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Volgende INFOblad
(september - oktober 2018)
Teksten worden verwacht uiterlijk op 8 juli 2018
bij communicatieambtenaar Isabel Coppens via
communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in juli en augustus
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Opgelet: geen avonddienst en geen opening op
woensdagnamiddag in juli en augustus
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
16 tot 18 uur
dinsdag
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur

Gemeente in
zomerstemming
• Camping Polderbos op woensdag 11 juli met
gratis optreden Boulevard Vinyl en petanquetornooi | zie
pag. 18
• Zomerzoektocht | zie achtercover
• Bibboek op reis, zomerse leeswedstrijd … | zie pag. 20
• Zomeractiviteiten voor de jeugd | zie pag. 22 - 24
• Allez, Chantez! in het kader van 150 jaar
De Pinte op zaterdag 18 augustus en vrijdag
7 september | zie pag. 28
• Optreden ‘t Klein Vertier tijdens de kermis in Zevergem
op zaterdag 18 augustus | zie achtercover
• Pintefeest met braderie op zondag 9 september | zie
pag. 19
• Autoloze ‘wijkdag’ op zondag 16 september | zie pag. 5

Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur*
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur*
zaterdag
9 tot 17 uur
* zomeruurregeling: van zondag 25 maart 2018 tot
zondag 28 oktober 2018

Noodplanning in de kijker

Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.

De Pinte wil als gemeente werk maken van een veilige
omgeving waar inwoners en bezoekers zo veel mogelijk
voorbereid zijn op onverwachte gevaarlijke situaties.
Dit doen we ook door te oefenen. Op donderdag 31 mei
werd er een evacuatieoefening op poten gezet in
samenwerking met de gemeentelijke
basisschool.

Vragen voor de gemeente?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact
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Honden voor ontspannen
bewoners in woonzorgcentrum
Sinds mei 2018 brengt een vrijwilliger van het
project Clinidogs maandelijks een bezoek aan het
woonzorgcentrum. Tijdens het bezoek gaat de vrijwilliger
met een hond langs bij bewoners. Honden hebben
namelijk een therapeutische werking.

13

Sluitingsdagen gemeentehuis en balie OCP,
bibliotheek, recyclagepark
Woensdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli: Nationale Feestdag
Woensdag 15 augustus: O.L.V.-Tenhemelopneming
De bibliotheek en de sport- en cultuurzalen in het
OCP zijn ook gesloten van zaterdag 14 juli tot en met
zondag 29 juli.
Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Wekelijkse zomerophaling restafval: extra
inzamelingen van huisvuilzakken op 4-5 juli, 18-19
juli, 1-2 augustus, 16 augustus en 29-30 augustus, zie
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 14 september: van 9 tot 12 uur (Dorp
Zevergem - achterzijde kerk, parking Chiro) en van 13
tot 16 uur (Kastanjestraat)
- zaterdag 15 september: van 10 tot 16 uur (achterzijde
gemeentehuis)
❏ Textielinzameling: 21 augustus
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs: Tolpoortstraat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth

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

Tunnel Langeveld feestelijk geopend
Op vrijdag 18 mei werd de tunnel Langevelddreef Groenstraat oﬃcieel geopend in aanwezigheid van maar
liefst 150 buurtbewoners, leden van de gemeenteraad en
de aannemer.

De stoet met oldtimers, ﬁetsers en voetgangers verplaatste
zich naar het kasteelpark Viteux onder begeleiding van
enkele doedelzakspelers van The Flemish Caledonian Pipes
& Drums. De aanwezigen kregen daar een glas aangeboden
bij de start van Cafeest.
Hoogte van de tunnel
De spoorwegtunnel onder de Langevelddreef is nu
op het laagste punt 2,95 meter hoog. Dit is dezelfde
minimumhoogte als voor de werken. De signalisatie van
de tunnel is echter vastgelegd op 2,65 meter, gezien
dit wettelijk 30 cm onder de werkelijke hoogte moet
gesignaleerd worden. De tunnel is dus niet verlaagd.
De latten van de hoogtebegrenzers hangen op 2,95 meter,
de kettingen eronder op 2,85 meter. Bestuurders die de
kettingen horen rammelen moeten dus oppassen en hun
snelheid aanpassen, bestuurders die de lat raken moeten
rechtsomkeer maken.

Net zoals op deze foto genomen tijdens de eerste opening
van de tunnel in het jaar 1984 werd de tunnel oﬃcieel
ingereden met een oldtimer cabrio. Op de foto zie je onder
andere de toenmalige deken en dekenin van het station,
burgemeester Ceyssens en Dr. De Brabandere. We konden
opnieuw oud-dekenin Dorothée De Vos verwelkomen op
de inhuldiging.

De tunnel dieper maken was technisch niet haalbaar, gezien
het om een betonnen koker onder de spoorwegen gaat.

Na de verwelkoming en toespraak door de Schepen van
Openbare werken en Financiën, knipte hij samen met de
burgemeester het lintje door om zo de tunnel plechtig te
heropenen.

Foto: Machteld Dhaenens

Ook het nieuwe bredere ﬁetspad werd oﬃcieel ingereden
in aanwezigheid van de Fietsersbond, de Pintse Veloridders,
MJR Team en andere ﬁetsliefhebbers.

Foto: Machteld Dhaenens

TIP
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Renovatie gemeentehuis gestart
Je kunt de laatste stand van zaken volgen op:
www.depinte.be/werkengemeentehuis

Update werken
Wist-je-datjes
• Laatste fase van het project Weefstraat Zwartegat: de Oudenaardseheerweg wordt
opengesteld voor het bouwverlof (16 juli).
Samen met de Lakenmeersstraat (Nazareth)
werd er hier riolering geplaatst en een nieuwe
wegverharding. Tijdens deze fase werden de
aanliggende ﬁetspaden in De Pinte doorgetrokken
op grondgebied Nazareth richting de spoorweg.
• De parkbosbruggen naar Gent worden eind juni
opengesteld.

Aanleg parking/portaal
Den Beer - De Pinte
Bij de uitvoering van de werken aan het
afrittencomplex E17-N60 is er een carpoolparking
voorzien ter hoogte van Den Beer. Deze parking
heeft een dubbele functie: enerzijds als parking
voor portaal Den Beer van het Parkbos, anderzijds
als carpoolparking. Het betreft een gezamenlijke
opdracht voor het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV), Agentschap Natuur en Bos (ANB) en
gemeente De Pinte.

Neem met jouw buurt deel aan de autoloze ‘wijkdag’
De gemeente De Pinte engageert zich opnieuw om deel
te nemen aan de Week van de Mobiliteit door een autoloze
‘wijkdag’ te organiseren op zondag 16 september 2018.

Meer info over de activiteiten zelf zal te vinden zijn via
www.depinte.be/autolozewijkdag.
Wij hopen alvast op jouw medewerking!

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 23 augustus 2018.
Indien de wijk dit ruimer ziet dan een autoloze zondag en
een wijkversterkende activiteit wenst te organiseren, dient er
tegen diezelfde datum ook een evenementenformulier (zie
www.depinte.be/evenementen) ingevuld te worden.
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Wat is een ﬁetsstraat?
Een ﬁetsstraat is een straat die ingericht is als ﬁetsroute, maar
waarop ook auto’s zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt
echter beperkt door het karakter en de inrichting van de
ﬁetsstraat.
Do’s & don’ts
• In ﬁetsstraten mogen de ﬁetsers de hele breedte van de
rijbaan gebruiken (voor zover deze opengesteld is in hun
rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde
indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen).
• Motorvoertuigen mogen de ﬁetsers niet inhalen.
• De snelheid mag in een ﬁetsstraat nooit hoger liggen dan
30 kilometer per uur.
Hou hier rekening mee in de Oude Gentweg, ﬁetsstraat
tussen de Duivebeek (Louis Van Houttepark) en de Stijn
Streuvelslaan.

Fietssnelwegen
Fietssnelwegen of ﬁetsostrades brengen je vlot, veilig en
comfortabel over langere afstand waar je moet zijn. Vlaanderen
telt 110 van die routes, samen goed voor een netwerk van
2 400 kilometer. Van de 110 routes zijn er nu al 61 in gebruik.
In De Pinte komen de F7 (Kortrijk – Deinze – Gent) en de F45
(Oudenaarde – Nazareth – Gent) samen in de Stationsstraat.
Op de gemeenteraad van 28 mei 2018 werd de
omgevingsvergunning en het tracé voor de aanleg van de
ﬁetssnelweg tussen de Nijverheidsstraat en de Daningsdreef
goedgekeurd. De start van de werken is voorzien dit najaar.
Deze bevindt zich achter de woningen in de Van Eycklaan.
We herkennen de ﬁetssnelwegen aan dit logo.
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Leven & Wonen

Alles over 14 oktober op vlaanderenkiest.be
Net als zes jaar geleden is de
webstek vlaanderenkiest.be
opnieuw dé plek waar alle informatie
over de verkiezingen van 14 oktober
te vinden is.
U vindt er een antwoord op veel
gestelde vragen (zoals stemmen
bij volmacht), formulieren, actuele
thema’s in de kijker …
Locatie kiesbureau
In De Pinte - Zevergem zijn er
drie kiesbureaus, namelijk in
de Gemeentelijke Basisschool
(Polderbos 1), in het OCMW/
woonzorgcentrum (Kasteellaan 41)
en in De Veldblomme (Veldstraat 50).
De locatie waar je jouw stem kunt
uitbrengen staat vermeld op jouw
kiesbrief.

Volmacht geven
Je hebt twee documenten nodig om
een volmacht te geven:
• het volmachtformulier
• een attest dat bewijst dat je zelf niet
naar het stemlokaal kan gaan. Het
type attest hangt af van de reden
waarom je een volmacht geeft.
Je geeft de volmacht:
• door het volmachtformulier in te
vullen en het volmachtformulier
allebei (zowel volmachtgever als
volmachtkrijger) te ondertekenen
• het attest bij dit formulier te voegen

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag geeft
de volmachtkrijger het
volmachtformulier en het attest
af aan de voorzitter van het
stembureau waar de volmachtgever
moet stemmen.
Hij moet aan de voorzitter ook nog
volgende documenten voorleggen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de
volmachtgever
Stemmen door niet-Belgen
Geen Belg? Toch kan je deelnemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018, tenminste na inschrijving op
de kiezerslijst. Je kan je ten laatste
laten registreren op 31 juli 2018.
Meer info op: www.ikstemook.be

Integratie gemeente en OCMW
Gemeentesecretaris wordt
algemeen directeur
De algemeen directeur, Veerle
Goethals, leidt en coördineert de
gemeentelijke diensten samen met
het college. Zij is voorzitter van het
managementteam en hoofd van het
personeel. De algemeen directeur is
secretaris van de politieke organen en
adviseert deze organen op juridisch,
bestuurskundig en beleidsmatig
vlak. Zij bereidt de dossiers van de
gemeenteraad en van het college van
burgemeester en schepenen voor,
notuleert het verslag en zorgt voor de
uitvoering van de beslissingen.
De nieuwe functie is sinds 1 mei 2018
van kracht. Hierdoor staat Veerle
Goethals nu ook in voor OCMWgerelateerde taken. De functie
houdt concreet in, dat naast de
taken van gemeentesecretaris, ook
deze van OCMW-secretaris worden
overgenomen met als uiteindelijke
doelstelling tot een geïntegreerde
werking van beide entiteiten
(gemeente en OCMW) te komen.

verantwoordelijkheden verder blijven
opvolgen, de algemeen directeur
informeren en ondersteunen en een
aantal gemeentegerelateerde dossiers
opvolgen.
Financieel beheerder wordt
ﬁnancieel directeur
De ﬁnancieel directeur is de
hoofdverantwoordelijke voor de taken
met betrekking tot de gemeente- en
OCMW-ﬁnanciën en is raadgever
van beide entiteiten over zaken die
een ﬁnanciële of budgettaire invloed
hebben.

Adjunct-algemeendirecteur
Met deze wijziging houdt, naast de
functie van gemeentesecretaris, ook
de functie van OCMW-secretaris op te
bestaan. Voormalig OCMW-secretaris
Hilde Boelaert werd aangesteld als
adjunct-algemeendirecteur. Zij zal
in haar nieuwe functie heel wat
huidige OCMW-gerelateerde taken en

De ﬁnancieel beheerder, Virginie
Meurisse, werkt al sinds 1 januari 2017
zowel voor gemeente als OCMW. De
voormalige ontvanger van het OCMW
ging toen met pensioen, waardoor de
inkanteling van de diensten Financiën
voor gemeente en OCMW versneld
werd.
De ﬁnancieel beheerder werd op
25 februari 2018 van rechtswege
ﬁnancieel directeur.
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Leven & Wonen

Gemeentelijke Basisschool

Welkom kind.
Je bent uniek.
Er is geen tweede zoals jij.
Kom en zing, dans en lach.
In onze BLIJE SCHOOL
Mag je vrolijk zijn
Elke seconde
Van elk uur
Van elke dag.
Informatie en inschrijvingen tijdens de vakantie:
Juli: Van maandag 2 tot en met donderdag 5 juli 2018
Augustus: Van vrijdag 24 tot en met vrijdag 31
augustus 2018 (niet tijdens het weekend)
Telkens van 10 tot 12 uur
Indien deze momenten u niet passen, kan u een
afspraak maken met de directie. U stuurt dan een
mailtje naar: directie@gemeenteschooldepinte.be
Je kunt de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren. Indien mogelijk graag een afspraak
maken, op die manier kunnen we alle tijd voor u
vrijmaken. Dit kan via tel. 09 282 64 02 of via
secretariaat@gemeenteschooldepinte.be. Ook via
onze website www.gemeenteschooldepinte.be kan
je de school wat beter leren kennen.
Kick-oﬀ voor alle ouders en kinderen:
Donderdag 30 augustus 2018 tussen 17 en 19 uur
Info-avond voor alle ouders:
Donderdag 13 september 2018 om 19.30 uur
Introductiedag voor (nieuwe) ouders en kinderen:
Zaterdag 13 oktober 2018 en zaterdag 19 januari 2019
De Blije School wenst je een ﬁjn verlof toe!

8 | www.depinte.be

Vrije Basisschool De Pinte

Elk kind een eigen tint,
samen … een kunstwerk!
Een hedendaagse school met een sterke visie op de
toekomst. Wonder - verwonder - bewonder!
Elk kind wil - van nature uit - leren. Dat is al een wonder
op zich. Door te experimenteren, te observeren, te
stimuleren, te oefenen … leert het z’n eigen talenten
ontdekken en ontwikkelen (verwonder).
Het kind krijgt kansen om door samenwerking en
engagement elkaar te respecteren (bewonder).
Kinderen inschrijven
De informatie over het inschrijvingsbeleid is te vinden
op de startpagina van de website:
www.vbs-depinte.be/inschrijvingen
Contactgegevens
Geert De Troyer, tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders:
woensdag 29 augustus 2018 tussen 16.30 en 18.30 uur
Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 19 oktober 2018 en vrijdag 22
februari 2019 van 16 tot 18 uur
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op
afspraak.

Basisschool De Kleine Prins

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

Openingsuren tijdens de zomervakantie
Van 2 juli tot en met 5 juli 2018
Van 20 augustus tot en met 24 augustus 2018
Telkens van 9 tot 11.30 uur
Van 27 augustus tot en met 31 augustus 2018
Van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur
(niet op woensdag)
Infoavond kleuters: donderdag 30 augustus om 19 uur
Infoavond lager: dinsdag 6 september om 19 uur

Vrije Basisschool Zevergem

Een unieke school voor jouw uniek kind.
Dat zal zeker klikken.
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het
hart van onze groene deelgemeente, biedt eigentijds
basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee jaar en
zes maanden tot twaalf jaar.
De peuters en kleuters vinden een veilig nest en een
uitdagende, creatieve leeromgeving in het Kleuterhuis.
Door middel van tal van activiteiten, typisch voor
de school, wordt actief gewerkt aan een sterke
groepsdynamiek.
Via talrijke educaties krijgen alle kinderen zin in leren en
… zin in leven.
Binnen een kleinschalige en huiselijke aanpak wordt
gewerkt aan en met de talenten van ieder kind.
De kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen
zorg waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit
kan.
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je,
ook gedurende de vakantieperiode, contact opnemen
met directeur Ilse De Cnuydt, e-mail:
schoolzevergem@telenet.be.
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd
voor jouw kind!
Bezoek ook eens de website: www.vbszevergem.be
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Leefschool De Boomhut
‘Ik ga graag naar school’ is iets waar wij in Leefschool De
Boomhut naar streven.
Net zoals een boomhut is onze school een plek waar
samen gespeeld en geleerd kan worden. We bouwen
samen aan een stevige en veilige basis. Het is voor
kinderen vaak niet makkelijk om een eigen plekje in de
grote wereld te vinden. Wij gaan daar samen met jouw
kind naar op zoek.
Wil je ontdekken wat onze manier van werken is? Neem
gerust contact op! We lichten onze visie en werking graag
toe!

Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75 en 0477 13 64 87

Openingstijden Leefschool De Boomhut
in de vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open vanaf
donderdag 16 augustus telkens op:
• maandag van 9 tot 12 uur
• dinsdag van 9 tot 15 uur
• woensdag van 9 tot 11.30 uur
• donderdag van 9 tot 15 uur
• vrijdag van 9 tot 12 uur
Geïnteresseerden kunnen op deze momenten zeker
een kijkje komen nemen. Indien deze uren niet zouden
passen, kan er steeds gebeld worden op het nummer
09 282 54 75 om een afspraak te maken.

Inschrijvingsprocedure
lagere scholen
De inschrijvingen van peuters (geboren in 2017),
kleuters en nieuwe leerlingen voor het schooljaar
2019-2020 verlopen op de volgende manier.
Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie*
bieden zich aan om in te schrijven tijdens de
voorrangsperiode. Die loopt vanaf de eerste
schooldag van september 2018 tot en met 12 maart
2019.
* broers en zussen (behorende tot dezelfde
leefeenheid, met ten minste een gemeenschappelijke
ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats) en
kinderen van personeel
Kinderen die niet tot een voorrangscategorie
behoren, bieden zich aan om in te schrijven vanaf
woensdag 13 maart 2019.
In beide periodes lopen de inschrijvingen
chronologisch.
10 | www.depinte.be

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 2018.
Meer info via www.eeuwigrebellen.be of
info@eeuwigrebellen.be.

Milieu & Duurzaamheid

GO! atheneum Erasmus De Pinte
Polderdreef 42, 9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
info@erasmusdepinte.be
www.erasmusdepinte.be
Directieteam: Miguel Detemmerman - Katrien Choueiri
Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de vraag?
• Een positief stimulerende, veilige en eigentijdse (leer-)
omgeving om te groeien
• Leerlinggericht onderwijs met oog voor diﬀerentiatie co-teaching
• Transparante communicatie en individuele begeleiding
• Participatie door actieve dialoog en netwerking met
leerlingen, ouders, teamleden, medestanders ...

A-STROOM | FILOSOFEREN - MUZIEK & KUNST - LATIJN
(2/4 uren) - SPORT - STEM | ECONOMIE - HUMANE
WETENSCHAPPEN - MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN WISKUNDE
Informatie en inschrijvingen tijdens de
zomervakantie:
• Vanaf 27 augustus elke werkdag van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur
• Op woensdag enkel in de voormiddag

Vrijwilligers gezocht voor Repair Café

Het Repair Café is een bijeenkomst
van mensen die samen meegebrachte
spullen gratis repareren. Gereedschap
en materiaal is ter plaatse aanwezig
voor het herstellen van kledij, meubels,
klein-elektro, ﬁetsen, speelgoed, computers en randapparatuur ...
Meer en meer mensen vinden hun
weg naar het Repair Café. Dit is een
zeer positief verhaal want zo worden
ook telkens meer spullen gerepareerd
en gespaard van de afvalberg. Door de
toenemende populariteit merken we
wel dat de wachttijden langer worden.
We zouden dit willen opvangen door
meer vrijwilligers aan te werven.

Je hoeft geen expert te zijn om vrijwilliger te zijn. Heb je enige technische
kennis en zin om te helpen? Of help je
graag mee met het ontvangen van de
bezoekers en alles in goede banen te
leiden? Laat het zeker weten aan
de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be).

Op zoek naar de datum voor
het volgende Repair Café?
Op zaterdag 8 september in de
School van Morgen (Stropstraat
21, Nazareth).
Je vindt ze ook terug op de
Ophaalkalender.
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Milieu & Duurzaamheid

Ik steun jullie ploeg
wie steunt de mijne?
Een supporterstruitje is om in
te kaderen. Je koestert het. Je
hebt er dan ook veel voor betaald. Maar wist je dat de ploeg
kledingarbeidsters in Azië die
jouw truitje maakt, dat doet voor
een hongerloon waarvan ze
amper kunnen leven? Dit
moet veranderen.
Geef de voorzet voor een leefbaar loon en een veilige

werkplek voor kledingarbeidsters en teken de petitie op
cleanekleren.be.
Moedig ook je vrienden en
familie aan en doe mee aan tal
van acties om te helpen.
Zo trekken we sportmerken over
de streep om schone kleren te
produceren.

Nieuwe premie voor
elektrische brom- en
motorﬁetsen
De Vlaamse overheid geeft tot eind 2019
een premie bij de aankoop van een nieuwe
elektrische bromﬁets klasse B en/of een elektrische motorﬁets.
Voor een bromﬁets klasse B bedraagt de premie 750 euro, voor een motorﬁets 1 500 euro
(met telkens een maximum van 25 % van de
catalogusprijs).
De premie kan aangevraagd worden via
energiesparen.be door particulieren (natuurlijke personen) of door vzw’s en autodeelbedrijven. Je vindt er ook de volledige
voorwaarden.
Daarnaast kan je ook nog altijd een premie
aanvragen voor een elektrische wagen. Deze
premie loopt op tot 4 000 euro en kan je nog
aanvragen tot eind 2019.

Wil je perfect weten welk
huishoudelijk afval je waar en
wanneer kan sorteren?

Dit kan uiteraard via de Ophaalkalender, maar nu ook digitaal. Kies
via www.ophaalkalender.be de manier die voor jou het best past:
• via je smartphone
• online
• of in je agenda
Je vindt er de ophaalfracties, openingsuren van het recyclagepark
en nog veel meer.
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Wekelijkse ophaling
restafval tijdens de
zomer
Er zijn extra inzamelingen van de
huisvuilzakken voorzien op 4-5 juli,
18-19 juli, 1-2 augustus, 16 augustus
en 29-30 augustus (afhankelijk van
de dag van ophaling in jouw straat).
Alle data staan ook vermeld in de
Ophaalkalender.

Welzijn & Sociale zaken

Nieuws uit het Woonzorgcentrum Scheldevelde
Project Clinidogs
Sinds mei 2018 brengt een vrijwilliger van het project Clinidogs maandelijks een bezoek aan het woonzorgcentrum.
Clinidogs is een vzw in Vlaanderen die recent is opgericht
door een team van vrijwilligers en die zich speciﬁek richt
tot woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een
beperking en revalidatiecentra.
Tijdens het bezoek gaat de vrijwilliger met een hond langs
bij de bewoner. Honden hebben een therapeutische
werking: ze geven de bewoner een ontspannen gevoel en
zorgen voor aﬂeiding. De eigen zorgen worden even vergeten en herinneringen worden boven gehaald, wat zich somss
vertaalt in een mooi verhaal.

Oproep
vrijwilligers duoﬁets
Op
Tijdens
de warmere maanden kunnen de bewoners van het
Tij
WZC
WZ Scheldevelde genieten van een tocht met de duoﬁets.
Een bewoner en een personeelslid gaan samen de ﬁets op
Ee
en maken een ritje door het dorp. Dit brengt veel herinneringen naar boven en houdt de bewoners ook betrokken bij
rin
de evoluties binnen de gemeente.

150 jaar De Pinte
De fototentoonstelling rond ‘150 jaar De Pinte’ is verhuisd
naar het Woonzorgcentrum Scheldevelde. Bewoners en
bezoekers kunnen aan de hand van de foto’s kennis maken
met de geschiedenis van De Pinte, of die terug ophalen. Wie
graag een bezoekje aan deze fototentoonstelling brengt,
kan dit tijdens de zomermaanden van maandag tot en met
vrijdag telkens van 14 tot 16 uur.

Gr
Graag
willen we de bewoners meer mogelijkheden geven
om er even op uit te gaan met de ﬁets. Hiervoor zijn we op
zoek naar vrijwilligers. Het woonzorgcentrum voorziet de
nodige opleiding, een testrit en een verzekering.
Ben je geïnteresseerd, ﬁets je graag en wil je een
bewoner een gezellige activiteit aanbieden?
Laat het weten via sandra.demoor@ocmwdepinte.be
of bel 09 280 72 96.

Noodhulp Syrië
De Pinte voorziet een jaarlijks budget voor noodhulp. We
schenken nu 1 080 euro aan Caritas International voor de
noodhulp in Syrië.
De noden zijn groot. Meer dan zes miljoen Syriërs
sloegen op de vlucht binnen hun eigen land. Honderdduizenden hebben toevlucht gezocht tot de kuststad
Tartous. Ze lieten alles achter.

De gezinnen die een voorlopig onderkomen hebben gevonden hebben hulp nodig. Ze hebben geen geld meer,
geen werk, niets. Met de noodhulp van De Pinte kan
Caritas International zes families voor een jaar helpen.
Meer info:
www.caritasinternational.be
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Welzijn & Sociale zaken

Oxfam Wereldwinkel zoekt vrijwilligers
Zo kunnen ze rekenen op een leefbaar inkomen en een menswaardig
bestaan, met eerbied voor de aarde en
de natuur.

Koop je een pakje koﬃe in de wereldwinkel, dan mag je op beide oren
slapen. Je kopje zwart goud kwam er
volgens de regels van eerlijke handel.
Onze droom? Alle handel eerlijk. Dat
kan als we oneerlijke handelsregels op
maat van grote bedrijven vervangen
door eerlijke regels waar iedereen
beter van wordt. De boeren in het Zuiden, de boeren hier en de consument.
Wil je zelf meehelpen aan een
systeem waar kleinschalige producenten en arbeiders wereldwijd de
vruchten kunnen plukken van hun
arbeid?

Het doet er niet toe of je je een paar
uur per maand of slechts een paar uur
per jaar kunt vrijmaken.
• Af en toe een winkelshift op
jou nemen of enkel bijspringen
voor grote events zoals de
Geschenkenbeurs/Cadeaudagen en
de Dag van het Park.
• Pakketjes maken, leveringen aan huis,
onthaal van scholen, organisatie en
animatie van workshops, proevertjes
bereiden, bijspringen voor IT en
administratie …
Praat er eens over bij jouw volgende
bezoek aan de winkel, stuur een
mailtje naar depinte@oww.be of
neem telefonisch contact op via
0477 68 88 24.
De wereldwinkel in Polderbos 2 is
iedere woensdag en zaterdag open
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Ook de gemeente
De Pinte draagt
eerlijke handel een
warm hart toe
De Pinte is sinds 2009 een
Fairtradegemeente. Interesse
om mee te helpen aan deze
campagne? Neem contact
op met de milieudienst
(milieudienst@depinte.be, tel.
09 280 80 24).
Meer info: www.depinte.be/
eerlijkehandel

Vijf Pintse solorijders ﬁetsen elk 1 000 km voor KOTK
Vijf Pintenaars reden tijdens het hemelvaartweekend solo de 1 000 km
van Kom op tegen kanker. Voor
de eerste keer had MJR TEAM De
Pinte een vrouw als solorijder. Peggy
Meiresonne ﬁetste op vier dagen de
1 000 km, voor Rik Hofman was het
ook zijn debuut. Filip Bradt en Tim
Van de Velde reden voor de tweede
keer de volledige 1 000 km. Op de
slotdag werd Erik Van de Velde gehuldigd voor zijn vijfde deelname alss
solorijder door Frank De Booser.
Op vrijdag 11 mei heeft het team
zijn rit opgedragen aan Filip Thienpont. Hij was één van de drijvende
krachten achter de Sneukeltoer,
mede dank zij Filip heeft onze gemeente al heel veel kunnen bijdragen aan Kom op tegen Kanker.
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Op zijn geboortedag reden we voor
Filip om hem te eren voor alles wat
hij deed voor KOTK.
Dit jaar heeft het MJR TEAM deelgenomen met elf teams en 60 522 euro
gestort aan Kom op tegen Kanker.
Het was een van de grootste teams
van het peloton.
pe
Voor de tiende
editie zijn er nu al terug elf teams

ingeschreven en wordt er bekeken
of nog meer teams haalbaar zijn.
Wie zich geroepen voelt om één of
meerdere ritten te ﬁetsen tijdens het
hemelvaartweekend volgend jaar
kan contact opnemen via
mjrteam-depinte@telenet.be.

Veiligheid

De Pinte zet in op veiligheid
De Pinte maakt als gemeente werk van een veilige
omgeving waar inwoners zo veel mogelijk voorbereid
zijn op onverwachte gevaarlijke situaties. Dit doen we
door op regelmatige basis risico’s in kaart te brengen en
veiligheidsplannen uit te werken. Ook oefenen is een
belangrijke preventiemaatregel.
Op donderdag 31 mei 2018 vond er een evacuatieoefening plaats in de gemeentelijke basisschool. De oefening
vond plaats binnen de schooluren en werd opgezet door
de gemeente De Pinte, in samenwerking met de directie
van de school en de leerkrachten.
Mogelijke pijnpunten worden aan de hand van dergelijke oefeningen beter in kaart gebracht.

Tijdens de oefening werd er door de brandweer rook verspreid. We lieten het alarm afgaan en de kinderen weken
onder begeleiding uit naar het Ontmoetingscentrum
Polderbos (als opvanglocatie).
Het verloop van de oefening op het terrein werd gevolgd
door de leden van de Veiligheidscel (burgemeester,
eerste
schepen, ambtenaren gemeente, vertegenwoordie
gers
g brandweer, politie en medische discipline).

Organisatie evenementen:
dien veiligheidsdossiers tijdig in
Op 1 april 2016 ging de nieuwe evenementenprocedure
van start. Vanaf dan konden verenigingen en inwoners
alle aanvragen in verband met de organisatie van een
activiteit via één (digitaal) formulier bundelen via
www.depinte.be/ikorganiseer.
Over het algemeen loopt de procedure goed, maar we
merken toch dat een aantal afspraken niet altijd even
goed worden opgevolgd. Het gaat hem vooral over
de activiteiten waarvoor ook een veiligheidsdossier
nodig is. De afspraak is dat evenementen ten laatste
tien weken vooraf gemeld worden en dat, als er een
veiligheidsdossier nodig is, dit ten laatste twee weken
voor de vergadering van de gemeentelijke veiligheidscel
volledig (mét alle noodzakelijke bijlagen) aan de dienst

Vrije Tijd is overgemaakt. Er wordt dikwijls vastgesteld
dat, ondanks herhaaldelijk aandringen, deze timing niet
gehaald wordt waardoor de veiligheidscel laattijdig op
de hoogte wordt gebracht van te bespreken dossiers
of dat dossiers die voorliggen onvolledig zijn. Hierdoor
kan soms heel moeilijk een gedegen advies gegeven
worden over de veiligheid van een bepaald evenement.
Er werd daarom beslist dat in de toekomst strenger zal
toegekeken worden over het volgen van de gemaakte
afspraken naar timing en volledigheid van de dossiers.
Indien je hierover nog vragen hebt, kan je contact
opnemen met de dienst Vrije tijd, tel. 09 280 98 40,
e-mail: vrijetijd@depinte.be.
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Adres
Baron de Gieylaan 1 bus 1
Baron de Gieylaan 5/1
Baron De Gieylaan 6
Baron De Gieylaan 9
Baron de Gieylaan 10
Baron de Gieylaan 19
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 21
Baron de Gieylaan 23
Baron De Gieylaan 28
Baron de Gieylaan 32
Baron De Gieylaan 34
Baron De Gieylaan 39
Baron de Gieylaan 53
Baron de Gieylaan 55
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 72
Baron de Gieylaan 135
Berkenlaan 4a
Bommelstraat 1
Bommelstraat 32
Bommelstraat 32C
Bommelstraat 34B
Breughellaan 69
Dorp 2
Dorp 7
Dryhoek 1
Eikelstraat 27
Europaplein 1
Europaplein 4 bus 4
Europaplein 6
Europaplein 7
Groenpark 44
Grote Steenweg 127
Grote steenweg 92
Guido Gezellelaan 16
Hageland 11

Firmanaam

Standaard Boekhandel De Pinte
Hair Aﬀair
4DISA TRAVEL - SELECTAIR
Maison Duvet
AXA BANK Eechaute & Meiresonne
Catherine Oppeel (tandarts)
Bakkerij Rutsaert
Maene Houtbewerkingsmachines bvba
Louis Delhaize
ING De Pinte
Lily & Marcel
Frietkasteel
Café 't schaap
Verzekeringskantoor Rita Dejonghe-Aelbrecht vof
Chocolaterie Dossche
Voeding Vyncke
Aernoudt Brood & Banket
Garage Eugeen Marc Schelstraete
DGC interieur
Optimalé : Total Health Center - Guy Vandenbossche
De Sloovere Koen (elektriciteit - sanitair - verwarming)
Elektriciteitswerken De jans John
Avalon - Coaching en Counseling
Schoonheidsinstituut Vero
Restaurant De Pastorie
Café Boldershof
Maes Guy (tuinaanleg)
Beau schoonheidsinstituut
Argenta De Pinte
Deauville sports & classics
Hair Team David
Dress Store
Coiﬀure De Schinckel
Pot&Pinte
Brasserie Soda
Day Spa Julie
Dierenpension 't Haegeland

Geen sluiting
ma. 16/7 t.e.m. za. 28/7
Geen sluiting
za. 14/7 t.e.m. ma. 30/7
open elke weekvoormiddag van 9 uur tot 12 uur of op afspraak
ma. 30/7 t.e.m. za. 04/8 en elke wo. en do. in juli en augustus
wo. 15/8 t.e.m. vr. 7/9 + vanaf 1 juli wo. en do. sluitingsdag
vr. 20/7 t.e.m. zo. 22/7 en van wo. 15/8 t.e.m. do. 16/8
Geen sluiting
Geen sluiting
vr. 1/6 t.e.m. vr. 31/8
Geen sluiting
Geen sluiting
Geen sluiting
di. 7/8 t.e.m. do. 30/8
vr. 27/7 t.e.m. ma. 27/8
Geen sluiting
ma. 16/7 t.e.m. vr. 3/8
zo. 8/7 t.e.m. di. 31/7
Geen sluiting
vr. 13/7 t.e.m. ma.6/8
ma. 29/7 t.e.m. zo. 29/7
ma. 9/7 t.e.m. zo. 15/7, vr. 20/7 t.e.m. zo. 5/8, ma. 20/8 t.e.m. zo. 26/8
ma. 17/9 t.e.m. wo. 3/10
wo. 18/7 t.e.m. zo. 22/7
zo.middag 26/8 t.e.m. di. 11/9
Geen sluiting
za. 21/7 t.e.m. za. 28/7 en van wo. 15/8 t.e.m. za. 25/8
Gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus
ma. 6/8 t.e.m. ma. 27/8
di. 17/7 t.e.m. 19/7
di. 14/8 en do. 16/8
zo. 15/7 t.e.m. do. 26/7
Geen sluiting
Geen sluiting
za. 1/9 t.e.m. ma. 17/9 en op ma.
Gesloten op zondag en feestdagen

Verlofperiode

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

Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2018
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Pure /kinesitherapie
Dekrisco
Slagerij De Clercq
Tuinen Bastien Vanden Abeele
Willow Lodge (logies en ontbijt)
Notarissen Hulsbosch Rijckbosch
Hondentoilettage Jolie
VDK bank
CM De Pinte
Edelgedacht
Kasteel Viteux / Café Hubert
Aveve Thienpont Dirk
Kolen - gas Vanderbeken Dirk
Luminello Verlichting
Thuisverpleging De Pinte
Tuin- verhuur- attracties Thienpont
Van den Berghe RoomIJSKAR
Brood en Banket Olivier
Visdelicatessen De Wolf
Kinesitherapie Hendrik Vyncke
Algemene bouwwerken Dirk Bradt
Btechnics - Algemene elektriciteitswerken Matthias Bogaert
Garage Boxy
Bloemenspeciaalzaak Signatuur
Bakkerij Hanssens
Pappens wijnen cavavins
Kitchenart
MariMile fashion store
Schoenmakerij - nieuwkuis
Apotheek Van Heule
Axel Lenaerts makelaars Schelde-Leie
Portobello
De Vreese (bouw)
Oxfam Wereldwinkel
Midi (broodjeszaak)
Footoo
Ijsmobiel Filip
Gazelle Kathleen (tandarts)
Dhossche Dirk (verwarming - sanitair)
Vlerick Johan (Platte daken)
De Ponthoeve
Kinesist Ann Top
Brasserie Huis 10
Bio Esthetiek Natalis

Heirweg 3
Heirweg 35
Hemelrijkstraat 2
Jubileumlaan 4
Julien Anthierenslaan 16
Keistraat 113
Keistraat 3
Kerkplein 4
Kerkplein 5 bus 1
Kerkplein 7
Kerkplein 8
Klossestraat 55
Koning Albertlaan 30
Koningin Fabiolalaan 47
Landuitstraat 9
Langevelddreef 8
Langevelddreef 66
Langevelddreef 67
Langevelddreef 70
Magaret 17
Nazarethstraat 43A
Nieuwstraat 79a
Oude Gentweg 10
Oude Gentweg 27
Pintestraat 1
Pintestraat 3
Pintestraat 5
Pintestraat 6
Pintestraat 9
Pintestraat 17
Pintestraat 18
Pintestraat 19
Pintestraat 63
Polderbos 2
Polderdreef 3
Polderdreef 4a
Polderdreef 97
Pont-Noord 32
Pont-Noord 40
Pont-zuid 18
Pont-Zuid 26
Spechtenpark 6
Stationsstraat 10
Vlierstraat 1

Geen sluiting
Geen sluiting
ma. 16/7 t.e.m. do. 2/8
Geen sluiting
Geen sluiting
ma. 16/7 t.e.m. vr. 3/8
ma. 20/8 t.e.m. zo. 2/9
tijdens juli en augustus gesloten op zaterdag
ma. 6/8 t.e.m. vr. 24/8
zo. 15/7 t.e.m. wo. 15/8
Geen sluiting
vr. 20/7 t.e.m. za. 4/8
zo. 15/7 t.e.m. vr. 27/7
do. 26/7 t.e.m. vr. 10/8
Geen sluiting
ma. 9/7 t.e.m. vr. 20/7, ma. 30/7 t.e.m. di. 4/8, za. 25/8
Geen sluiting
ma. 6/8 t.e.m. di. 28/8
zo. 26/8 t.e.m. ma. 17/09
wo. 15/8 t.e.m. zo. 26/8
ma. 16/7 t.e.m. ma. 6/8
vr. 13/7 t.e.m. di. 24/7
vr. 6/7 t.e.m. ma. 16/7 en ma. 27 t.e.m. vr. 31/8
Geen sluiting
za. 14/7 t.e.m. di. 7/8
zo. 8/7 t.e.m. do. 19/7, zo. 12/8 t.e.m. do. 16/8
za. 21/7 t.e.m. di. 21/8
Geen sluiting
ma. 9/7 t.e.m. zo. 5/8
ma. 23/7 t.e.m. zo. 5/8
wo. 11/7 t.e.m. zo. 22/7
di. 14/8 t.e.m. wo. 12/9
ma. 16/7 t.e.m. ma. 6/8
wo. 18/7 t.e.m. wo. 15/8, open op za. 4/8 van 10-12 uur
ma. 16/7 t.e.m. wo. 8/8
ma. 9/7 t.e.m. za. 3/8
Geen sluiting
do. 7/6 t.e.m. za.7/7 en ma. 27/8 t.e.m. vr. 31/8
za. 14/7 t.e.m. zo. 22/7
ma. 16/7 t.e.m. zo. 5/8
vr. 3/8, za. 4/8 en do. 4/10 t.e.m. zo. 7/10
Geen sluiting
ma. 13/8 t.e.m. di. 4/9
za. 28/7 t.e.m. wo. 15/8

Vrije tijd

Camping Polderbos *****
Vlaanderen Feest - woensdag 11
juli, vanaf 16 uur
In samenwerking met Cultuurraad De
Pinte organiseert de gemeente voor
de derde maal ‘Camping Polderbos’ in
het kader van de Vlaamse feestdag.
We bouwen voort op ons vertrouwde
feestconcept en vieren de Vlaamse
feestdag dit jaar met een petanquetornooi in de late namiddag en een
concert in de avondzon van covergroep ‘Boulevard Vinyl’. Zij staan garant
voor een stevige party vol stomende
beats, meebrulbare hits en dansbare
medleys. Verwacht geen foute schlagers of verkleedpartijen, maar een
verrassend gespeelde selectie uit
50 jjaar p
pophistorie.
p

Pr
Programma
1166 tot 19 uur:
20 uur:

Waar: grasterrein OCP, Polderbos 20,
De Pinte - Inkom: gratis

In de playlist alle essentiële hits van het
moment maar ook steengoede klassiekers. Verrassend, soms eigenzinnig
maar altijd opzwepend, vol enthousiasme en vooral met tonnen energie.
Deze 5-koppige band rolt als een
muzikale
uzikale tsunami over het podium.

Dit was ‘Erfgoeddag 2018’:
De Pintse geschiedenis in
150 erfgoedvoorwerpen
Om het 150-jarig verleden van de Pinte wat meer tastbaar
te maken, belichtte de werkgroep ‘150 jaar De Pinte’
in samenwerking met de cultuurraad iedere dag een
voorwerp dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de
Pintse geschiedenis.
Op 24 november 2017 werd het eerste object voorgesteld
en tot en met 22 april werd dagelijks een nieuw voorwerp
gepost op de Facebookpagina van de Cultuurdienst De
Pinte. Op Erfgoeddag, zondag 22 april, werden alle 150
voorwerpen voorgesteld in de bibliotheek.
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Petanquetornooi*
Boulevard Vinyl

* Petanqueclub De Zonnebloem organiseert opnieuw een mini-tornooi op
de petanquevelden van het OCP. Deelnemen kan als ‘triplette’ (groep van drie
personen) en is gratis. Inschrijven via
julien.matthys@telenet.be.

Pinksterkermis in het kader van 150
50 jjaar
aar De Pinte
Naar aanleiding van het 150-jarig
bestaan van De Pinte werd het
pinksterweekend extra feestelijk door
een nog uitgebreider programma
tijdens Cafeest georganiseerd door
de gemeente. We startten dit jaar al
op vrijdag met een optreden van Thee
Green Onions en dj Dirk Stoops.

Op zondag was er een uitgebreid
programma aangeboden door
Cafeest zelf. Na het succes van dit jaar,
kijken we nu al uit naar de editie van
2019.

Op zaterdag organiseerde Joggingclub De Pinte een Urban Trail
door onze gemeente en een aantal
gemeentelijke gebouwen. ’s Avonds
konden de benen gestrekt worden
tijdens Boombal, het optreden door
The Wodads en dj Miss Pearl.

Foto’s: Machteld Dhaenens

Pintefeest met braderie op zondag 9 september
Je vindt het formulier samen met
het reglement op www.depinte.be/
inschrijvingbraderie. Deelname kost
5 euro per meter voor een stand met
drank en 3 euro per meter voor een
stand zonder drank.

Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt
op 9 september 2018 de braderie
plaats in het centrum van De Pinte
onder de naam Pintefeest!
Braderie en doorlopend
straatanimatie
Er zullen opnieuw tientallen verenigingen en middenstanders het centrum
vullen met een grote diversiteit aan
producten. De gemeente zorgt voor
extra amusement: doorlopende straatanimatie vanaf 14 uur en een kinderdorp op het gemeenteplein.
Deelnemers aan de braderie van vorig
jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. Ook geïnteresseerd?

Zin om deel te nemen aan de
brocantemarkt?
Zoals elk jaar is er ook een brocantemarkt (rommelmarkt in de Pintestraat
en de Groenstraat). Iedereen kan hieraan deelnemen!
Kostprijs: 1 euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer
BE80 0910 1989 9577. Om in te schrijven gebruik je het formulier op
www.depinte.be/inschrijvingbraderie.
Let op! Wie een auto bij de stand
(naast of achter) wenst, reserveert en
betaalt vanaf dit jaar ook het aantal
meters van de auto (dus: lengte stand
+ lengte auto en eventuele aanhangwagen).
Rommelmarkt voor kinderen
Ook lagereschoolkinderen kunnen
deelnemen en zelf een stand opzetten
tijdens de kinderrommelmarkt.

Zij krijgen een standplaats in de
Groenstraat en aan de zij-inkom van
het kasteel Viteux. Kostprijs: 1 euro
per meter, inschrijven via
www.depinte.be/inschrijvingbraderie.
Vrijwilligers gezocht
Heb je interesse om als vrijwilliger mee
te werken aan de praktische uitwerking van dit evenement?
Neem contact op met: dienst vrije tijd,
vrijetijd@depinte.be of 09 280 98 45.
Praktisch
Op www.depinte.be/inschrijvingbraderie kan je alle praktische informatie
vinden (exacte uren braderie, (kinder-)
rommelmarkt, verkeersomleidingen …).
Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten dient zeker te gebeuren voor
17 augustus 2018 via het standaardformulier. Ook de betaling dient ten
laatste op deze datum te gebeuren.
In het volgende infoblad wordt het
gedetailleerde programma bekendgemaakt.
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Vrije tijd

Schat van Vlieg in de bib
Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen tijdens de zomermaanden opnieuw op zoek gaan naar De Schat van
Vlieg in de bibliotheek. Onder het thema ‘Voel jij wat ik
voel’ kunnen de kinderen
aan de hand van een
aantal vragen de schatkist terugvinden. Daarin
zitten voelwaaiers met
creatieve, ﬁlosoﬁsche en
doe-opdrachten gecombineerd met prikkelende
tastelementen. Bovendien
krijgen de eerste 50 deelnemers een tast-memoryspel van Vlieg cadeau!

Bibboek op reis
Zomertijd, vakantietijd, boeken-verslind-tijd. Tijdens de
zomervakantie wuiven we onze boeken uit, onderweg
naar allerhande verre en minder verre bestemmingen.
Curieuzeneuzen als we zijn, willen we hen graag kunnen bewonderen in vakantiestemming.
Stuur je beste, origineelste, grappigste foto met een
glansrol voor een boek uit de bib naar ons op. De foto
komt alvast terecht aan onze ballustrade-of-fame en de
allerleukste inzending wordt bekroond met een toﬀe
prijs.
Inzenden kan van 1 juli tot en met 31 augustus via
bibliotheek@depinte.be.

‘De Leesvalies’: zomerse leeswedstrijd
Wist je dat kinderen die in de zomer niet lezen, na de vakantie
een leesachterstand oplopen tot wel twee maanden? Daar wil
de bib iets aan doen!
Voor alle kinderen van zes tot twaalf jaar organiseren we een
zomerse leeswedstrijd. Kom naar de bib, kies leuke boekjes uit
en lees-lees-lees.
Voor elk gelezen boek krijg je een kraal die opgehangen wordt
in de bib. Hoe meer je leest hoe langer je ketting. Lees je minstens vijf boeken, dan krijg je letterlijk wat lekker leesvoer. We
willen de bib vol kralenkettingen hangen, dus doe zeker mee!
Meer info in de bibliotheek.

Zomer van het
spannende boek
Koude rillingen tijdens de warme zomermaanden, kom
dan een kijkje nemen in de bib: de spannende boeken
liggen er in de kijker. Wie durft?

Zomersluiting bib
Van zaterdag 14 juli
tot en met zaterdag 28 juli
Ook gesloten op: Woensdag 11 juli
(Feest Vlaamse Gemeenschap) en
woensdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
Boeken terugbrengen kan ook
als de bib gesloten is.
Je kan ze deponeren in de inleverbus. Let op! Leg het
boek op de schuine wand aan de klep van de bus,
daarna met een duwtje in de geopende klep deponeren en steeds wachten tot ze sluit vooraleer het
volgende boek aan te bieden!
Boeken verlengen kan via: mijn.bibliotheek.be
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Lesgevers gezocht!
De sportdienst organiseert jaarlijks
tal van sportkampen, naschoolse
sport, sportactiviteiten overdag …
Om al deze activiteiten in goede
banen te leiden zijn we op zoek naar
enthousiaste lesgevers.

kinderen en tieners? Dan ben jij de
persoon die we zoeken!
Wie interesse heeft om les te geven
bij de sportdienst van De Pinte, kan
contact opnemen op met Frederik via
sport@depinte.be of 09 280 98 48.

Ben je meerderjarig, heb je
bij voorkeur een diploma LO,
kleuteronderwijs of een andere
pedagogische richting? Kan je je goed
inleven in de leefwereld van kleuters,

Verzekerd
sporten
in De Pinte
Je zit niet in een sportclub, maar
bent wel sportief?
Misschien ben jij één van de vele
sportievelingen die gebruik maakt
van de loopomloop of de Finse
piste. Of hou je meer van ﬁetsen
en verken je onze prachtige streek
via onze mountainbikeroute of
een van de vele ﬁetsroutes? Of
je gaat misschien elk weekend
wandelen in het Parkbos.
Meer en meer mensen sporten
op hun eigen tempo, in hun vrije
tijd. Heel makkelijk, maar wat als je
valt of je voet bezeert tijdens zo’n
partijtje joggen?
Check zeker eens
www.zekersporten.be/depinte
en ontdek hoe je ook buiten
clubverband verzekerd kan
sporten!

Skate- en omnisportterrein
Moerkensheide
Het skate- en omnisportterrein in Moerkensheide is een ideale ontmoetingsplaats voor onze jeugd. Iedereen kan er zich naar hartenlust
uitleven, maar hou toch rekening met enkele afspraken.
#sportersbelevenmeer

TIP
Inschrijvingen
scoutsjaar 2018-2019
voor 156e FOS De Havik
Op zaterdag 25 augustus voor
inwoners De Pinte – Zevergem,
tussen 10 en 12 uur aan het
scoutslokaal (Sportwegel 7).
Alle informatie rond het
inschrijven van nieuwe leden
is te vinden op:
www.dehavik.be/nieuwlid
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Voor de jeugd

Techniekacademie De Pinte
Tussen 19 september en 12 december 2018 gaat de
Techniekacademie opnieuw van start. De twaalf workshops
zijn bedoeld voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.
Via dit initiatief kunnen kinderen op een unieke wijze kennis
maken met techniek en technologie. Dit is een initiatief van
Hogeschool VIVES met Gemeente De Pinte als inrichter.
De Techniekacademie vindt plaats op woensdag van 13.30
tot 15.30 uur en - bij voldoende interesse - ook van 16 tot
18 uur in het OCP (Polderbos 20, De Pinte). Inschrijven kan
vanaf zaterdag 8 september, je aanmelden (interesse laten
blijken) kan nu al via www.techniekacademie-depinte.be.
Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie De Pinte
nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse heeft, kan
contact opnemen via sabine.poleyn@vives.be.

Zaterdag 1 september:
kinderﬁlm en openluchtﬁlm
h ﬁl
Op zaterdag 1 september is de jeugd van De Pinte opnieuw welkom in het
OCP om te genieten van een leuke kinderﬁlm. We starten om 15 uur.
‘s Avonds is het aan de volwassenen voor de openluchtﬁlm op de parking
van het OCP. Breng vrienden en familie mee, en neem plaats op de eerste rij.
Hou alvast deze datum vrij

Zondag 2 september: Speelstraat
Ook dit jaar staat de jeugdraad te popelen
om voor de zestiende maal de Speelstraat
te organiseren! 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 en/of hapje op het terras.
Datum

zondag 2 september 2018
van 13 tot 18 uur
Voor wie kinderen en jongeren en
al wie zich nog jong voelt
Kostprijs de activiteiten zijn
volledig GRATIS!
Meer info binnenkort op
www.depinte.be
Hopelijk tot 2 september samen met
je vrienden en familie!
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Speelpleinwerking Amigos
Deze zomer kunnen kinderen en jongeren opnieuw vijf
weken genieten van Amigos en zijn avonturen. Een enthousiaste groep animatoren staat klaar voor een fantastische
vakantie vol spel, sport, fantasie en avontuur.
Wanneer?
• Van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli 2018
• Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2018
• Van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2018
• Van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus 2018
• Van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2018
(Let op: er is geen speelplein op woensdag 15 augustus)
Voor wie?
Voor kinderen vanaf drie jaar (geboortedatum telt) die zindelijk zijn tot en met de jongeren van het zesde leerjaar.
Start en einde van de activiteiten:
Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Met gratis opvang vanaf 7.30 uur, ’s middags en tot 18 uur
Waar?
De kinderen worden gebracht en afgehaald in de Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte. De activiteiten
worden gespreid over de gemeentelijke basisschool en het
Ontmoetingscentrum Polderbos.
Om de activiteiten vlot te laten verlopen, vragen we aan de
ouders om hun kinderen op tijd naar Amigos te brengen en
hen niet voortijdig af te halen.
Inschrijvingsprocedure?
De inschrijvingen dienen vooraf en online te gebeuren.
Om in te schrijven moet je je eerst eenmalig online registreren door een gezinsaccount aan te maken. Zie handleiding
op www.depinte.be.

Heb je al een account? Dan kan je je inschrijven via
depinte.ticketgang.eu
Indien je nog niet weet wanneer jouw kind naar Amigos
komt, dan kan je nog de dag zelf
‘s morgens thuis online inschrijven en betalen tot 8.30 uur.
Je drukt jouw inschrijvingsbewijs met de barcode af en
brengt die telkens mee zodat we die bij het brengen en
afhalen kunnen scannen.
Geen mogelijkheid om online in te schrijven?
Ouders die niet vooraf online kunnen inschrijven kunnen de
dag zelf aan de kassa inschrijven. Wel is het belangrijk dat er
een gezinsaccount aangemaakt wordt. Kom hiervoor gerust
eens langs in het OCP, dan helpen we een gezinsaccount
aan te maken.
Let wel: het tarief aan de kassa is iets duurder.
Prijs?
Bij vooraf online inschrijven gelden onderstaande tarieven per halve dag:
• inwoners: 3,25 euro per halve dag
• niet-inwoners: 6,50 euro per halve dag
Bij inschrijven de dag zelf aan de kassa gelden volgende
tarieven per halve dag:
• inwoners: 4,00 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8,00 euro per halve dag
Eén drankje in de voormiddag en één koekje in de namiddag (of andersom) zijn inbegrepen in de prijs. Net als de
verzekering.
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Tienerwerking:
PAARS
Paars is er voor tieners van het eerste
tot en met het derde middelbaar op
dinsdag en donderdag. Coole activiteiten worden afgewisseld met crazy
uitstapjes. De activiteiten vinden plaats
van 9 tot 16.30 uur en gaan vaak op verplaatsing door. De inschrijvingen voor
tienerwerking Paars gebeuren net als
voor het speelplein via Ticketgang.
Check vooraf de tienerpagina
van Paars op Facebook
www.facebook.com/TienerwerkingPAARS
om te weten wat je moet meebrengen!
Ook als je zelf geen Facebookaccount
hebt!

Tienerprogramma zomer
Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes Sint-MartensLatem en De Pinte een aantal activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien
jaar). Dankzij deze samenwerking kunnen we het aanbod voor tieners in
beide gemeentes verruimen.
Heb je zin in een aantal vernieuwende en uitdagende activiteiten met
vrienden? Schrijf je dan snel in voor één of meerdere activiteiten:

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 (vanaf tien jaar)
Paintball en lasershooten
Nail art workshop
Jumpsky trampoline
Pretpark (Walibi)
Memorial Van Damme

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

Gezocht: enthousiaste ouders om
Amigoscomité te versterken
Voor het Amigoscomité zijn we op zoek naar ouders die de enthousiaste
groep moni’s een duwtje in de rug willen geven?
Wil jij meedenken over de werking van het speelplein en hoe we ervoor
kunnen zorgen dat het speelplein goed blijft draaien? Wil jij een spreekbuis zijn van en voor andere anders? Zie je het zitten om driemaal per
jaar samen te komen (september, maart en mei)?
Dan is het Amigoscomité de plek waar je moet zijn!
We kijken er alvast naar uit om jou er bij te hebben. Welkom tijdens het
volgende overleg op donderdag 27 september 2018 om 20 uur in
het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Indien je interesse hebt, mag je ook altijd mailen naar
jeugddienst@depinte.be.
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Kindergemeenteraad
Omdat de mening van kinderen belangrijk
is, besliste het college van burgemeester en
schepenen om een kindergemeenteraad
in te richten. Het schooljaar 2017-2018 is
voorbij. We kunnen tevreden terugkijken naar
het vierde jaar van de kindergemeenteraad.

Waarom zou je naar de kindergemeenteraad komen?
De leden van de huidige kindergemeenteraad vertellen waarom:

“Het is leuk en je helpt
de gemeente. Je kan
echt veel veranderen en
je ideeën vertellen.”
Jonas

“Als je een idee hebt voor de
gemeente, kan je dat voorstellen.
Dit hebben we voorgesteld en is
gelukt: spelletjes in het infoblad,
tekenwedstrijd thema 150 jaar
De Pinte.”
Jolien

De huidige kindergemeenteraad bestaat
uit elf leden. Arthur Van Daele werd tijdens
de eerste vergadering op 2 december 2017
verkozen tot kinderburgemeester. Fenne
Detemmerman werd eerste schepen.
“Je leert er veel en leert mensen
“Je kan kinderGedurende het schooljaar werden er
kennen. Het is heel gezellig en je
burgemeester worden.
vier vergaderingen georganiseerd.
kan je eigen ideeën geven. Kom er
Je ziet en weet nieuwe
zeker bij!”
Annelies
De kindergemeenteraadsleden hebben
dingen. Het is gezellig.”
Fenne
gewerkt rond de thema’s communicatie,
verkeersveiligheid, 150 jaar De Pinte,
vrije tijd en speelruimte.
“Het is een geweldige
“In de kindergemeenteraad is er
Ze organiseerden daarnaast een
ervaring en er gebeurt ook
veel
te doen. Bijvoorbeeld tijdens
tekenwedstrijd in het kader van 150
echt iets. Er wordt veel
de
buitenspeeldag
helpen en dingen
jaar De Pinte en waren aanwezig op
besproken en waargemaakt.
veranderen, spelletjes maken en
de Buitenspeeldag.
Er komt een jeugdige kijk
Dikke pluim voor het enthousiasme
van deze kindergemeenteraad.
“Als je een goed idee hebt
of iets wil veranderen, kan
je dit doorgeven tijdens de
kindergemeenteraad (bijvoorbeeld
over verkeersveiligheid).” Bas

“Je mag al jouw ideeën zeggen en
wat je wil veranderen of wat er
zou kunnen verbeteren in De Pinte.
En het is leuk en gezellig!”
Jordan

door ons en hopelijk ook
door jullie!” Arthur

“De kindergemeenteraad is
tof, je leert bij. Je kan je
ideeën zeggen en ze worden
ook gerespecteerd. Het is
gezellig. Je kan nieuwe dingen
uitvinden.” Lore

in het infoblad zetten. Er zijn
allemaal leuke kinderen en het is
gezellig en misschien kan je zelfs
kinderburgemeester worden.”
Timon

“De kindergemeenteraad is
super cool, je kan kinderen
hun dromen waarmaken. Kom
zeker ook eens proberen, het
is de moeite.” Ella

Doolhof
Vind jij jouw weg terug in dit doolhof?

Verkiezingen kindergemeenteraad schooljaar 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt er een nieuwe
kindergemeenteraad samengesteld. Hou www.depinte.be/
kindergemeenteraad in de gaten want begin september
wordt alles voor de verkiezingen online gezet.
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Agenda juli - augustus 2018
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.

Maandag 2 en 9 juli
Tienerprogramma zomer
Voor 12- tot 16-jarigen | zie pag. 22 en
www.depinte.be/tieneractiviteiten

Vrijdag 6 juli

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

Vrijdag 29 tot zondag 1 juli

Plattelandsweekend 2018
Op vrijdag: Schlageravond met Paul
Severs, Lissa Lewis, De Romeo’s,
Christoﬀ en afterparty met Kurt
rt
Burgelmann.
Op zaterdag: Ketnetband
Op zondag: Oldtimer tractor tocht,
barbecue, tractor en quad pulling
vr. om 20 uur - € 15 (VVK) / € 20
(ADK), za. om 14 uur - € 8 (VVK)
/ € 10 (ADK), zo. vanaf 9 uur gratis inkom, barbecue: € 18 (VVK
tot 27/6) / € 23 - Pont Zuid 31,
Zevergem
Landelijke Gilde Z-DP en
Bedrijfsgilde Schelde-Leie
www.plattelandsweekend.com
Zondag 1 juli

Barbecue met gratis
aperitiefconcert
Om 11 uur kan u gratis genieten van
een licht verteerbaar programma
gebracht door het harmonieorkest.
U kan daarbij een lekkere aperitief
nuttigen aan democratische prijzen.
Wie honger heeft kan om 12.30 uur
aanschuiven voor een heerlijke
barbecue.
om 11 uur – domein Scheldevelde –
€ 17 / € 9 (kind) / € 5 (peuter)
Harmonieorkest De Pinte & Youth
Band vzw
Info en inschrijvingen:
www.harmonieorkest.be
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Dinsdag 3 juli

© Wouter Maeckelberghe

Bekoord sluit seizoen af met
gratis toonmoment
Het nog jonge koor ‘Bekoord’, onder
leiding van Daniel Vanrysselberghe,
bestaat nog geen drie jaar maar heeft al
een traditie. De laatste repetitie voor de
zomerstop wordt afgesloten met een
toonmoment.
Verwacht geen groots opgezet concert,
geen presentator, geen decor of extra
belichting. Niets van dat alles. Enkel dit:
een koor dat nieuwe liederen inoefende
en die dat graag eens wil laten horen.
’t Is aangenaam, ’t is pretentieloos en ’t
is gratis.
om 20.45 uur (tot ca. 21.15 uur) refter Vrije Basisschool te Zevergem
- gratis
Bekoord
daniel.v@outlook.be

35ste avondjogging
in Zevergem
Omloop langs rustige, landelijke
wegen en dorpskern van Zevergem.
Nieuw parcours voor de 10 km, met
een stuk langs de Schelde.
Wandelaars zijn eveneens toegelaten.
Kidsrun: 400 en 800 m
Naturapakket voor elke deelnemer,
naturaprijs voor elk deelnemend kind,
tombola met waardevolle prijzen.
om 19.30 uur: kidsrun, om 20 uur:
jogging - inschrijving in de kantine
van voetbalclub Zevergem sportief
(5 of 10 km) - € 6 (individueel)
/ € 12 (gezinnen) / € 2 (kind)
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be
(ook resultaat en foto’s)

• 29/6 - 1/7: Plattelandsweekend
• 2 en 9/7: Bloedcollecte
• 11/7: Camping Polderbos
© Bob Van Mol

Zaterdag 7 juli en 4 augustus

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
Woensdag 11 juli

Camping Polderbos | zie pag. 188
Met een concert van covergroep
Boulevard Vinyl en petanquetornooi.
In het kader van Vlaanderen Feest.
Vanaf 16 uur - grasplein OCP - gratis
Gemeente De Pinte i.s.m.
Cultuurraad DP en Petanqueclub
De Zonnebloem

4de Moerkensheidejogging
Unieke omloop (4, 7 of 10 km) door
het park en bos ‘Moerkensheide’ met
beklimming van de Calvarieberg
(10 meter hoogte).
Naturapakket voor elke deelnemer,
naturaprijs voor elk deelnemend kind,
tombola.
om 14.30 uur: kidsrun, om 15 uur:
jogging - sportpark Moerkensheide
(secretariaat, kleedkamers, douches,
prijzen en tombola) - € 6 / € 2 (kind)
Atletiek De Pinte vzw
www.atletiekdepinte.be
(ook resultaat en foto’s)
Woensdag 15 augustus

Gezamenlijk eucharistie voor de
parochie Edith Stein
Naar aanleiding van het hoogfeest
Maria Tenhemelopneming
om 10.30 uur - Kerk Zevergem
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus

Zondag 29 juli

Opluisteren openluchtmis
om 18 uur - Sint-Annakapel in
Eke-Landuit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus

Zeverrock
Voor de Pearl Jams, Editors en Ed
Sheerans van deze wereld moet u
deze zomer nog steeds in Werchter
wezen, maar ook vlak bij de deur kunt
u stevig loos gaan. Zo pakt Zeverrock
uit met schoon volk als Coely, Bart
Peeters, M.I.K.E. Push, ‘t Hof van
Commerce, Equal Idiots en Lil Kleine.
vanaf 17.15 uur - achterzijde kerk
Zevergem - € 25 per dag / € 40
combiticket
www.zeverrock.be
Zondag 5 augustus

JV-jeugdvoetbaltornooi
Middenbouw (11 - 15 jaar) op zaterdag,
onderbouw (6 - 10 jaar) op zondag.

za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 9 uur
– Sportpark Moerkensheide – € 4
(consumptie inbegrepen)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 18 augustus

2de krulboltornooi
Met prijzen voor de ﬁnalisten. We spelen
met bollen van de vereniging.
om 13.30 uur (start, inschrijven
vanaf 13 uur, vooraf lottrekking
van de ploegen) - op de overdekte
krulbolbaan op de sportterreinen in
Het Wijngaardeke - € 3
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
eddy.merlaen@skynet.be
Zaterdag 18 augustus

Bezoek museumtuintjes ‘De
loose hoveniers’
Een interactieve, virtuele wandeling
in de 13de-eeuwse Enaamse abdij.
Dankzij de tijdsvenstertechnologie
krijg je tegelijk reële beelden van de
archeologische overblijfselen te zien
én een reconstructie. Daarna bezoeken
we met een gids de nieuw aangelegde
tuintjes op de abdijsite met speciale
aandacht voor vergeten groenten.
van 14 tot 17 uur - Archeologisch
Museum Ename, Lijnwaadstraat 20,
Ename - € 5 (leden) / € 8 - inschrijven
uiterlijk op 15/8 (max. 20 personen)
Velt Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48
declercqgeert1@proximus.be

Programma Oogstkermis 2018 - Dorp Zevergem
Zaterdag 18 augustus

16 uur:
18 uur:
19 uur:
20 uur:
21 uur:
22 uur:
23 uur:

Kip van Troye kinderanimatie
Badeendjes worp voor kinderen op het Dorp
Tanssia Twirling Girls
Allez Chantez (deuren: 19.30 uur)*
‘t Klein Vertier*
The Gambits
Spetterend vuurwerk

Zondag 19 augustus

15.30 uur: Aﬂossingsduatlon
17 uur:
Zevergemse duatlon
Dorp Zevergem, 3 km lopen en 17 km ﬁetsen
Inschrijven: tent dorp
Organisatie: Wezel
Met dank aan Gemeente De Pinte en
de Vrije Basisschool Zevergem
www.dewezel.be
* Activiteiten georganiseerd door de gemeente
in het kader van 150 jaar De Pinte
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• 3 en 4/8: Zeverrock
•18/8: Allez, Chantez! in het kader
van 150 jaar De Pinte
© Johan Demeester

Zaterdag 18 augustus

Allez, Chantez! in het kader
van 150 jaar De Pinte

Mensen samenbrengen om samen
te zingen op een leuke locatie, zo
laagdrempelig mogelijk en helemaal
gratis. Dat is het concept van Allez,
Chantez!. Dit project vond haar
oorsprong in Gent. Zangcoach
Annelore en haar pianist strijken
deze zomer neer in De Pinte.
We zingen samen in de kerk van
Zevergem. Zangboekjes worden
de avond zelf uitgedeeld, met
meezingers voor alle leeftijden: van
schlager tot hedendaagse muziek.
Geen zangervaring vereist. Welkom
voor een gezellige avond onder
dorpsgenoten. Aansluitend biedt
de gemeente de deelnemers een
drankje aan op het dorpsplein.
om 19.30 uur (deuren) - start om
20 uur - kerk Zevergem - gratis ook op 7/9 ter gelegenheid van
de septemberkermis in De Pinte
(tent Kalande, met een ander
liedjesprogramma)
Gemeente De Pinte
www.depinte.be/150jaardepinte

de fraaiste boeketten kunnen
samengesteld worden? De droom van
bloembindster Ann Heyse kreeg enkele
jaren terug gestalte toen ze het initiatief
nam om er een aan te leggen.
We nemen er de tijd om bloemen
te kiezen en te knippen om nadien
zelf een losgeschikt bloemwerk met
natuurlijke uitstraling samen te stellen.
Iedereen mag zijn eigen boeket
meenemen naar huis.
om 14.30 uur - De Pluktuin,
Steenweg Deinze 116, Nazareth,
€ 14 (leden) / € 20 (rondleiding,
koﬃe en gebak, demo en
verzekering inbegrepen) - inschrijven
uiterlijk op 17/8 (max. 15 personen)
- meebrengen: emmer, snoeischaar,
eventueel ook bindmateriaal zoals
touw
Velt Scheldevallei
Nicole Vermaercke: 0479 21 32 07
nicole.vermaercke@hotmail.com

Zondag 26 augustus

Fietstocht 150 jaar De Pinte
Een familieﬁetstocht door De Pinte
langs plekken die een stop waard zijn
om de geschiedenis van 150 jaar De
Pinte toe te lichten. Met uitleg door
Johan Van Twembeke.

Zondag 26 augustus

Fietsen in ‘Pays des Collines’
Ontbijt om 9 uur in Le Moulin du Mouﬂu
in Wodecq, daarna start ﬁetstocht (30,6
km) bij deze brasserie aan de waterkant.
Het parcours is glooiend en er is af en
toe een stevig stukje bergop.
Onderweg picknick (zelf voorzien) in het
eco museum du Pays des Collines en
bezoek met gids aan La maison Louise
(over het leven in de jaren 50). Na het
bezoek ﬁetsen we verder. Bij aankomst
kan er nog een terrasje gedaan worden.
van 9 tot 17.30 uur - Le moulin du
Mouﬂu, Quesnot 28 Wodecq - € 12,5
(leden) / € 15 (ontbijt, gegidst bezoek
La maison Louise en verzekering
inbegrepen) - inschrijven voor 1/8
(max. 35 personen) - meebrengen:
ﬁets, picknick voor ’s middags, drank
voor onderweg, reserve binnenband
Velt Scheldevallei
Ronny Van Den Bussche: 0474 53 42 49
marleen.rogge1@gmail.com

om 14 uur - Kerkplein De Pinte
- einde rond 17 uur - € 3 (kaart,
boekje met parcours, drankje
inbegrepen) - inschrijven voor
20/8 op rekeningnummer
BE02 4474 5948 1140
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.de-pinte.davidsfonds.be

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

Woensdag 22 augustus

55+: Sportnamiddag in
Munkzwalm
om 12.30 uur - Bondslokaal - € 4 (leden)
/€6
Gezinsbond DP
A. Van Schelstraete: 09 282 62 46
Zaterdag 25 augustus

Bezoek aan pluktuin (inclusief
binden boeket)
Wie droomt er niet van een ouderwetse
pluktuin, waaruit naar hartenlust
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Oproep 55-jarigen
Ben je geboren in 1963 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 als 55-jarige (opnieuw) uitgenodigd voor een samenkomst op
zaterdag 22 september 2018!
Hou deze dag vrij. Verdere info volgt!
Info: Rita Cauwels, gsm 0472 57 11 12

De Pinte in beeld
Zwerfvuilacties
Foto’s genomen tijdens de gemeentelijke
zwerfvuilacties in samenwerking met de
scholen en verenigingen

Dubbelconcert
Dubbelconcert Harmonieorkest De Pinte Musikverein Freiamt op zaterdag 12 mei 2018
in het OCP (in het kader van 150 jaar De Pinte)

Tussenstop ‘Hautekiet trapt het af’ in De Pinte
Jan Hautekiet op pensioen. Hij nam in vijf fietsetappes
afscheid. Op 7 juni om 11.30 uur stopte hij aan het
station in De Pinte.
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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

Algemeen directeur

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
algemeendirecteur@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 maandag 27 augustus 2018
(datum 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
Adjunct-algemeendirecteur: 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 28 augustus 2018
(datum 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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Zomerzoektocht in Zevergem
Net als vorig jaar kunnen speurneuzen zich tijdens de
zomermaanden opnieuw uitleven; dit keer in Zevergem.
Geschikt voor een ruim publiek
De ZoeZeﬁe (Zoektocht door Zevergem met de
ﬁets) is een zoektocht met foto’s en vragen. De
zoektocht is er voor jong en oud en laat je zoeken naar
herkenningspunten in Zevergem. Een ideale familieactiviteit! De zoektocht is gemakkelijk - wat niet wil
zeggen dat er al eens een valstrik(je) kan opduiken …
De zoektocht is 13,2 km lang en start aan de kerk van
Zevergem.
Iedereen kan gratis aan de zoektocht deelnemen, maar
slechts de inwoners van De Pinte en Zevergem kunnen
een prijs winnen. Per gezin en per woonadres wordt
slechts één prijs toegekend. Op welke wijze je aan
ZoeZeFie deelneemt is vrij. De tocht is opgesteld als
ﬁetstocht maar kan ook te voet afgelegd worden.

Jouw antwoordenblad kan je opsturen naar ZoeZeFie
- OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte, of onder gesloten
omslag en met vermelding ZoeZeFie in de brievenbus
werpen van het gemeentehuis, het OCP of de bibliotheek.
Doe dit ten laatste op 31 augustus 2018 (poststempel
geldt als bewijs bij verzending).

Tijdens de zoektocht beantwoord je 30 vragen en zoek je
ook naar herkenningspunten op twintig foto’s. Dit is de
rode draad. Rangschik deze twintig foto’s die te zien zijn
verspreid over het parcours.

De prijsuitreiking
zal plaatsvinden in
oktober. Het juiste uur
en de plaats worden
aangekondigd via de
gemeentelijke kanalen
(site, INFOblad, digitale
infoborden …).

Hoe deelnemen?
Neem tussen 1 juli tot 31 augustus deel aan de
ZoeZeFie en win prachtige prijzen. Het parcours
en het antwoordenblad kun je gratis krijgen in het
gemeentehuis, de bibliotheek, het OCP, ‘t Boldershof
of via website www.depinte.be/ZoeZeFie.

Kermis Zevergem
Zaterdag 18 augustus
16 uur:
kinderanimatie door Kip van Troye
18 uur:
Badeendjes-worp voor kinderen (Dorp)
19 uur:
Tanssia Twirling Girls
19.30 uur: Allez, Chantez! in het kader van
150 jaar De Pinte. Mensen samenbrengen
om samen te zingen op een leuke locatie, zo
laagdrempelig mogelijk en helemaal gratis.
Dat is het concept van Allez, Chantez!. Met
een zangboekje in de hand passeren er
meezingers voor alle leeftijden: van
schlager tot hedendaagse muziek.
Meer info op pagina 28
21 uur:
‘t Klein Vertier. Dat is een wervelende
cabaretband, vol dans en aanstekelijke
muziek. Feest voor de oren en de
benen. Met retro danseressen en
liedjes.
22 uur:
The Gambits
23 uur:
Vuurwerk

Zondag 19 augustus
15.30 uur: Aﬂossingsduatlon
17 uur:
Zevergemse duatlon
Dorp Zevergem, 3 km lopen en
17 km ﬁetsen
Inschrijven: tent Dorp

