje laten brouwen dat best
gesmaakt mag worden.

Met uw straat, buurt of
vereniging meedoen aan
Vlaanderen Feest! in 2018?
Een optie op een feestcheque tot 175 euro is mogelijk!
Spreekt het idee je aan om een feest voor jouw straat of buurt in de steigers
te zetten? Dan is de aanloop naar de Vlaamse feestdag (weekend van 29 juni
tot 1 juli plus Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli) en uiteraard 11 juli zelf een
uitgelezen moment om dat in de praktijk om te zetten. Vanuit ‘Vlaanderen
Feest! ter gelegenheid van 11 juli’ komt dergelijk initiatief in die 11-daagseperiode immers in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot
175 euro!
De mogelijke feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst tot maximaal
175 euro in een aantal gemaakte realisatiekosten na afloop.
Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de
voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op
een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst
komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Alle informatie plus het formulier om te kandideren is tot uiterlijk eind april (of tot
uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op
www.vlaanderenfeest.eu.
De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van
de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Tot 14 mei 2018 worden de objecten
in de bibliotheek tentoon gesteld.

Nieuws uit de bibliotheek
van Zevergem
De medewerkers van de bib in Zevergem hebben niet
stilgezeten: alle nieuwe boeken zijn gekaft en staan te
pronken in frisgepoetste rekken. Deze nieuwe boeken zijn
stuk voor stuk pas uitgekomen exemplaren die volop in de
belangstelling staan en goede kritiek hebben gekregen.
Jong en oud vindt zeker zijn gading in deze gezellige bib!
Enkele titels: Alfred Birney: De tolk van Java, Koen Peeters:
De mensengenezer, Paolo Cognetti: De acht bergen,
George Saunders: Lincoln in de bardo, Hilde Vandermeeren:
Schemerzone, Julia Zeh: Ons soort mensen en nog veel
meer nieuwe boeken en strips voor jong en oud.
Elke zondag open van 10 tot 12 uur. Lenen is gratis. Welkom!
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De bib, ook voor baby’s!
In 2018 wil de bib zich focussen op
de jongste doelgroep namelijk baby’s
en peuters. Want een vroeg contact
met boeken en verhalen loont!
Onderzoek toont aan dat kinderen die
al vroeg kennismaken met boeken en
voorgelezen worden, taalvaardiger zijn,
meer woorden kennen, sneller kunnen
lezen en beter leren rekenen. Ook
heeft het voorlezen positieve effecten
op de band tussen ouders en kinderen
en op het algemeen welbevinden.
Boekstart: hét voorleesproject
voor baby’s en peuters
De bibliotheek van De Pinte mag zich
sinds eind maart Boekstart-gemeente
noemen! We stappen namelijk mee
in het project van Iedereen Leest.
Deze Vlaamse vereniging wil hiermee
heel jonge kinderen en hun ouders
in contact brengen met boekjes. Via
Boekstart wil de bib het (voor)lezen
en leesplezier zo vroeg mogelijk
binnenbrengen bij alle gezinnen.

Wat houdt dit in voor de bib?
De directe partner van de
bibliotheek in het Boekstartproject is het consultatiebureau
van Kind en Gezin. Concreet
biedt Boekstart op twee momenten
aan jonge ouders een pakketje aan
met boekjes en leuke voorleestips:
• Wanneer ouders met hun kindje van
zes maanden het consultatiebureau
van Kind en Gezin bezoeken, krijgen
ze een babypakket.
• Ouders die met hun peuter
van vijftien maanden in het
consultatiebureau komen,
krijgen een uitnodiging om in de
bibliotheek een Boekstart-tas op te
halen met twee boeken.
Ook in de bib zelf komt er een mooi
gevarieerd en aangepast aanbod:
kartonnen baby- en peuterboekjes,
maar ook stoffen-, knisper- en
badboekjes.

Het Boekstartproject wordt
georganiseerd door ZOVLA, een
samenwerkingsverband tussen acht
Oost-Vlaamse bibliotheken: De Pinte,
Gavere, Kruishoutem, Nazareth, SintMartens-Latem, Zingem, Zulte en
Zwalm. ZOVLA werkt elk jaar nauw
samen rond het bevorderen van
leesplezier bij diverse doelgroepen.

Leven(s)lang Sportelen
Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking
met vzw Sportbeheer eva De Pinte.
Nostalgiewandeling

Maandag 25 juni: Kuierwandeling
Met koffie en pannenkoeken in
Moerkensheide
Gratis voor alle 55-plussers

NIEUW

Dit wordt een wandeling langsheen
de huizen waar bewoners van WZC
Scheldevelde vroeger woonden.
Ze vertellen ons ‘hun’ verhaal en
we kunnen mee mijmeren over
het verleden. Aan elke woning is er
een bewegingsmoment, aangepast
enerzijds aan rolstoelgebruikers en
anderzijds aan de mobiele deelnemers.
Aarzel niet en schrijf je vliegensvlug in!
Wanneer: vrijdag 1 juni 2018 van
13.30 tot 16 uur
Waar: vertrek WZC Scheldevelde
Voor wie: alle 55-plussers
Kostprijs: gratis
Inschrijven: ten laatste op 25 mei via
sport@depinte.be

Meer info op pagina 28 in de
UiTagenda

Donderdag 24 mei:
Petanquetornooi
Een organisatie van I.V. Burensport
dienst Leiestreek in samenwerking
met de petanqueclub van Gavere.
Inschrijven kan enkel per triplet en
vóór 10 mei 2018.
Meer info op pagina 25 in de
UiTagenda
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Op zoek naar een hobby?

Petanqueclub
De Zonnebloem
Deze recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem
van De Pinte, die dit jaar 32 jaar bestaat, speelt van
mei tot eind september, op een prachtige locatie,
voorzien van platanen en zitbanken net zoals in
Frankrijk.

Gemengd koor
Canticorum kerkplek De Pinte
Wie zijn zij?
Een groep enthousiaste mannen en vrouwen die
gewoon graag samen zingen en die, jawel, toch
wat christelijk geïnspireerd zijn. Ze zijn immers een
parochiekoor.

Dit doen ze op vijf terreinen in het Sijsjespark,
een zijstraat van de Geelgorslaan (De Pinte). Bij
slecht weer en vanaf oktober speelt men op vijf
binnenterreinen in Zevergem, dus het hele jaar door.
De speeldagen:
• woensdag van 15 tot 18 uur
• zaterdag van 15 tot 18 uur
• zondag van 10 tot 13 uur (in Zevergem)
Voor nieuwe leden geeft men de voorkeur aan
inwoners van De Pinte of Zevergem die geen
officiële petanquecompetitie met andere clubs
beoefenen.
Lidgeld met verzekering: € 15 voor volwassenen en
€ 8 voor jongeren van twaalf tot achttien jaar of gratis
via elke mutualiteit.
Voor alle info:
• secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03,
rogervanderghote@gmail.com
• voorzitter Julien Matthys, tel. 0472 01 35 47,
julien.matthys@telenet.be

Je hoort hen vooral aan het werk tijdens
begrafenissen in de kerk van De Pinte en op
hoogdagen in de kapel van WZC Scheldevelde. In
de zondagsmissen van 11 uur fungeren ze meestal
als meezingkoor maar soms verzorgen ze ook een
bijzondere viering zoals een jubileum, een hoogdag
of kermismaandag.
Zing je zelf ook graag?
Dan ben je bij hen meer dan welkom. Canticorum
kan gerust wat nieuw bloed gebruiken.
Het belangrijkste is dat je op weekdagen vrij kan
zijn. Ze repeteren immers tweemaal per maand op
maandagnamiddag van 14.15 tot 15.45 uur. En als
men het koor vraagt om tijdens een begrafenis te
zingen, dan is dat meestal om 10.30 uur. Soms op
weekdagen, soms op zaterdag.
Je kent geen muziek?
Geen nood. Marc Claeys, de dirigent, is echt super
geduldig. Een beetje heldere stem en een wat zuiver
gehoor zijn uiteraard mooi mee genomen. En als
je enige notie hebt van muziek is dat een pluspunt
maar het is zeker geen voorwaarde. Graag zingen
en graag mee helpen om de vieringen in de kerk zo
goed mogelijk te verzorgen, dat is het belangrijkste.
Interesse?
Contacteer voorzitter Francine Philips,
gsm 0478 23 60 80, e-mail: philips.francine@
belgacom.net of penningmeester René Bonne,
tel. 09 282 56 06.
De leden van Canticorum verwelkomen je graag!
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Start ‘Jong
Markant’ in
De Pinte

Ongeveer 40 jaar geleden werd
Markant De Pinte - Sint-DenijsWestrem opgericht als organisatie
voor vrouwen die hun vrije tijd graag
actief invullen. Ondertussen is het een
bloeiende vereniging met meer dan
160 leden.
Elk jaar opnieuw biedt Markant een
waaier aan kwalitatieve en originele
activiteiten en krijgen leden de
kans om te genieten van cultuur,
ontspanning en inspirerende sprekers,
dit alles onder vriendinnen.
Voor Markant staan vernieuwing en
verjonging nu hoog op de agenda.
Vanaf september 2018 willen zij een
bijkomend aanbod creëren voor en
door een groep (nieuwe) leden, die
zich net dat tikkeltje jonger en actiever
voelen (en die dikwijls overdag nog
professioneel actief zijn).
Zou jij ook deel willen uitmaken van
onze ‘Jong Markant’-groep of ben
je gewoon benieuwd? Contacteer
voorzitster Lina Ceulemans via tel.
09 282 99 31. Liefst voor 11 mei 2018.
Zie ook: www.markantvzw.be/
de-pinte-sint-denijs-westrem
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Okra De Pinte viert
60-jarig bestaan
KBG (Kristelijke Beweging van Gepensioneerden) is de voorganger van
Okra De Pinte en werd in 1958 gesticht door Marcel Verheyden, toenmalig
ACW-voorzitter. De eerste voorzitter werd Ernest Vermassen. Al spoedig
sloot de afdeling De Pinte zich aan bij het verbond Gent en nam de
statuten aan.
Waar in eerste instantie het enkel ging over het organiseren van
kaartnamiddagen is de vereniging in de loop van de jaren uitgegroeid tot
een vereniging van en voor senioren met meer dan 500 leden. Het aanbod
activiteiten werd aangepast aan de noden van de huidige generatie
senioren.
Wij hebben op maandag kaarten, op dinsdag lijndansen en maandelijks
de crea. Op vrijdag is er sport met wandelen of fietsen. Tussenin hebben
wij ook tal van andere activiteiten waarbij het samenbrengen van
mensen belangrijk is. Wij koppelen dit aan namiddagen met de nodige
animatie, koffie en gebak waarbij we telkens 200 à 300 mensen mogen
verwelkomen.
Ook daguitstappen, bedrijfsbezoeken, voordrachten en de jaarlijkse reis zit
vast in ons programma.
Dit jaar vieren wij feest! Onze vereniging bestaat 60 jaar.
Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij hebben een
extraatje voorzien. Op 23 juni om 20 uur hebben wij in het OCP
een optreden van Scala. Kaarten enkel in voorverkoop te krijgen op
dinsdagavond bij Magda De Jaeger, Eeuwfeestlaan 8, De Pinte of vragen
via laurentdevos@skynet.be of tel. 09 282 79 39.
Dit evenement staat open voor zowel leden als niet-leden.
Kostprijs: Leden Okra trefpunt De Pinte €20, niet-leden: €40
Wil je ook deel uitmaken van deze grote en bloeiende beweging in
De Pinte?
Neem dan contact op met een van onze bestuursleden of met het
secretariaat bij Lucrèce Mestdagh, tel. 09 282 70 81, e-mail:
lucrèce.mestdagh@icloud.com.

Voor de jeugd

Vereniging in de kijker:
Blijf Jong
Het jaarlijkse etentje van
‘Blijf Jong’ verdient dit jaar
een feestelijk tintje want ze
vieren hun 50-jarig bestaan.
Leden en oud-leden zijn
van harte welkom tijdens
hun feestmaaltijd op
31 mei 2018 in het Kasteel
Viteux om 12.30 uur.
Precies 50 jaar geleden startten een aantal dames
uit De Pinte een wekelijkse ‘turnles’ in een of andere
beschikbare ruimte. Blijf Jong is blij dat ze intussen
sinds jaren terechtkunnen in de spiegelzaal van het
OCP. Er worden vier lesmomenten (/-uren) per week
georganiseerd. Ook mannen zijn welkom!

Speelpleinwerking
Amigos zomer 2018
We kunnen stilaan beginnen uitkijken naar de
zomervakantie. Het enthousiaste animatorenteam
van speelpleinwerking Amigos staat te popelen om er
gedurende vijf weken een fantastische tijd van te maken.
Ze zullen vanaf maandag 16 juli tot en met vrijdag
17 augustus (niet op 15 augustus) leuke activiteiten
voorzien voor kinderen vanaf drie jaar (geboortedatum telt)
en zindelijk zijn tot en met jongeren van het zesde leerjaar.
Inschrijven
Online inschrijvingen voor de zomervakantie kan vanaf
maandag 7 mei om 20 uur via depinte.ticketgang.eu. Voor
speelpleinwerking Amigos zijn de plaatsen onbeperkt en
kan er ingeschreven worden tot een half uur voor de start
van de werking.
Meer info op: www.depinte.be/amigos

Zo proberen ze hun conditie te onderhouden en/of te
verbeteren.
Voor meer info:
Hilde (0476 78 67 70)
Trees (0474 33 87 37)

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

Tienerwerking:
PAARS!
Tieners van het eerste tot en met
het derde middelbaar kunnen op
dinsdag en donderdag telkens een
hele dag terecht bij PAARS tijdens de
speelpleinwerking. Voor hen worden
aangepaste activiteiten afgewisseld
met leuke uitstapjes zodat ook zij een
coole en uitdagende zomervakantie
kunnen beleven met leeftijdsgenoten.
Hiervoor wordt er ook via depinte.
ticketgang.eu ingeschreven vanaf
7 mei om 20 uur.
Meer info op: www.depinte.be/
tienerwerking-paars

Tienerwerking
zomervakantie 2018
De gemeentes De Pinte en SintMartens-Latem slaan de handen in
elkaar voor de organisatie van een
uitdagend en gevarieerd tiener
programma tijdens de zomervakantie.
Ben je tussen twaalf en zestien jaar en
heb je af en toe nood aan een zotte
activiteit, dan ben je vast en zeker
de geschikte kandidaat om deel te
nemen!
Programma
Dinsdag 26 juni:
Donderdag 5 juli:
Vrijdag 13 juli:
Donderdag 19 juli:
Donderdag 9 augustus:
Donderdag 16 augustus:
Donderdag 23 augustus:
Vrijdag 31 augustus:

Avonturensportdag
Creatief met duct tape
Kid Rock festival
Paintball en lasertag
Nail art workshop
Jumpsky Trampoline
Pretpark: Walibi
Memorial Van Damme

Voor inschrijvingen en meer informatie: www.depinte.be/tieneractiviteiten

Oproep
animatoren
Word je dit jaar zestien of
ben je ouder? Ben je sociaal,
creatief en een teamplayer?
Dan ben jij de ideale persoon
om de kinderen en jongeren
van Speelpleinwerking
Amigos een onvergetelijke
zomervakantie te bezorgen.
Surf voor meer informatie
naar: www.depinte.be/
amigoscomite
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Sportkampen zomer 2018
Inschrijven voor de sportkampen kan via depinte.ticketgang.eu.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij:
Zomer 1: Van maandag 2 tot vrijdag 6 juli
Thema Lagere School: Passport 2 Fun (OCP)
Zomer 2: Van maandag 9 tot vrijdag 13 juli (NIET OP 11 juli)
Thema Lagere School: Acrobatenweek (OCP)
Zomer 3: Van maandag 20 tot vrijdag 25 augustus
Thema Lagere School: Mega speurneuzen (OCP)
Zomer 4: Van maandag 27 tot woensdag 31 augustus
Thema Lagere School: Tokio 2020 (Sportpark Moerkensheide)

De kleutersportkampen zijn intussen volzet.
Alle informatie omtrent de kampen, de sportacademie en de
inschrijvingsprocedure is te vinden in de Vrijetijdsfolder en op www.depinte.be.

Blokken@
debib
Goed nieuws voor alle
studenten uit De PinteZevergem: blokken hoef je
niet langer in je eentje te
doen. De jeugddienst en
de bibliotheek organiseren
opnieuw Blokken@debib.
Studenten hoger onderwijs
kunnen vanaf half mei tot en
met vrijdag 29 juni samen
studeren in de bibliotheek.
Afspraken, inschrijven,
precieze data en uren vind je
op: www.depinte.be/blokken

Maak
van jouw
straat een
speelstraat
Speelstraten moeten in
De Pinte elk jaar opnieuw
aangevraagd worden.
Dus als je jouw straat of
wijk voor een dag of een
bepaalde periode in de
zomervakantie wil omtoveren
tot een speelterrein voor
kinderen, dien dan tijdig een
aanvraag in. Je kan hiervoor
ten laatste op 1 juni 2018
terecht bij de jeugddienst
voor een speelstraat in de
zomervakantie.
Het reglement en het
aanvraagformulier zijn
terug te vinden op:
www.depinte.be/speelstraten
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Voor de jeugd

Kindergemeenteraad zorgt voor jeugdige
kijk op infoblad
De kindergemeenteraad wil
graag meer spel-elementen in
het infoblad: een woordzoeker,
doolhof, strip … De gemeente
zal daarom - met hun hulp - een
kinderhoek in dit magazine
voorzien.
Heb je zelf ook ideeën om het
infoblad leuker te maken?
Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

Tekenwedstrijd

Woordzoeker
Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

De Pinte bestaat dit jaar 150 jaar en
daarom willen we onze gemeente
extra in de kijker zetten. Ook aan de
hand van tekeningen. Breng jouw
dorp in beeld. Bezorg jouw tekening
over De Pinte - Zevergem aan de
kindergemeenteraad en maak kans
op een leuke attentie!
Deelnemen kan voor kinderen (tot
zestien jaar) van De Pinte of wie er
naar school gaat.
De leden van de kindergemeente
raad zullen de mooiste tekeningen
selecteren en de tekening van de
winnaar krijgt een plaatsje in het
infoblad.
Hoe deelnemen?
Bezorg ten laatste op 31 mei
2018 jouw tekening aan: Kinder
gemeenteraad, OCP, Polderbos 20,
9840 De Pinte met vermelding van
jouw naam, adres, leeftijd en school.
Of aan een van de leden van de
kindergemeenteraad: Bas, Jonas,
Arthur, Fenne, Lotte, Jolien, Ella,
Timon, Annelies, Lore en Jordan.
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Fees tweek en d P i n ks t eren
In samenwerking met tien jaar Cafeest

In samenwerking met Cafeest organiseert gemeente De Pinte een feestweekend in kasteelpark Viteux
in het kader van 150 jaar De Pinte. Het startschot wordt gegeven op vrijdagavond 18 mei 2018 in
kasteelpark Viteux.

Green Onions en dj Dirk Stoops
Vrijdag 18 mei

19 uur: Kick off 10 jaar Cafeest
20 uur: The Green Onions: één van de beste coverbands van Vlaanderen! The vintage pop company.
Voor een muzikale flashback door veertig jaar muziekgeschiedenis moeten we bij The Green Onions zijn.
22.30 uur: Dj Dirk Stoops!

Urban Trail

Zaterdagnamiddag 19 mei

Wandelen en/of joggen langs, door of rond bekende Pintse gebouwen
Voor het eerst in 150 jaar wordt in De Pinte een ‘urban trail’ ingericht. Dit is een rustige jogging of wandeling van ongeveer 7 km langs, door of rond een dozijn Pintse gebouwen en locaties. Laat je verrassen
door onbekende hoekjes in je eigen gemeente!
Een gezinsvriendelijke activiteit ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van De Pinte.
Opwarming en ambiance vanaf 14.30 uur in kasteelpark Viteux (Kerkplein). Start in groepen omstreeks
15 uur. Info en inschrijvingen via www.jcdepinte.be of via de facebookpagina’s.
Ludieke prijsuitreiking om 16.30 uur
€ 5 p.p. of € 10 per gezin, gratis consumptie per deelnemer
De winst gaat naar een goed doel (Wagenschot).
Organisatie: Joggingclub De Pinte, Cafeest en De Pinte Leeft!
www.jcdepinte.be, www.depinteleeft.be, www.cafeest.be

Boombal & The Whodads
Zaterdagavond 19 mei

Programma gemeente 150 jaar De Pinte
Boombal
Dansliefhebbers kunnen kennis maken met Vlaanderens bekendste folkbal. Boombal is er voor alle
leeftijden. Geoefende danser of niet, iedereen is welkom. Het bal start met een initiatie om 19 uur.
Vanaf 20 uur wordt de dansvloer bezet door het effectieve bal.
The Whodads
Deze 11-koppige bigband onder leiding van Steven Janssens brengt hulde aan instrumentale
parels uit de jaren ‘50 en ‘60. Verwacht je aan filmmuziek van Mancini en John Barry, surfjazz
en vette mambo!
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Cafeest

Zondag 20 mei
aperitiefconcert door Muziekschool De Pinte
barbecue @ park Viteux
start vrij podium
(inschrijven via info@cafeest.be)
13 tot 17 uur: kindergrime, springkasteel, animatie door
clown ...
11 uur:
12 uur:
13 uur:

18.30 uur:

Bunker

Vorig jaar te gast op het vrij podium. We zijn blij hen terug
te ontvangen, maar ditmaal als starter voor het avondprogramma!
BUNKER wisselt gitaren af met synths en live elektronische
drums met een donkere touch. Invloeden van: The National, Editors, Arcade Fire, Depeche Mode, Massive Attack ...
BUNKER is een 4-koppige indie band uit Gent, ontstaan in
2015. In 2016 won BUNKER de Holy Rock Rally in Gent.
Begin 2017 nam BUNKER zijn debuut-EP ‘The Conformist’
op. De EP werd begin juni 2017 gereleased met een stomend concert in de Kinky Star in Gent.
20 uur:

Gene Thomas and DJ crazy sir G

De interactie tussen Gene & Serge, de opzwepende muziek
en de combinatie van live entertainment en een swingende
dj zorgen zeker voor vonken en vuur. Naast de hits van
Gene zorgen beide heren voor een rits aan meezingers.

21.30 uur:

Rock au Vin

Een spetterende show vol interactieve ambiance met
muziek uit de jaren ‘60 tot ‘80 gebracht op geheel eigenzinnige wijze, maar altijd dansbaar, gesmaakt door jong en
oud en heel aanstekelijk. Als Rock au vin je niet laat dansen ... kan je niet dansen.
23 uur:

Cookies and Cream

Cookies And Cream startte als band in 1999. Zes jonge
gasten die elkaar ontmoetten in de muziekacademie van
Antwerpen en het principe coverband een nieuwe wending
wilden geven.
Het belangrijkste element van hun succesformule is hun
energetische live set gecombineerd met de beste feestmuziek van het moment, gaande van elektronische dansmuziek tot de nieuwste hits, samengesmolten tot een meeslepende mix van meer dan 150 songs of delen ervan.

Waarborgsysteem Cafeest
Dit jaar trekt de gemeente nog meer de kaart van duurzaamheid. Om de afvalberg te beperken wordt er vanaf nu voor
alle evenementen rond 150 jaar De Pinte gewerkt met herbruikbare bekers en een waarborgsysteem. Breng dus steeds
je drankbekers naar het verzamelpunt en help zo mee om onze evenementen afvalvrij te houden!

Dubbelconcert Harmonieorkest De Pinte - Academische
Musikverein Freiamt
 itting
z
Het is ondertussen meer dan twintig jaar geleden dat de toenmalige Begoniaharmonie de ‘Musikverein Freiamt’ nog eens mocht ontvangen op het Internationaal Muziekfestival De Pinte van 1996. Door omstandigheden zijn de banden
met de muzikanten uit onze verbroederingsgemeente wat verwaterd. Toch konden we de kans niet laten voorbijgaan om hen voor het 150-jarig bestaan van
De Pinte nog eens uit te nodigen. Na de eerste contacten reisde een bestuurslid
van het Harmonieorkest De Pinte af naar Freiamt om de nodige afspraken te
maken. Het resultaat is dat onze vrienden uit Duitsland voor vier dagen naar
België afzakken.
De apotheose van deze vierdaagse is zonder enige twijfel het gezamenlijke
concert dat op zaterdag 12 mei wordt georganiseerd in het kader van de festiviteiten voor 150 jaar De Pinte.
Je kan die avond genieten van de muziek van maar liefst drie orkesten:
Harmonieorkest De Pinte, Youth Band De Pinte en Musikverein Freiamt. Je krijgt
het Harmonieorkest en de Musikverein ieder apart te horen, maar daarnaast kan
je genieten van diverse combinaties van de drie orkesten. Wij zijn alvast ijverig
aan het repeteren om een topprestatie neer te kunnen zetten.
Je mag dit unieke concert zeker niet missen. Voor de prijs van 5 euro geniet je
op zaterdag 12 mei van een avond vol muziek in de cultuurzaal van het OCP.
Meer informatie: www.harmonieorkest.be
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in het kader van 150 jaar De Pinte

2 juni - OCP - 19.30 uur
150 jaar De Pinte: tijd om even stil
te staan bij onze rijke geschiedenis.
We laten dan ook graag enkele mensen aan het woord die een sterke
band hebben met de gemeente of een
prominente rol hebben gespeeld in de
voorbije 150 jaar. Tussen deze verhalen door kan je genieten van enkele
klassieke muzikale intermezzo’s.
De academische zitting is voor
iedereen gratis toegankelijk, mits
inschrijving. Inschrijven kan via het
online formulier op:
www.depinte.be/
150jaardepinte

Agenda mei - juni 2018
Tot 26 mei
Meer informatie over de
activiteiten in De Pinte vind je op
www.UiTindepinte.be,
zie ook www.UiTinvlaanderen.be.

van 14 tot 18 uur - sportpark
Moerkensheide - gratis meebrengen: knikkers
Jeugdraad DP-Z

Expo Feest
De Art-I-Choquers stellen de deuren van
hun atelier open voor het grote publiek.
De expo ‘Feest’ werd speciaal ineen gestoken ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van De Pinte. Tijdens deze expo
zijn ook de creatievelingen van Art-IChoque aan het werk te zien.
Het open atelier is toegankelijk op
woensdag, vrijdag en zaterdag, of op
afspraak.
OCP - gratis
Art-I-Choque
annart@hotmail.com

Dinsdag 1 mei

Knikkerkampioenschap
Ben jij een schieter of legger?
Staat jouw zolder ook vol dozen
gevuld met knikkers? Kom dan
zeker naar dit evenement!
Neem al jouw beste leg- en
schietknikkers mee naar het
sportpark Moerkensheide van
De Pinte en knikker er op los!
Indien je mee wilt doen aan het
kampioenschap ontvang je een
bepaald aantal speciale leg- en
schietknikkers ter plaatse.
Na het verloop van de wedstrijd
worden de knikkers geteld en
omgezet in punten. De vijf
deelnemers met de meeste punten
vallen in de prijzen.

Dinsdag 1 mei

Lentewandeling in de
Scheldevallei
om 14 uur - Wontergemstraat 15 - gratis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Woensdag 2 mei

Voordracht met proeverij:
‘Een Siciliaanse olijfdegustatie’
Door: Dirk De Muynck
Deze Gentenaar werd in 2004 eigenaar
van een kleine olijfgaard in de heuvels
van midden Sicilië. Sindsdien gaat hij er
elk najaar gedurende een paar weken
olijven plukken en persen. Wat als iets
kleins begon, werd met de jaren een
passie. De sessie duurt twee uren en
bestaat uit een voordracht, foto’s en
filmpjes alsook een degustatie van vier
verschillende olijfoliën, samen met
brood en een Zuiders hapje.

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.

Donderdag 3 mei

Lezing door fertiliteitsexperte
Petra De Sutter
Over kwesties als het recht op een kind,
de NIP-test, het streven naar de perfecte
baby en andere heikele thema’s.
om 20 uur - BIB - gratis - inschrijven
via www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Vrijdag 4 mei

Opluisteren mis
ook op 1 en 29/6 - om 10.15 uur - Home
Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 4 mei

Retrodag in het kader
van 150 jaar De Pinte

om 20 uur - lokaal Gezinsbond,
Sportwegel - € 15 (leden) / € 20
Markant DP-SDW: 09 282 99 31

De Blije School, de kinderen en het
personeel worden ondergedompeld
in de sfeer van lang geleden. Om
14.30 uur is iedereen welkom voor het
optreden van het kinderkoor en de
officiële opening van de vernieuwde
kleuterspeelplaats.
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om 14.30 uur - Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1 - gratis
GBS De Pinte
www.gemeenteschooldepinte.be

Zaterdag 5 mei

Workshop vlechten
met wilgen
Gerda Legrand
zal ons inleiden
in de kunst van
het vlechten met
wilgen. Met deze
workshop krijg je
wellicht een
‘creativiteitsboost’
om je snoeiafval
niet alleen te
hakselen, maar om
er leuke dingen
mee te maken!

Vrijdag 4 mei

Voordracht ‘Van Hemelrijk tot
Zwartegat’
Aan de hand van foto- en filmmateriaal
schetst Johan Van Twembeke
(Heemkring Scheldeveld) hoe De Pinte,
aanvankelijk als gehucht van Nazareth,
van wijk tot wijk aangroeide.
om 20 uur - raadzaal (ingang Baron de
Gieylaan) - gratis
Landelijke Gilde Z-DP: 0498 86 39 23
lg.zevergemdepinte@gmail.com

Zaterdag 5 mei

Benefietconcert Baobab!
Door het koor Coro Main ten voordele
van vzw Pastor Edith Steinparochie
Om 20 uur - kerk De Pinte - € 13 (VVK)
/ € 16 (ADK) / € 40 (gezinstarief),
kaarten bij het parochiesecretariaat
of via www.parochie
depintezevergemlatemdeurle.be
Zaterdag 5 mei

JV-Familiedag

Donderdag 10 mei

Meebrengen: een tiental dikkere rechte
wilgentakken of (bamboe)stokken van
1,5 m lang en een brede emmer of
tuinmand.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
van 14 tot 17 uur - cc De Brouwerij,
Stationsstraat 3B / Eke - € 20 (leden)
/ € 25 (inclusief verzekering, koffie
/ thee en gebak) - inschrijven en
betalen voor 25/4
Velt Scheldevallei: 0479 21 32 07
nicole.vermaercke@hotmail.com
Zaterdag 5 mei

Isle of Rhythm - fuif

Opluisteren mis
om 10.30 uur - AZ Sint-Jan / Brugge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 11 mei

Concert Musikvereine Harmonie
& Freundschaft Freiamt
De harmonie uit onze
verbroederingsgemeente Freiamt kan
je al een eerste keer aan het werk horen
op de Kouter. De dag erna spelen zij
immers samen met Harmonieorkest
De Pinte & Youth Band vzw een
Verbroederingsconcert in het kader van
150 jaar De Pinte.
van 10.30 tot 12 uur - Kouter / Gent
- gratis
Musikvereine Harmonie & Freundschaft

Zaterdag 12 mei

Dubbelconcert
Harmonieorkest De Pinte Musikverein Freiamt |
zie pag. 22
om 20 uur - OCP - €5 / gratis (kind)
www.harmonieorkest.be

vanaf 21.30 uur - OCP
156° FOS DE HAVIK
www.fosdehavik.be
Donderdag 10 mei
Dinsdag 16 mei

vanaf 9 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 mei en 2 juni

PC-dokter
Problemen met de computer? Elke
eerste zaterdag van de maand kan je
gratis terecht bij de pc-dokter in de bib.
Ongeacht het probleem, iedereen van
harte welkom! Om zeker te zijn van
een plaatsje bij de dokter, schrijf je in
via de website of in de bibliotheek.
van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven via www.depinte.be/
pcdokter
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
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Bloemenmarkt
Zevergem |
zie pag. 29
van 8.30 tot 12.30 uur - Het
Wijngaardeke en Veldstraat 22 gratis inkom
Gemeente De Pinte i.s.m. tal van
lokale verenigingen
Milieudienst: 09 280 80 24

Vrouwenpraatcafé: Koken met
onkruid
Door: Mini Lelie, herboriste
Onkruid ... wat is dat eigenlijk? Laten
we het eerder kruid op de verkeerde
plaats noemen. Want dat ‘onkruid’
kan de basis zijn voor veel heerlijke

10/5: Bloemenmarkt Zevergem
12/5: Verbroederingsconcert
18-20/5: Feestweekend in samenwerking met Cafeest
@Piet Bogaert

gerechten en je eigen huisapotheek.
Mini Lelie neem je mee op een culinaire
reis doorheen onze bermen. Brandnetel,
paardenbloem, kleefkruid, zuring,
madeliefjes, weegbree, zevenblad, rode
klaver, witte dovenetel en hopelijk ook
boerenwormkruid komen aan bod.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Woensdag 17 mei

Meiconcert
om 14 uur - Zorgcentrum / Lemberge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zaterdag 19 mei

Bezoek aan Permacultuurtuin
Soeka Walipini en
zelfoogstboerderij ‘Het Wijveld’
De eigenaars Joz en Karine willen
ons gidsen door hun 1 000 m²
permacultuurtuin. Zij geven toelichting
bij de ‘regels van de permacultuur’.
Aansluitend maken we een wandeling
door het bos (1 km) om een bezoek te
brengen aan het CSA - Het Wijveld. Het
Wijveld is een zelfoogstboerderij van
groenten, kruiden en kleinfruit.
van 14 tot 17.30 uur - Soeka Alipini,
Succalaan 26 / Destelbergen - € 7
(leden) / € 9 - inschrijven voor 12/5
bij Wim Meganck, 0474 57 31 55,
wimker1962@gmail.com
Velt Scheldevallei
Zaterdag 19 en zondag 20 mei

Feestweekend in
samenwerking met Cafeest |
zie pag. 21

Zaterdag 19 mei

Urban Trail
Wandelen en/of joggen langs, door
of rond bekende Pintse gebouwen
(ca. 7 km)
Voor het eerst in 150 jaar wordt in
De Pinte een ‘urban trail’ ingericht.
Dit is een rustige jogging of
wandeling langs, door of rond een
dozijn Pintse gebouwen en locaties.
Laat je verrassen door onbekende
hoekjes in je eigen gemeente!
Een gezinsvriendelijke activiteit
ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van De Pinte.
Opwarming en ambiance vanaf
14.30 uur in kasteelpark Viteux.
Start in groepen omstreeks
15 uur. Info en inschrijvingen
via www.jcdepinte.be of via de
facebookpagina’s.
Ludieke prijsuitreiking om 16.30 uur
De winst gaat naar een goed doel
(Wagenschot).

vanaf 14.30 uur - start/aankomst:
Kasteel Viteux (Kerkplein) - € 5
p.p. of € 10 per gezin, gratis
consumptie per deelnemer
Joggingclub De Pinte, Cafeest en
De Pinte Leeft!
www.jcdepinte.be,
www.depinteleeft.be,
www.cafeest.be

Urban Trail (zie hierna), Boombal,
optredens van The Whodads, Bunker,
Gene Thomas and DJ crazy sir G,
Rock au Vin en Cookies and Cream!
Gemeente De Pinte i.s.m. Cafeest

Gezinsfiets- en
wandeldag

www.depinte.be/150jaardepinte
www.cafeest.be

om 14 uur - Bondslokaal - € 3 (leden) / € 5
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

Maandag 21 mei

Dinsdag 22 mei

Veilig online: ‘Kinderen,
internet en privacy’
In het kader van de week van de
opvoeding. Onder begeleiding van
Wouter Depoortere.
Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het
web en wat beschouw je als honderd
procent privé? En hoe gaan je
kinderen daarmee om? Hoor je het
donderen in Keulen bij termen als
cookies, phishing en sharenting?

Dankzij deze sessie leer je kritisch
omgaan met instellingen, reclame,
wachtwoorden … en krijg je heel
wat tips voor je kinderen rond privacy. Er wordt gewerkt met getuigenissen van kinderen/jongeren (zes
tot zestien jaar), ouders en experts.
Deze sessie werd voorbereid met
Child Focus en Ad Lit. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van
jongeren. De vorming is interactief
opgebouwd en er worden heel wat
concrete tips aangereikt.
om 20 uur - ‘t Bommeltje (Huis
van het kind) - gratis - inschrijven
nodig via elkederas@yahoo.com
Gezinsbond DP i.s.m. Huis van
het Kind
Elke Deras
Donderdag 24 mei

Dinsdag 22 mei

55+: ‘Online kopen, de klok rond!’
om 14 uur - Bondslokaal - € 3 (leden) /
€5
Gezinsbond DP
frans.naessens@skynet.be

Petanquetornooi
Er wordt telkens gespeeld in teams van
drie personen. Gedurende de volledige
dag blijft het triplet ongewijzigd.
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Folders en inschrijvingsformulieren:
in het OCP of via sport@depinte.be.
Burensportdienst Leiestreek i.s.m.
petanqueclub Gavere
van 9 tot 17 uur - De Poort, Markt 1 /
Gavere - € 6 per triplet - inschrijven
per triplet en vóór 10/5
Vrijdag 25 mei en 22 juni

Spelcafé
Plezier verzekerd tijdens het spelen van
kwalitatieve board games!
Drank en versnaperingen zijn te krijgen
aan democratische prijzen.

van 14 tot 17.30 uur - Biestmolenstraat 14 / Nederzwalm (aan
B&B De Notelaar) - € 10 (leden) /
€ 16 - inschrijven voor 21/5 (max.
20 personen)
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
christine.deboel@perso.be

Info-avond over de nieuwe
erfeniswetgeving
Door: Rik Andries, jurist bij DVV
om 19 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50 - gratis
ACV DP-Z
Antoine Van Nieuwenhuyze:
0473 13 56 62
antvn@telenet.be
Vrijdag 1 juni

Zaterdag 26 mei

Nostalgiewandeling

Een bijeenkomst van mensen die
samen meegebrachte spullen
gratis repareren. Gereedschap
en materiaal zijn ter plaatse
aanwezig voor het herstellen
van kledij, meubels, klein-elektro,
fietsen, speelgoed, computers en
randapparatuur ...

Een wandeling voor 55-plussers
langsheen de huizen waar
bewoners van WZC Sheldevelde
vroeger woonden. Ze vertellen
ons ‘hun’ verhaal en we kunnen
mee mijmeren over het verleden.
Aan elke woning is er een
bewegingsmoment, aangepast
enerzijds aan rolstoelgebruikers
en anderzijds aan de mobiele
deelnemers.

van 9.30 tot 13 uur - Polderbos 1
- gratis
Repair Café Schelde-Leie
Milieudienst De Pinte:
09 280 80 24

van 13.30 tot 16 uur - vertrek
WZC Scheldevelde - gratis inschrijven tot 25/5 via
sport@depinte.be
Gemeente De Pinte

Zondag 27 mei

Kruidenwandeling (4 km)
Geleid door herboriste Eveline
Temmerman. Na de wandeling wordt er
een kruidendrankje aangeboden in de B&B.
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Academische zitting in het
kader van 150 jaar De Pinte

Woensdag 30 mei

van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com en
Facebook: Spelcafé

Repair Café

Zaterdag 2 juni

Zaterdag 2 juni

Funky summer kick-off party
vanaf 20 uur - café Bar-on
Funky Femma
funky.femma@gmail.com

om 19.30 uur - OCP - gratis inschrijven nodig via het formulier op:
www.depinte.be/150jaardepinte
Gemeente De Pinte
Vanaf 2 juni

Davidsfonds cultuurtoeristische
zomerzoektocht
de 32ste Zomerzoektocht vindt
plaats in de Druivenstreek (Tervuren,
Overijse en Hoeilaart). Er zijn twee
deelnemingspakketten: de klassieke
zomerzoektocht en de gezinszoektocht;
met het hele (jonge) gezin, een zomer
zoektocht naar antwoorden op leuke
fotovragen, doelvragen, toffe spelletjes,
korter parcours (± 20 km), de vragen
zijn speelser en meer gericht op ont
spanning en ontdekking. Ze zijn niet
alleen voor kinderen maar ook bedoeld
voor het hele gezin.
tot 16/9 - Druivenstreek - € 15 per
pakket (leden) / € 30 euro / € 20
(leden KBC) - inschrijven voor 30 mei
Marilou Lauwers, Leliestraat 32,
De Pinte,
Marilou.lauwers@skynet.be,
tel. 09 282 68 51
Davidsfonds DP-Z
Vanaf 2 juni

Tentoonstelling Kunstkring
Centaura
Olieverfschilderijen, aquarel, keramiek,
beelden, gemengde techniek,
pastelschilderijen.
ook op 3, 9 en 10 juni - van 14 tot
18 uur of na afspraak - Oude kerk
Vichte, Kerkdreef 8
Kunstkring Centaura: 09 282 68 67
www.kunstkring-centaura.be

22/5: Veilig online: ‘Kinderen, internet en privacy’
24/6: Dag van het Park
25/6: Kuierwandeling

Zaterdag 2 en zondag 3 juni

Velt Eco tuindagen
Het eerste weekend van juni stelt
Velt in samenwerking met tal van
tuineigenaars weer heel wat mooie
ecologische tuinen open. Laat je
inspireren en kom gerust eens langs,
gratis toegang. Tuinen-fietslus ter
beschikking.
Zie:
www.velt.nu/velt/ecotuinen/zoek
Velt Scheldevallei
Marieke van Hyfte: 0485 14 26 51
Zondag 3 juni

Fietstocht naar Meigem (37 km)
Vanuit De Pinte maken we een zomerse,
lusvormige fietstocht langs rustige
wegen via het knooppuntennetwerk
naar enkele deelgemeenten van Deinze
en Nevele. We fietsen via Zeveren,
bedevaartsoord Meigem, Vosselare ...
Terugkomen doen we via Astene en
Nazareth.
vrije start tussen 14 en 14.30 uur Kerkplein - € 2 (leden) / € 2,50 / gratis
(-12 jaar), verzekering en drankje
inbegrepen
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

tussen 10 en 12 uur - Gemeentelijke
Basisschool, Polderbos 1 - gratis
GBS De Pinte
www.gemeenteschooldepinte.be

Zaterdag 9 juni

‘Liefde in Lied en Lyriek’:
Benefietconcert ten voordele
van de vzw NONA
Het Amandi Consort brengt een
concert onderleiding van Patrick
Moeyaert met werken waarin de liefde
centraal staat. Meer bepaald de teksten
van het Hooglied, een boek uit het
Oude Testament, hebben heel wat
componisten uit de renaissance – maar
ook uit latere periodes – geïnspireerd om
deze liefdeslyriek op muziek te zetten.
Deze liederen worden afgewisseld met
liefdespoëzie, gebracht door Veerle
Magerman. Na het concert wordt een
drankje aangeboden.

victoriaanse serre, een zwemvijver, een
boomgaard en een wildere parktuin waar
het landgoedgevoel om de hoek komt
kijken. In 2016 werd de tuin uitgebreid
met een verzonken tuin met zonneborder
en een Hydrangeatuin. Tijdens ons bezoek
mag een echte English Afternoon Tea niet
ontbreken. We wanen er ons in Engeland!
Website: https://munkhavencottagenl.
weebly.com/
om 13.15 uur - kerkplein Eke (carpoolen) - Munkhaven Cottage Gardens,
Binnendijk 87 / Verrebroek - € 10
(leden) / € 16 - inschrijven tot 3/6
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Vrijdag 15 juni

Creatieve kook-workshop voor
man en vrouw
om 19 uur - Bondslokaal - € 25 (leden)
/ € 30
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zaterdag 16 juni

Donderdag 7 juni

Voordracht over pijn
Door: Dr. Luc DE COLVENAER, algoloog
Wat zijn de oorzaken?
‘Kloppend, brandend, stijf, stekend,
tintelend, dof’. Elk van ons nam deze
woorden in de mond bij het beschrijven
van zijn of haar pijn. Maar wat is pijn?
Hoe kan pijn worden gemeten? Hoe
komt het dat men pijn voelt? Welke
soorten pijn zijn er? Hoe wordt pijn
behandeld?
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
- gratis
Plussers’ Impuls: 09 324 91 40
www.plussersimpuls.be
Zaterdag 9 juni

Kennismakingsvoormiddag
op De Blije School
We verwelkomen nieuwe ouders en
kinderen om kennis te maken met onze
school.

Dagtrip Mechelen en omgeving
Programma:
https://beweegt.velt.be/
scheldevallei/509/tscheldevelterke
om 20 uur - kerk De Pinte - € 15 (VVK)
- € 18 (ADK), kaarten bij de bestuursleden van NONA en op Serafien de
Rijckelaan 21
Nona: 09 282 85 78
nonamechild@telenet.be
Zondag 10 juni

Bezoek Cottagetuin in
Verrebroek
Munkhaven Cottage Gardens werd
ingericht volgens de principes van de
Engelse Cotta-getuin en beslaat een
oppervlakte van ruim 8 000 m². Het
geheel vormt een verzameling van
tuinen. De witte tuin, het binnenhof en
de knopentuin vormen het formele deel
van de tuin. Het informele deel vormt een
geheel met de groentetuin met onder
andere een verhoogd groentebed en

om 8.15 uur - Kerkplein Eke (terug
rond 20.30 uur) - € 45 of € 50 (naargelang keuze hoofdgerecht) - nietleden: + € 5, inbegrepen: autocar,
verzekering, gegidste bezoeken aan
museum ‘t Grom en de wintertuin
van de Ursulinen, koffie en gebak in
de wintertuin, bezoek aan Mechelen, middagmaal exclusief dranken,
brochure - inschrijven tot 4/6
Velt Scheldevallei: 09 385 60 03
guido.duprez@skynet.be
Dinsdag 19 juni

55+: Bezoek aan brouwerij
‘Kwibus’
om 13.45 uur - OCP - € 5 (leden) / € 7
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
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Zaterdag 23 juni

Barbecue Natuurpunt BovenSchelde
Keuze vlees of veggie, met groente
buffet en toffe desserten in een
gezellige setting. Je verneemt er ook
alles over de activiteiten, realisaties,
toekomstplannen. De opbrengst van dit
gezellige samenzijn gaat integraal naar
meer natuur bij jou in de buurt.

600 m/1 000 m, speerwerpen
Voor iedere deelnemer is er een goodie
bag voorzien.
Aansluitend (tot 15 uur): barbecuefestijn
van 9 tot 12 uur - sportpark
Moerkensheide
www.atletiekdepinte.be
Zondag 24 juni

yrkJbS - € 25 (aperitief, barbecue
en koffie) / € 10 (kinderen > 6 jaar) /
gratis (- 6 jaar)
vzw Home Thaleia: 09 280 23 10
Zondag 24 juni

Straatfeest Het Wijngaardeke
Ontbijt in de wijk en krulboltornooi
vanaf 9 uur: ontbijt - € 14 / € 6 (kleuters
en lagereschoolkinderen) - inschrijven
nodig ten laatste op 18/6, om
13.30 uur: krulboltornooi - gratis
Sportterreinen Het Wijngaardeke
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Eddy Merlaen
Het Wijngaardeke 15
eddy.merlaen@skynet.be
zondag 24 juni

vanaf 18.30 uur - Aalbroekstraat 1 /
Semmerzake (voetbalkantine +
2 grote voetbalterreinen voor
de kids!) - € 15 / € 8 (-12 jaar) reserveren via
groenlinkbovenschelde@gmail.com
of bij de bestuursleden voor 20/6
Natuurpunt Boven-Schelde
www.natuurpuntbovenschelde.be/
bestuur
Zaterdag 23 juni

Optreden Scala
om 20 uur (deuren: 19 uur) - OCP - € 20
(leden) / € 40
Okra De Pinte
Laurent De Vos: 09 282 79 39
laurentdevos@skynet.be
Zaterdag 23 juni en/of zondag 24 juni

Petanqueweekend
op za. vanaf 17 uur, op zo. vanaf 11 uur
- Groenzone Eekbulk - inschrijvingen
nodig
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@gmail.com
Zondag 24 juni

Pintathlon 2018
Voor de leden van Atletiek De Pinte
vzw en alle kinderen van De Pinte Zevergem van 6 tot 13 jaar.
Programma meerkamp: 60 m/80 m
sprint, verspringen, kogelstoten,
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Dag van het Park - Opening
fietsbruggen Parkbos | zie pag. 29

Home Thaleia viert 20ste
verjaardag met minifestival!

van 11 tot 17 uur - Scheldevelde - gratis
- inschrijven voor de picknick tot 8/6 via
09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be
Gemeente De Pinte

Home Thaleia is een woonproject
voor zestien personen met een ver
standelijke/motorische beperking,
gelegen in het Nachtegalenpark (dicht
bij het station). In 2018 bestaat Home
Thaleia twintig jaar en dat willen ze
graag in stijl vieren!
11 tot 12.30 uur: stemmig
aperitiefconcert met Geert Faes op piano
12 uur: barbecue of vegetarisch shuttle-service naar Domein Begonia
(Pintestraat 29)
vanaf 13 uur: opendeurdag
14 uur: opening tentoonstelling met
werken van bewoner Jimmy en
Art@depinte
14.30 uur: optreden Filip D’Haeze (SWOOP)
15.15 uur: interview op het podium met
Buffalo Ben
15.30 uur: optreden Tom Dice (bekend
van Eurosong)
17.15 uur: optreden PartieParty (met
Kurt Burgelman)
Je kan ook genieten van een drankje op
het gezellige terras, koffie met gebak,
reuze-tombola, springkasteel, verkoop
van atelierproducten en plantjes,
champagne-bar, lounge …
vanaf 11 uur - Nachtegalenpark 1
- i nschrijven nodig voor de barbecue via 09 280 23 10, algemeen@
homethaleia.be, of https://goo.gl/

Maandag 25 juni

Kuierwandeling
Voor alle 55-plussers

van 13.30 tot 16 uur - vertrek aan
WZC Scheldevelde, om 15 uur:
koffie en pannenkoeken in
Sportpark Moerkensheide - gratis
- inschrijven tot 20/6 via
sport@depinte.be
Gemeente De Pinte
Vlieg wijst de weg
naar activiteiten
voor kinderen
onder de twaalf.

Bloemenmarkt Zevergem
Donderdag 10 mei 2018
van 8.30 tot 12.30 uur in Het
Wijngaardeke en de Veldstraat
Activiteiten bij Peter Dhaenens,
Veldstraat 22:
- Peter Dhaenens: éénjarigen en
kruiden + gratis inpotten
- Cactusclub Lophophora
- Optreden KLJ Zevergem
- De Bock Boomkwekerij:
terrasplanten, vaste planten
(lavendel, grassen, pioenen,
borderplanten), klimplanten
(Clematis, Blauwe regen …),
laagblijvende bloeiende struiken
- Potgrond te koop
- Serres: Art-i-choque: expo +
Vrije Basisschool Zevergem:
tentoonstelling

Activiteiten rond het centraal plein in Het Wijngaardeke:
- Muzikaal optreden P&D
- Frédéric Lerouge: sapjes en walnotenolie
- KVLV: frisse bieren en frisdranken, braadworsten. Vanaf 7.30 tot 10 uur: genieten
van een klein ontbijt (twee koffiekoeken, koffie en fruitsap voor 6 euro)
- Landelijke Gilde Zevergem - De Pinte: sangria, fair trade wijn en frisdrank
- De Wezel: cava, jenevers en frisdrank
- Majorettes ‘Tanssia Twirling Girls’: optreden
- Ouderraad VBS Zevergem: grime stand en ‘Versier-jouw-fietswedstrijd’
- Gezinsbond Zevergem tweedehandsmarkt en -fietsen: inschrijven via
babysitdienst.zevergem@hotmail.com
- Standen Herbalife en Natuurpunt
- Springkasteel voor kleuters

Dag van het Park 2018
Samen met de opening van de
fietsbruggen Parkbos
Op zondag 24 juni 2018 vindt de
Dag van het Park plaats in het
Scheldeveldepark van 11 tot 17 uur.
Op dezelfde dag zal er een feestelijke
opening zijn van de fietsbruggen
van het Parkbos, samen met een
evenement in het Maaltebruggepark
in Gent. Er zal een fietstocht
georganiseerd worden tussen beide
parken en langs de bruggen. Beide
parken zijn begin en eindpunt van de
fietstocht en ook langsheen de route
zal er animatie en informatie zijn op
enkele kleinere stoppunten.

Inschrijven nodig voor de gratis
fairtradepicknick
Wie wil meegenieten van de gratis
picknick, moet wel op voorhand
inschrijven (het aantal plaatsen is
beperkt)! Dit kan ten laatste op
vrijdag 8 juni bij de milieudienst
via 09 280 80 24 of via milieudienst@
depinte.be. De toegang en deelname
aan alle activiteiten is gratis. De
picknick loopt van 11 tot 13 uur.
Meer info in de brochure
Duurzaamheid en Milieu en in de
elektronische nieuwsbrief.

In samenwerking met
de GROS

Dag van het park met tal van
activiteiten
We starten deze wereldse dag met
een gratis fairtradepicknick en vullen
de hele dag met animatie, workshops,
informatie, muziek, dans, sfeer en
gezelligheid voor alle leeftijden. Je zal
op een boeiende manier in aanraking
komen met thema’s zoals mobiliteit
en de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Neem ook deel aan de fietstocht!
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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
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, 0496 20 01 02, 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
Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54, 0478 20 67 73, kathleen.ghyselinck@depinte.be
Marlies Deconinck, Jubileumlaan 5, 0472 64 92 11, marlies.deconinck@depinte.be
Christel Verleyen, Breughellaan 65, 0497 32 09 95, christel.verleyen@depinte.be

Gemeenteraad

Je bent van harte welkom tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad op 28 mei en 25 juni 2018 (data onder
voorbehoud) 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 mei en dinsdag
26 juni 2018 (data onder voorbehoud) om 20 uur in de raadzaal van het OCMW (Kasteellaan 41, derde verdieping).
De agenda van de OCMW-raad kan je online vinden via www.depinte.be/OCMW.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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Cafeest is een gratis muziekfestival voor jong en oud. Tijdens
het pinksterweekend vindt de 10de editie plaats in kasteelpark
Viteux. Maar er is meer: in het kader van 150 jaar De Pinte zorgt
de gemeente voor een aanvullend programma. Klaar voor een
weekend vol muziek, animatie, sport en gezelligheid?

Vrijdag 18 mei

Green Onions en dj Dirk Stoops
19 uur:
20 uur:
22.30 uur:

Kick off 10 jaar Cafeest
The Green Onions
Dj Dirk Stoops

Zaterdag 19 mei

Urban Trail
Vanaf 14.30 uur
Rustige jogging of wandeling (7 km) langs,
door of rond Pintse gebouwen en locaties.

Boombal & The Whodads
Vanaf 19 uur
Dansinitiatie, bal, optreden en dj.

The Whodads (© Kenn Verstraete)

Zondag 20 mei

Cafeest
11
12
13
13

uur:
uur:
uur:
- 17 uur:

18.30 uur:
20 uur:
21.30 uur:
23 uur:

aperitiefconcert Muziekschool De Pinte
barbecue
vrij podium (inschrijven via info@cafeest.be)
kinderanimatie

Bunker
Gene Thomas and DJ crazy sir G
Rock au Vin
Cookies and Cream
Cafeest werkt met herbruikbare bekers en een waarborgsysteem. Breng de lege bekers naar de witte bak.
Dit programma wordt u gratis aangeboden door:

Café Hubert, mmMidi, Gemeente De Pinte,
Joggingclub De Pinte en De Pinte Leeft!

www.cafeest.be • info@cafeest.be • www.depinte.be

