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Volgende INFOblad
(november - december 2018)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
16 september 2018 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in september - oktober
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17 tot 19.30 uur
woensdag van 13.30 tot 16 uur
De diensten Ruimtelijke ordening - Milieu en
Grondzaken zijn enkel open op
maandagavond, dinsdag- en donderdagvoormiddag.

Geleid bezoek aan
‘Hof ter Groene Walle’
De hoeve is in private handen en wordt momenteel
gerenoveerd. Op Openmonumentendag (zondag 9
september) krijg je de unieke kans om een bezoek te
brengen aan deze hoeve. De erfgoedraad licht er de
plannen toe, daarnaast krijg je te zien en horen hoe een
oud en vervallen gewaand gebouw nieuw leven wordt
ingeblazen.

13

Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur

Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 18 uur*
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 18 uur*
zaterdag
9 tot 17 uur
* 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
2 | www.depinte.be
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Openingsuren bibliotheek
17 tot 19 uur
maandag
dinsdag
16 tot 18 uur
woensdag
10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
donderdag
16 tot 19 uur
vrijdag
14 tot 17 uur
zaterdag
10 tot 12 uur

Workshops in de BIB
De bibliotheek van De Pinte organiseert tal van activiteiten.
Met voor elk wat wils: lezing Griet Op de Beeck,
theatervoorstelling ‘Ule: ik was veertien in 1914’, workshop
DDDrie D, lezing David Dewulf: Mindfulness en geluk
voor iedere dag, Verwendag, pc-dokter …
Je leest het op pagina 15 en via
www.depinte.be/bibnieuws.
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Feest in De Pinte
•

Zaterdag 1 en zondag 2 september:
Speelstraatweekend met kinderfilm Coco en
openluchtfilm Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri | zie pag. 13

•

Vrijdag 7 tot zondag 9 september:
Feestweekend naar aanleiding van 150 jaar De Pinte
met Mariage Fantastique, Allez, Chantez!, ’t Schoon
Vertier, The Bobby Setter Band, Pintefeest ... | zie pag. 25

•

Zaterdag 29 september:
Festival van Vlaanderen - Zefiro Torna: Allegoria
| zie pag. 14
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Jouw kandidaat in de kijker tijdens het Vrijwilligersfeest?
Laat jouw stem horen voor 1 oktober. | zie pag. 14

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender
❏ Toegang recyclagepark: elk jaar krijg 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: dinsdag 16 oktober
❏ 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

Scheurkalender als
ideale start voor een
gezond nieuw schooljaar
Ontdek, speel en leer in onze Gezonde Gemeente
Waarom gaan snoepjes er gemakkelijker in dan
groenten? Hoe lang mag mijn kind tv kijken? Hoe en
wanneer praat ik over seks? Hoe zorg ik ervoor dat mijn
kind meer beweegt? Zijn de games die mijn kind speelt
wel geschikt?
Dat zijn slechts een paar van de vele vragen die je je
dagelijks stelt als je een kind opvoedt. Om ouders te
ondersteunen bij hun opvoedingstaken lanceren we
een gezondheidscampagne in samenwerking met
Logo Gezond + vzw.
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Openbare werken & Mobiliteit

Een nieuw
mobiliteitsplan voor
De Pinte
Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe
mobiliteitsplan voor De Pinte goedgekeurd.
Je kunt het nieuwe mobiliteitsplan downloaden op de
campagnewebsite depinteonderweg.be en op
www.depinte.be/mobiliteitsplan. Elke inwoner van De Pinte
kreeg ook een beknopt overzicht met de belangrijkste
maatregelen in de brievenbus
(zie www.depinte.be/foldermobiliteit).

Deze affiche werd doorheen het
volledige participatietraject gebruikt
om input te vragen aan inwoners.

Zoals je hebt kunnen volgen via de gemeentelijke kanalen
en op de website www.depinteonderweg.be heeft dit plan
een lange weg afgelegd op vlak van participatie en inspraak.
Vele suggesties, ervaringen en bekommernissen van
bewoners, bedrijven en bezoekers dienden als input voor
de mobiliteitsdeskundigen. Zo kon het bestuur duurzame,
realistische en kwaliteitsvolle keuzes maken.
We willen iedereen graag van harte bedanken! Samen gaan
we nu voor een vlottere, veiligere en duurzamere mobiliteit.

Bouw geluidswerende
schermen langs E17
De bouw van geluidswerende schermen langs de
E17 kan vermoedelijk starten eind 2018.
De schermen hebben een hoogte die varieert
tussen 3,5 en 5 meter en dienen ter bescherming
van de woonwijken gelegen in de Pont-Noord en
Molenstraat en de omgeving van Den Beer, Grote
Steenweg, Korte Veldstraat en Boeregemstraat.
Kaart met locaties en hoogtes schermen op:
www.depinte.be/geluidsschermen
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Gemeente betaalt
25 % van Buzzy
Pazz of NMBSschooltreinkaarts
Ga je naar school met het openbaar vervoer?
De gemeente betaalt 25 % van je Buzzy Pazz en/of
25 % van je NMBS-schooltreinkaart.
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz, dan wordt bij aankoop
van het abonnement de korting automatisch
verrekend. Hiervoor heb je je identiteitskaart nodig,
waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte
en jonger bent dan 25 jaar. Gezinskortingen kunnen
worden gecumuleerd. Heb je al een abonnement
dat je aan de volle prijs betaalde, dan kan je dit
inruilen voor een abonnement met korting. De nog
niet verstreken periode van je lopende abonnement
wordt terugbetaald.
Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in
combinatie met bus of tram), haalt bij de dienst
Burgerzaken van De Pinte een speciaal attest.
Je kunt dit formulier alvast printen en invullen.
Je hoeft dan enkel nog langs te gaan in het
gemeentehuis voor de ondertekening van het
document. Met dit document en een recente
pasfoto ga je naar het stationsloket waar je een
nieuwe moederkaart moet aanvragen. Eenmaal in
het bezit van deze nieuwe moederkaart geniet je
de 25 % korting op alle aangekochte valideringen.
Je verplaatsingen met het openbare vervoer van
en naar school worden op die manier een stuk
voordeliger. Let wel, wie al een schooltreinkaart bezit
en achteraf nog wil genieten van het voordeeltarief is
verplicht een nieuwe moederkaart aan te schaffen.
Meer info: www.depinte.be/openbaar vervoer

Werken Keistraat
In september-oktober 2018 zal er gewerkt worden in de
Keistraat, tussen de Rosdamstraat en rotonde Baron de
Gieylaan.
De Pinte heeft initiatief genomen, samen met TMVW/
Farys, om deze weg heraan te leggen. Op grondgebied
De Pinte wordt de gracht gedempt en komt er een
nieuw wegdek. De helft van de oude weg blijft liggen
en wordt een dubbelrichtingsfietspad.
Het dubbelrichtingsfietspad zal voorzien worden door
Stad Gent bij de heraanleg van de Baron de Gieylaan
(uitvoering eind 2019-2020).
Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer
mogelijk zijn. De omleidingsroutes zullen
gecommuniceerd worden via www.depinte.be, de
nieuwsbrief Openbare werken en andere gemeentelijke
kanalen.

Hinderpremie voor
kleine ondernemingen
Hinder door werken voor de deur? Als je in aanmerking
komt voor een hinderpremie, ontvang je een brief van het
Agentschap Innoveren & Ondernemen.
De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming (2 000
euro) voor ondernemers die geconfronteerd worden met
ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak. De
hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine
ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken
voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven
bedienen tijdens deze periode.
Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier
automatisch van op de hoogte gebracht. De uitbetaling
moet wel tijdig door de onderneming zelf worden
aangevraagd. De hinderpremie vervangt de Rentetoelage
en Inkomenscompensatievergoeding.
Meer info:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

TIP
Wegomlegging kermis De Pinte
Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie in het centrum
van De Pinte naar aanleiding van de kermis en
Pintefeest / de braderie op zondag 9 september.
Zie www.depinte.be voor meer info.

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

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 | 5

Openbare werken
& Mobiliteit

Parkbosbruggen
geopend
Eindelijk mogen ze gebruikt worden, de lang
verwachte Parkbosbruggen zijn open. De twee
fiets- en wandelbruggen zijn gesitueerd over
de Ringvaart/R4 en over de E40. Ze vormen een
veilige fietsoversteek van De Pintelaan naar de
Leebeekstraat en dan naar de Rijvisschestraat.

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 …

De bruggen vormen een noodzakelijke schakel voor
de creatie van een langzame verkeersverbinding op
de oude spoorwegbedding tussen gemeente
De Pinte, de groenpool Parkbos en stad Gent.
Er zijn nieuwe plannetjes van het Parkbos te krijgen
in het gemeentehuis.

TIP
Kom stemmen met de fiets!

Opstart nieuwsbrief
Middenstand
De gemeente wenst een nieuwsbrief op te starten
voor de middenstanders en zelfstandigen in onze
gemeente. We willen alvast beginnen met het verzamelen van adressen.
Hebt u een zaak in De Pinte - Zevergem? Schrijf u dan
in via www.depinte.be/nieuwsbrieven.
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Milieu & Duurzaamheid

Lokale helden in De Pinte
Grijp de kans om jouw initiatief, idee,
winkel, vereniging of hobby bekend te
maken. Kom op als held uit De Pinte.
Blink je in iets uit? Ben je geëngageerd? Wil je iets delen met de rest
van de gemeente? Ken je iemand die
zich steeds inzet voor een duurzame
wereld ... Hij, zij of jij verdient het om
eens in de kijker te staan!

Tijdens de week van de duurzame
gemeente van 18 tot 25 september
én in de loop van het komende jaar
worden de helden bekend gemaakt
en in de bloemetjes gezet.
We geven alvast een aanzet vanuit
de gemeente zodat iedereen held kan
worden. Samen kunnen we zorgen

voor een betere wereld tegen 2030.
De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstelling zijn hierbij de leidraad.
Ook de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
kan getipt worden als ‘Lokale held’ (zie
pagina 10).

Maak je ten laatste op 9 september
kenbaar via milieudienst@depinte.be
of bel 09 280 80 24. Surf naar
www.duurzamegemeente.be voor
meer informatie.

Geen restjes in de
glasbol dankzij een

pottenlikker!

Haal op 20 oktober een pottenlikker in het
recyclagepark
De eerste 100 bezoekers in elk recyclagepark in de
IVM-regio (dus ook in De Pinte) die op zaterdag
20 oktober glazen bokalen aanbieden - leeg én uitgespoeld uiteraard - krijgen een pottenlikker.
Met deze actie willen Fost Plus, IVM en de gemeentebesturen inwoners bedanken voor het correct
aanbieden van het glasafval, waarmee ze bijdragen
aan een correct recyclageproces.

Plannen om je woning te
benoveren?
Doe het samen met je BENOvatiecoach, je staat er niet
alleen voor en het is volledig gratis!
Voordelen:
• onafhankelijk advies en plan van aanpak over de beste
renovatiemaatregelen voor jouw woning
• deskundige begeleiding bij de uitvoering van je werken
• ondersteuning bij de aanvraag van offertes en premies

Meer info: www.fostplus.be
Kortom een volledige ontzorging!

TIP

Meer weten?
Kom naar de infosessie op 4 oktober om 19.30 uur
in de raadzaal
Zie UiTagenda pagina 31 voor meer info

Samen voedselverspilling vermijden
Infoavond op vrijdag 28 september om 20 uur.
Voedsel is te waardevol om te verspillen. Het is zonde
van de grondstoffen en van de inspanningen die
geleverd zijn voor de productie.
Meer info in de UiTagenda op pagina 30
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Welzijn & Sociale zaken

Ontdek, speel en leer in onze Gezonde Gemeente
Waarom gaan snoepjes er gemakkelijker in dan groenten?
Hoe lang mag mijn kind tv kijken? Hoe en wanneer praat ik
over seks? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind meer beweegt?
Zijn de games die mijn kind speelt wel geschikt?
Dat zijn slechts een paar van de vele vragen die je je
dagelijks stelt als je een kind opvoedt. En je bent niet de
enige. Elke ouder heeft wel eens twijfels over de opvoeding.
Dat is normaal. Een gezin is in de eerste plaats een bron
van geluk, maar kan ook extra stress met zich meebrengen.
Ouders gaan dan op zoek naar tips om hun kind gezond op
te voeden, maar weten niet altijd waar te beginnen.
Daarom willen we jonge gezinnen een duwtje in de rug
geven. Tien Gezonde Gemeenten slaan de handen in elkaar
en werken de komende twee jaar aan een gezondheidscampagne in samenwerking met Logo Gezond + vzw. We
willen hiermee ouders ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen
opgroeien en zelf gezonde keuzes leren maken.

met onder andere Huis van het Kind, OCMW, gemeente, de
basisscholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
en heel wat organisaties die bezig zijn met gezond opvoeden.
Meer info: www.gezondopvoeden.be of de groep ‘Gezond
opgroeien’ op Facebook

Elk gezin met een kind in de lagere school krijgt een scheurkalender mee. We hopen dat deze investering loont en dat
ouders samen met hun kind(eren) gemotiveerd zijn om de
kalender dagelijks te gebruiken.
Het lokaal bestuur De Pinte organiseert ook twee
vormingen in het kader van Gezonde Gemeente in het
najaar. Meer info volgt in de volgende editie van het infoblad.
Deze campagne vertrekt vanuit een brede samenwerking

Bezoek het Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen op de BIS-beurs
Slim bouwen en verbouwen klinkt erg modieus. Toch is onafhankelijk advies niet gemakkelijk te vinden. Kom tijdens de
BIS-beurs van 6 tot 14 oktober langs bij de stand van het
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincies
Oost- en West-Vlaanderen. Je krijgt een antwoord op jouw
concrete vragen zoals ‘Hoe maak ik een slim stappenplan
voor mijn renovatie?’ en ‘Welke materialen zorgen voor meer
comfort en een betere luchtkwaliteit?’.
Wil je een meer uitgebreid advies? Schrijf je dan in voor de
quick-scan: een kort advies van twintig minuten. Surf naar
www.bisbeurs.be en kies bij de adviessessie ‘duurzaam (ver)
bouwen’. Breng gerust jouw (ver)bouwplannen mee. Je
ontvangt dan een gratis duokaart voor de BIS-beurs.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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Voor jouw droomhuis komt onze renovatieadviseur aan huis!
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en
meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of duurzame materialen.
De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je
advies dat perfect op maat is. Kom naar de BIS-beurs
en schrijf je in op de stand van het Steunpunt of via
www.bouwwijs.be.
Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis,
in plaats van 280 euro. De gemeente De Pinte en het
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de
volledige kost op zich.

TIP
Repair Café op 8 september
Handige vrijwilligers helpen jou, helemaal gratis,
om spullen te repareren.
Op zaterdag 8 september van 9.30 tot 13 uur
Locatie: School van Morgen, Stropstraat 21, Nazareth

YOUCA action day
18 oktober 2018 is het YOUCA Action Day. Je kent dit vast
nog wel onder de naam Zuiddag. Dan engageren 15 000
jongeren, van het vierde tot het zevende middelbaar, zich
om één dag aan het werk te gaan op een schooldag. Op die
manier kunnen zij van het werkleven proeven. Hun loon,
50 euro, schenken ze aan projecten van geëngageerde
jongeren wereldwijd, zowel in Ecuador als in België. Ook bij
de gemeente De Pinte zullen er vier leerlingen aan het werk
gaan. Kan jij ook een job aanbieden voor een dag? Schrijf je
in op de jobbank jobbank.youca.be als werkgever en draag
zo jouw steentje bij.

Tentoonstelling
samenwerken loont
‘over de grenzen heen’
Van dinsdag 18 tot en met zaterdag 29 september
loopt de tentoonstelling ‘Samenwerken loont! Over
de grenzen heen’ in de bibliotheek van De Pinte.
Je kan er kennis maken met de mondiale initiatieven
van de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente
De Pinte. Persoonlijke verhalen van mensen in
Rwanda, Ecuador en de Filipijnen vormen de leidraad. De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Seniorenrestaurant
voortaan elke dag van de week
Sinds een aantal jaren kunnen senioren en personen met
een beperking van De Pinte op dinsdag en donderdag
’s middags komen eten in het seniorenrestaurant van
het Woonzorgcentrum Scheldevelde. Vanaf 1 oktober
2018 breiden we dit aanbod uit en zal dit elke weekdag
mogelijk zijn!
De kostprijs van de maaltijd bedraagt 6 euro voor dagverse soep, hoofdgerecht, dessert en een consumptie.
De betaling gebeurt aan de hand van een maandfactuur.
Het middagmaal wordt om 12 uur geserveerd in de
cafetaria van WZC Scheldevelde. Er zal een weekmenu
beschikbaar zijn met een gevarieerd aanbod.
De plaatsen zijn beperkt.
Verdere informatie (systeem van inschrijving, werkwijze)
wordt binnenkort gecommuniceerd.
Je bent van harte welkom!
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Welzijn & Sociale zaken

Regio-verpleegkundige Martine met pensioen
Eind juni 2018 is Martine Vanderhaeghen, regio-verpleegkundige consultatiebureau De Pinte op pensioen
gegaan. Martine heeft 39 jaar gewerkt bij Kind en Gezin
(destijds Nationaal Werk voor Kinderwelzijn).
Na haar studies als sociaal verpleegkundige, werd ze
tewerkgesteld in Deinze. Vanaf 1990 werd ze definitief
tewerkgesteld in De Pinte.

Martine is voor velen geen onbekende in ‘Het huis van
het Kind’. Zij heeft de taak van verpleegkundige voor
het consultatiebureau altijd met hart en ziel gedaan. Ze
geeft nu de fakkel door aan Marieke Lantsoght. Sinds
augustus volgt ze Martine op in het consultatiebureau in
De Pinte (in Huis van het Kind ’t Bommeltje).
Ook geïnteresseerd om bij te springen als vrijwilliger?
Contacteer Marleen Schelstraete via tel. 09 280 72 97 of
marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be.

Op de foto zie je Martine (onderaan als zevende van links) samen met onder andere de vrijwilligers voor Kind & Gezin. Haar vervanger, Marieke, staat onderaan als tweede van links.

Memorandum GROS
De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS) is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen en geïnteresseerde inwoners die actief zijn op vlak
van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.
De GROS ondersteunt deze groepen en verenigingen en
verdedigt hun belangen.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
dit jaar beschouwt de GROS De Pinte-Zevergem het als haar
opdracht om een aantal aanbevelingen te formuleren met
het oog op het toekomstige gemeentelijke beleid
betreffende internationale solidariteit.
Vanuit de onmiskenbare vaststelling dat wij onder meer
door de technologische evolutie en de globalisering van
de samenleving, meer en meer in een mondiale samenleving komen, menen wij dat ook ons lokaal beleid een veel
grotere verantwoordelijkheid moet opnemen, zodat de hele
wereld kan evolueren naar een vreedzame, duurzame en
sociaal rechtvaardige plek. Problemen van elders veroorzaken immers ook de problemen hier en omgekeerd. Voor de
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concrete aanbevelingen die worden geformuleerd, baseert
de GROS zich op de ‘Agenda 2030’. Dit is de ambitieuze
duurzaamheidsagenda van de VN, waarin we de Duurzame
OntwikkelingsDoelstellingen of DOD’s (in het Engels SDG’s)
terugvinden.
De GROS roept de nieuwverkozen en herverkozen vertegenwoordigers van de bevolking van De Pinte en Zevergem op,
om deze Agenda als leidraad te nemen bij de opmaak van
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor de periode
2019-2025. Het volledige memorandum is te lezen op
www.depinte.be/memorandumgros.

Gratis choco in de Wereldwinkel
op zaterdag 13 oktober
Kom op de dag voor de verkiezingen
naar de Oxfam-Wereldwinkel met
een lege (liefst uitgewassen) pot
choco en ruil die in voor een volle pot
Oxfam-choco. En teken er meteen de
petitie voor een eerlijke en duurzame
cacaosector.
‘Draai niet rond de pot’ is het motto
waaronder Oxfam-Wereldwinkels zich
tot de politici richt. Een internationaal
onderzoek toont immers dat achter
‘s lands favoriete lekkernij nog steeds
een donkere waarheid schuil gaat van
extreem arme boeren, toenemende
kinderarbeid en massale ontbossing.

We willen echt trots zijn op de
Belgische chocolade. Daarom vragen
de Wereldwinkels via de petitie een
nationale wetgeving én een bindend
VN-verdrag dat bedrijven en supermarkten verplicht om de mensenrechten in hun toeleveringsketens te
beschermen. Dit geldt trouwens niet
enkel voor chocolade, maar evengoed
voor andere producten, zoals exotisch
fruit, over rijst en thee, tot textiel.
De Wereldwinkel, Polderbos 2, is elke
woensdag en zaterdag open van 10
tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

24ste Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker in zicht!
De voorbereiding van de driedaagse
op 14, 15 en 16 september draait op
volle toeren. Het Plantjesweekend van
Kom op tegen Kanker is ondertussen
stevig ingeburgerd. Ook de 24ste editie
wordt vast een schot in de roos. Op 14,
15 en 16 september zullen duizenden
vrijwilligers doorheen heel Vlaanderen
azalea’s aan 7 euro te koop aanbieden.
Aan supermarkten, op gemeentepleinen of deur aan deur, iedereen vindt
dichtbij de typische Kom op tegen
Kanker-plantjes.

Elke verkochte azalea maakt écht een
verschil. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steunen zorgprojecten voor kankerpatiënten.
Zo worden er onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en
jongeren met kanker. Een deel van de
opbrengst gaat naar palliatieve zorg en
lotgenotengroepen.
Vanaf begin september vind je alle
verkooplocaties op
www.plantjesweekend.be.

Ook in De Pinte en
Zevergem op zaterdag
15 september
Op verschillende locaties zullen
azalea’s aangeboden worden.
Je kan ze ook bestellen (bezorging aan huis), bij plantjeskapitein Donald Vermaercke,
0474 54 84 64,
donald.vermaercke@skynet.be.
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Veiligheid

Test BE-Alert
op 6 september 2018
Op donderdag 6 september 2018 in de namiddag zal
de gemeente een testbericht sturen naar iedereen
die is ingeschreven op BE-Alert. Deze oefening zal
ook plaatsvinden in de andere gemeentes van de
politiezone Schelde-Leie (Gavere, Nazareth en
Sint-Martens-Latem).
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de
overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert kan je ook rechtstreeks informatie
krijgen via een gesproken bericht op jouw vaste
telefoonlijn, gsm of via e-mail.
Ben je nog niet ingeschreven?
Schrijf je dan nu in via www.be-alert.be
(gemakkelijk en gratis).
Motiveer ook jouw familie en vrienden
om zich in te schrijven!

Stickers om huisdieren
te redden bij brand
De Vlaamse overheid lanceerde een sticker waarop burgers
kunnen aangeven hoeveel huisdieren ze in hun woning
hebben. Door de sticker aan het raam te plakken, ziet de
brandweer bij een interventie meteen of ze dieren kunnen
aantreffen.
Bij een brand ligt de prioriteit van de brandweer uiteraard
bij het redden van mensenlevens. Daarna wordt geprobeerd
om het gebouw te redden. Maar
soms worden huisdieren over
het hoofd gezien omdat brandweerlieden gewoon niet weten
dat ze er zijn. Vaak verstoppen de
dieren zich ook als ze het gevoel
hebben dat er gevaar is.
Inwoners van De Pinte kunnen een sticker krijgen bij de
diensten Ruimtelijke ordening
- Milieu en Burgerzaken.

Amnestieperiode voor
onvergunde wapens
tot eind 2018
Op 1 maart 2018 startte een amnestieperiode voor wie thuis
nog niet-vergunde wapens, laders of munitie liggen heeft.
Deze amnestieperiode eindigt op 31 december 2018.
Wie komt in aanmerking voor deze amnestieperiode?
Personen die een vergunningsplichtig wapen bezitten zonder
geldige vergunning.
Hoe kan je je niet-vergund wapen laten vergunnen?
• Woon je in De Pinte, Nazareth, Gavere of Sint-MartensLatem, dan wend je je tot de wapendienst in het
hoofdcommissariaat (Florastraat 19, De Pinte).
• Je maakt een telefonische afspraak met de wapendienst
op 09 321 76 94.
© 2013 DSI Police Politie

Gewijzigde locatie
AED-toestel
Naar aanleiding van de werken aan het gemeentehuis is het AED-toestel verhuisd naar de gevel van
het gemeentehuis
(wijkcommissariaat politie) ter hoogte van de frituur.
De AED kan helpen bij reanimatie. De elektroden van
dit volautomatische toestel kleeft u op de borstkas van
het slachtoffer. Daarna voert de AED een analyse van
het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok,
dan zal het toestel automatisch een schok toedienen.
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Openmonumentendag: geleid bezoek aan
‘Hof ter Groene Walle’
De Pinte telt drie monumenten, het
‘Hof ter Groene Walle’ in de Kunstschildersweg is er één van (beschermd in
2011). De hoeve werd voor het eerst
vermeld in 1249, de kern van de huidige hoevegebouwen zou teruggaan
tot in de 17de eeuw, maar wat je ziet
stamt voornamelijk uit de 18de eeuw.
In 1958 kocht de familie Cnudde
‘Het Hof’, nadat ze de boerderij eerst
hadden gepacht. Na de dood van
de ouders bleven de zeven kinderen
Cnudde op de hoeve. Het waren echte
dorpsfiguren. Geen enkele van de
kinderen was getrouw. De ‘Cnuddekes’
waren zeer traditionele landbouwers.
Tot in hun oude dagen bleven ze
werken met paard en kar. In 2012 over-

leed Roger Cnudde. Hij was de laatste
overblijvende telg van het gezin.
De hoeve is nu in private handen en
wordt momenteel gerenoveerd.
Op Openmonumentendag krijg je de
unieke kans om een bezoek te brengen
aan deze hoeve. De erfgoedraad licht
er de plannen toe, daarnaast krijg je te
zien en horen hoe een oud en vervallen
gewaand gebouw nieuw leven wordt
ingeblazen.
Recente bouw- en renovatietechnieken
laten toe om dergelijk onroerend erfgoed met zorg te herwaarderen waarbij
er niet ingeboet wordt aan comfort.
Deze activiteit is gratis na inschrijving
via www.depinte.be/omd.

Wanneer: zondag 9 september
om 14, 14.30, 15, 15.30
en 16 uur
Waar:
Kunstschildersweg 5

Kinder- en openluchtfilm
Op zaterdagavond 1 september 2018
organiseren de cultuurdienst, jeugdraad en jeugddienst de zevende editie
van de kinder- en openluchtfilm.
Dit jaar vertonen we voor de kinderen
de film ‘Coco’. ‘s Avonds is er de openluchtfilm ‘Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri.’

Coco
Miguel droomt ervan om een succesvol
muzikant te worden. Hij wil dolgraag net
zo beroemd worden als zijn idool Ernesto
de la Cruz, maar muziek is verboden in zijn
familie. Op mysterieuze wijze komt Miguel
op de Dag van de Doden in het kleurrijke
Dodenrijk terecht. Daar ontmoet hij Héctor
en samen gaan ze op reis om het echte
verhaal achter Miguels familiegeschiedenis
te ontdekken. Eén van de beste Disney
films in jaren, met een erg origineel
verhaal waarin de liefde eens niet helemaal op de voorgrond staat. Je wordt er
vrolijk van en het heeft leuke plotwendingen. Een echte aanrader voor jong en oud.
Waar:

OCP (Polderbos 20, De
Pinte)
Wanneer: zaterdag 1 september om
15 uur. De filmvoorstelling
duurt twee uur (inclusief
een pauze van vijftien
minuten)
2 euro, vooraf registreren
Tickets:
via www.depinte.be/
kinderfilm is wenselijk
Voor wie: kinderen vanaf zes jaar

Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri
“Zelden jongleerde iemand zo zelfverzekerd met tragedie en komedie als
Martin McDonagh (In Bruges) in Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Een hilarisch wraakdrama dat je tot
tranen toe beweegt én aan het denken zet. Vaak heb je zin hebt om recht
te veren uit je bioscoopstoel en luid te
applaudisseren: voor hoofdpersonage
Mildred Hayes, die de moord op haar
dochter opgehelderd wil zien.
Voor actrice Frances McDormand, die
het allemaal zo droog en minimalistisch brengt. En voor McDonagh, die
dit twee uur durende feest volstouwde
met hilarische dialogen.” (De Morgen,
10 januari 2018, Lieven Trio)
Wanneer: zaterdag 1 september,
vanaf 20 uur
parking OCP (Polderbos
Waar:
20, 9840 De Pinte)

Tijdens de pauze krijgen de kindjes
een versnapering en een drankje!
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Vrijwilligersfeest 2018: ook nu telt jouw stem!
Het mag ondertussen een traditie heten; ook dit najaar wil
de gemeente de Pintse vrijwilligers in de bloemetjes zetten.
En ook nu weer organiseren we daarvoor een heus feest!
Alle leuke en fijne activiteiten die dit jaar in onze gemeente
werden georganiseerd worden gedragen door vele, soms
onzichtbare, helpende handen. En die verdienen
een dikke merci!

gemotiveerd, hoe meer kans jouw kandidaat heeft om
dan uiteindelijk als laureaat uitgekozen te worden.
Dit gebeurt door de respectievelijke adviesraden van
cultuur, jeugd en sport.
• Winnaars van vorig jaar komen niet in aanmerking.
• Enkel kandidaturen die ons bereiken via het online
formulier worden behandeld.

Tijdens dit vrijwilligersfeest willen we een paar mensen extra
in de schijnwerpers zetten. We zijn op zoek naar vrijwilligers,
verdienstelijke burgers en verenigingen die op vlak van
cultuur, jeugd of sport De Pinte op de kaart hebben gezet
en het nog wat aangenamer maken om er te leven.

Wij willen bij deze een warme oproep lanceren om toch
even tijd vrij te maken om na te denken of je geen persoon
of organisatie kent die volgens jou zeker voor een nominatie
in aanmerking komt. Dit om zo veel mogelijk waardevolle
kandidaturen te kunnen selecteren.
Info: dienst Vrije tijd, OCP, tel. 09 280 98 46, vrijetijd@depinte.be

Ken jij iemand die het verdient een ambassadeur
te zijn van onze gemeente en genomineerd
kan worden voor Cultuurverdienste,
Jeugdverdienste of Sportverdienste? Laat het ons
zeker weten en dien je kandidatuur in via het online
formulier op www.depinte.be/vrijwilligersfeest. Doe
dit vóór 1 oktober 2018!

Opgelet:
• Vermeld in jouw kandidatuur de contactgegevens van
de genomineerde en omschrijf je nominatie. Hoe beter

Festival van Vlaanderen in de provincie
Zefiro Torna: Allegoria
Programma rond:
Wijsheid en dwaasheid
Dood en vergankelijkheid
Liefde en ijdelheid
Over engelen en duvels, sottigheden en dwaesheden …
Het vocaal-instrumentaal ensemble Zefiro Torna schetst in
Allegoria een muzikaal beeld van de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw en de 17de
‘gouden’ eeuw.
Zefiro Torna put uit een schat aan pittoreske volks- en
geuzeliederen en uit lied- en madrigalenbundels van
uitgevers, dichters en componisten als Bredero, Vallet,
Padbrué en Hacquart. De gestileerde, poëtische muziek van

de burgerij verhoudt zich moeiteloos tot de jolige volkse
muziek van de speelmannen.
Zefiro Torna brengt het culturele erfgoed op unieke wijze
terug tot leven. Authenticiteit wordt gecombineerd met
creativiteit. Het ensemble kiest voor historische instrumenten
en een historische benadering van de uitvoeringspraktijk
maar voegt er ook eigen elementen aan toe.
Uitvoerders
Annelies van Gramberen, zang
Jowan Merckx, blokfluit, kromhoorn, doedelzak, percussie
Liam Fennelly, viola da gamba
Jurgen De Bruyn, luit, barokgitaar, theorbe, zang, artistieke
leiding
Wanneer: zaterdag 29 september om 20 uur
Waar:
Sint-Nicolaas van Tolentijnkerk,
Kerkplein De Pinte
Prijs:
12 euro (VVK), 15 euro (ADK), Kaarten via
Cultuurdienst De Pinte,
tel. 09 280 98 41 of
www.depinte.be/festivalvanvlaanderen
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Gratis activiteiten
georganiseerd door de BIB
‘Ule: ik was veertien in 1914’
Dinsdag 18 september
om 14 uur in het OCP
Een gratis
theatervoorstelling
voor 55-plussers en
de zesde leerjaren,
naar het gelijknamige
succesboek van
Marc de Bel.

Reserveren nodig via www.depinte.be/bibnieuws
Meer info in de agenda vanaf pagina 27

Workshop
DDDrie D
Zaterdag 27 oktober van 10
tot 12 uur in de bibliotheek
Voor kinderen tussen 9 en
13 jaar

Donderdag 25 oktober om 20 uur in de bibliotheek
We leven in een hectische maatschappij waar ‘snel’ en
‘druk’ de maat slaan. Hoe houden we het hoofd koel
en het hart warm? Dr. David Dewulf toont aan hoe
mindfulness je op een eenvoudige manier helpt om te
gaan met de drukte en de stress van het leven.
Zodat je elk moment van je leven ten volle leeft.
Deze lezing is de start van een driedelige lezingenreeks
rond gezondheid. Op 8 november volgt Mireille Versyck
over burn-out en stress en op 22 november Karolien
Olaerts over gezonde voeding.

Verwendag in de BIB
Zaterdag 13 oktober van 10 tot 12 uur in de bibliotheek

Pc-dokter
Op zaterdag 1 september en 6 oktober van 10 tot 12
uur in de bib
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Lezing David Dewulf:
Mindfulness en geluk voor
iedere dag

Vrijdag 12 oktober om 20 uur in de bibliotheek
Ze schrijft over ouders en kinderen. Over kapotte
mensen en hoe zij ongewild anderen
ook kapotmaken. Over waar
verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over
geheimen en eenzaamheid.
Over ziekte en zwijgen.
Over de gevaren van sterk
zijn. Over het belang van spijt
hebben. Over vergeten en
niet kunnen vergeten. Over
machteloosheid en jezelf
durven redden.
Over evolutie versus stagneren. En natuurlijk ook nog over
de liefde. Omdat dat alles is wat
we hebben, of toch bijna.

s

Lezing Griet Op de Beeck

Vrije tijd

Lessenreeks rugschool: een aanrader
voor mensen met en zonder rugpijn (+18)
Tijdens deze lessen train je op een evenwichtige manier je rugen buikspieren. Je krijgt sterkere spieren die je wervelkolom beter
ondersteunen. Het zijn oefeningen om je natuurlijk spierkorset
van buik en rug (terug) sterk en stevig te maken en zo belasting
op te vangen. Bij de oefeningen wordt vooral aandacht besteed
aan de kleine stabilisatiespieren en de bekkenbodemspieren.
Je leert deze (opnieuw) gebruiken en controleren. De lessen
worden gegeven door een gekwalificeerde lesgever.
Waar:

Cafetaria Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1
Wanneer: Wekelijks op maandag vanaf 17 september
(10 lessen) Groep van 19 tot 20 uur en
van 20 tot 21 uur.
Prijs:
40 euro (inwoners), 60 euro (niet-inwoners)
Inschrijven: Deelnemen kan enkel door vooraf in te
schrijven via Sportdienst De Pinte: aan de
balie van het OCP, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be.

55+ on the move:
Sporteldag in Deinze op
donderdag 20 september
Regionale Sporteldag voor 55-plussers, georganiseerd
samen met de collega’s van de burensportdienst
Leiestreek.
De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende sporten
zoals aquagym, body & mind, curling, curve bowls, dans/
aerobics, drums alive, fitbal, keep fit, spinning, zwemmen,
fietsen, kubb, petanque, tennis en wandelen.
Waar:

Sporthal Palaestra,
Kastanjelaan 35, 9800 Deinze
Wanneer: donderdag 20 september 2018, onthaal
om 9.30 uur, einde om 15.45 uur
Prijs:
5 euro (deelname sport), 10 euro (koude
schotel en drankje)
Inschrijven: Deelnemen kan enkel door in te schrijven
voor vrijdag 7 september via Sportdienst
De Pinte: aan de balie van het OCP,
tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be.
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Begeleiders gezocht
voor naschoolse kinderopvang
Nog eventjes genieten van een deugddoende vakantie
en dan gaan de schoolpoorten opnieuw open.
Honderden kinderen zullen weer gebruik maken van
de naschoolse opvang in De Pinte op school door EVA
Onsa vzw.
Gezocht!
Voor de begeleiding van deze kinderen zijn we op zoek
naar enthousiaste medewerkers, op vaste basis of om
sporadisch als vrijwilliger in te springen.
Ga je graag met kinderen om en ben je voor of na de
schooluren beschikbaar? Stuur dan zeker een mailtje
naar onsa@depinte.be voor meer informatie!

Schijt je Rijk
Op zondag 23 september organiseert Chiro De Pinte
voor de tweede keer de activiteit ‘Schijt je Rijk’.
Loei, loei, loei
Weldra laat ik weer een windje met een geurige boodschap
erbij. Noem het gerust een heerlijke, smeuïge, aromatische
brij. Dit doe ik niet in naam van de klimaatopwarming. Wel
draag ik zo mijn steentje bij voor de lokaalverfraaiing. Je kan
op 23 september 2018 op mijn heuse vlaaien een gokje
doen. Dan geef ik die dag wat extra van katoen. Wie kan
raden waar ik mijn kunstwerkjes zal leggen, zal het als fiere
Ipadwinnaar kunnen nazeggen. Neen, hier is geen stront
aan de knikker, want ik ben al een geoefende mikker. Gok
dus maar vlug op de locatie van mijn gevoeg, dan hebben
we snel Chiromiddelen genoeg.
Wc-papierverkoop
Om de kas verder te spijzen kan er ook wc-papier
gekocht worden.
Prijs: € 6 per pak
(per drie pakken, een gratis lotje voor Schijt je Rijk).
Bestellen kan via www.chirodepinte.be.
Afhalen op 23 september 2018 tussen 14 en 20 uur
(Jeugdwegel 1, De Pinte)

Commanderij Vini
Amici gaat zesde
jaargang in
De wijnclub heeft een jubileumjaar achter de rug. Ze
sloot dit onder andere af met een succesvolle eerste
internationale wijnbeurs in de Erasmusschool. Intussen zijn
de plannen gesmeed voor een nieuw programma vanaf
september. De commanderij wil
voornamelijk toegankelijk zijn
voor iedereen die een goed glas
wijn waardeert. In haar missie
en waarden komen verder de
kernwoorden open kader, eigen
inbreng, kwaliteit, opbouwende
educatie en niet-commercieel als
doelstellingen naar voor.
Programma 2018-2019
28 september 2018
Nieuw-Zeeland
9 november 2018
Puglia
14 december 2018
Priorat
8 februari 2019
Syrah wereldwijd
29 maart 2019
Collioure en Banyuls
7 juni 2019
Côte Chalonnaise
Info: vini.amici@gmail.com of bij
voorzitter Bart Vanderstraeten, 0494 50 15 53
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Parochievieringen
Een aantal keer per jaar wordt
een eucharistie voorbereid
die - nog meer dan anders - de
bedoeling heeft om gezinnen
en dus álle leden van het gezin
aan te spreken. Ideale catechese
voor jong en ouder, voor nieuw
en vertrouwd, voor jou en voor
ons … Deze vieringen gaan
telkens door in één kerk maar zijn
bedoeld voor alle gezinnen van
de verschillende kerkplekken
De Pinte, Zevergem, Latem en
Deurle.

TIP
De vrijetijdsfolder komt in elke
Pintse brievenbus terecht. Je vindt er
een overzicht van alle gemeentelijke
vrijetijdsactiviteiten dit najaar. De
uitneembare jaarkalender geeft
je een overzicht van alle vakantieinitiatieven tot aan de volgende
zomervakantie!

Data voor 2018-2019 in de kerk van De Pinte
Zondag 23 september om 10.30 uur (startviering)
Zondag 21 oktober om 11 uur (missiezondag)
Zondag 25 november om 11 uur (Christus Koning)
Dinsdag 25 december om 11 uur (Kerstmis)
Zondag 3 februari om 11 uur (kinderzegen Lichtmis)
Zondag 24 maart om 11 uur (vasten, naamopgave,
sober maal)
Zondag 21 april om 11 uur (Pasen)
Zondag 9 juni om 11 uur (Pinksteren)
Meer info:
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Facebookpagina 'Parochie De Pinte Zevergem Latem
Deurle’

Sepak Takraw in De Pinte
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018 gaat de
zevende editie van de Belgium Open Sepak Takraw door
in De Pinte (van 10 tot 18 uur in het OCP). Sepak takraw
is een traditionele balsport uit zuidoost-Azië en is daar
erg populair. Takraw kan het best worden omschreven als
voetbal-volleybal op een badmintonveld. Het heeft de
precisie van badminton, de snelheid van volleybal en de
‘kicks’ van voetbal. Daardoor oogt het heel spectaculair.
Iedereen is van harte welkom om te komen supporteren
voor de teams uit De Pinte, die trouwens de enige Belgische
ploegen zijn. Ze nemen het op tegen ploegen uit Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland … en misschien speelt er een team
mee uit Singapore of Maleisië.
De spelers maken ongelooflijke bewegingen, soms
acrobatische ‘freestyle moves’ om de bal aan de andere kant
van het net te krijgen. Wie nog nooit een wedstrijd Sepak
Takraw heeft gezien, gelooft zijn ogen niet.
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Wil je deze sport graag eens proberen?
Dat kan gerust.
Training op dinsdag: Sportzaal Erasmus: 19.30 - 21.30 uur
Training op donderdag: Sportzaal Erasmus: 19 - 21.30 uur
Graag vooraf even contact opnemen via
site@sepaktakraw.be of sepaktakraw.be.

Op zoek naar een hobby?

Opendeurdag
‘Jij ook scoutie?!’
Op zondag 23 september opent Scouts en Gidsen De PinteZevergem zijn deuren om, iedereen die daar zin in heeft, met
open armen te verwelkomen. Kom ravotten op de zelfgemaakte
én duizelingwekkende sjorconstructies, neem een kijkje in hun
kleurrijke lokalen, leer de wijze leiding kennen of drink gezellig
iets aan de scoutsbar. Ontdek hier of scouts iets voor jou is!

Het enthousiasme van de leiding werkt blijkbaar
aanstekelijk, want afgelopen jaar mochten ze een
grote groep nieuwe kapoenen verwelkomen. Jammer
genoeg moest er daardoor een ledenstop ingevoerd
worden. Daarom hanteren ze vanaf dit jaar een nieuw
inschrijvingssysteem. Meer info verschijnt op
www.scoutsengidsendepinte.be.

Van harte welkom tussen 14 en 18 uur. Tot dan!
Probeernamiddagen kapoenen
Ben jij geboren in 2011 of 2012? Hou je van spelen, lachen,
vrienden maken en ravotten? Denk je dat er misschien
wel een échte scoutie in jou schuilt? Kom dan zeker op
zondag 30 september en/of zondag 7 oktober naar de
probeernamiddagen!
Van 14 tot 17 uur staat aan de lokalen in Nieuwstraat 78b
van Scouts en Gidsen De Pinte - Zevergem een enthousiaste
leidersploeg klaar om jullie een zalige namiddag te bezorgen.
Hopelijk tot dan!

Start nieuwe reeks
Blijf Jong
De turnvereniging ‘Blijf Jong’ vierde op 31 mei 2018 haar
50-jarig bestaan. Dat werd gevierd met een feestmaaltijd.
Vanaf maandag 3 september hernemen de lessen in het
OCP (tot 27 juni 2019).
‘Blijf Jong’ werd opgericht door en voor vrouwen, maar staat
ook open voor sportieve mannen.
Lestijden:
op maandag 8.30 tot 9.30 uur
op dinsdag 8.30 tot 9.30 uur
op donderdag 9 tot 10 uur & 10 tot 11 uur
Geen lessen tijdens schoolvakanties en op verlofdagen.
Basisprijs: 65 euro per jaar, verzekering inbegrepen
Proefles in september 2018
Meer Info: Hilde Serras, 0476 78 67 70,
hilde.serras@gmail.com

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 | 19

Op zoek naar een hobby?

Start nieuw
seizoen
Atletiek
De Pinte
Begin oktober start het nieuwe
atletiekseizoen 2018-2019 van Atletiek
De Pinte afdeling KAAG. Lid worden kan
vanaf zes jaar. Ook joggers zijn welkom.
Er wordt twee maal per week getraind
op maandag en donderdag op de
atletiekpiste in sportpark Moerkensheide:
•

•

18.15 tot 19.30 uur:
wedstrijdatleten
Zijn 24/7 verzekerd bij de VAL
Kunnen ook de trainingen op de
Blaarmeersen bijwonen
18.30 tot 19.30 uur: joggers
Zijn 100 % verzekerd bij de VAL
Kleedkamers en douches
beschikbaar

Tijdens het seizoen worden nog
verschillende nevenactiviteiten
georganiseerd: Halloweentraining,
Sinterklaastraining, Oudejaarsreceptie,
start2run, Paasloop-kids athletics,
Pintathlon …
Foto’s van deze activiteiten en andere
info is steeds terug te vinden via
www.atletiekdepinte.be,
via de facebookpagina
demoerkensheidelopers of stuur een
mail naar info@atletiekdepinte.be.

YOGA De Pinte
Het klassieke yogasysteem verbindt lichaam en geest door middel van
een reeks houdingen, ademhalings- en aandachtsoefeningen.
Terwijl de spieren worden gerekt en versterkt, de ruggengraad soepeler
wordt gemaakt en de geest zich naar binnen keert, neemt de stress af.
Yoga doen is geen competitie, ook niet met jezelf.
Nieuwe lessenreeks Hatha-YOGA vanaf september 2018:
•
•

Zevergem: Veldblomme, Veldstraat 50
elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.40 uur en 19.50 tot 21 uur
De Pinte: OCP, Polderbos 20
elke woensdagmorgen van 9 tot 10.10 uur

Inschrijven kan ter plaatse en via: marleen@in-evenwicht.be
Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61, www.in-evenwicht.be

Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan is een oude Chinese bewegingsvorm, die algemeen wordt
beoefend om de gezondheid te bevorderen. De cirkelvormige bewegingen
van tai chi volgen elkaar op in een ononderbroken ritme. Ze zijn sierlijk,
zacht, langzaam en toch krachtig. Ze oefenen het concentratievermogen, de
bewegingscoördinatie, de ademhaling en brengen zo lichaam en geest in
balans.
Nieuwe lessenreeks tai chi vanaf begin september 2018
Elke donderdagavond in het OCP om 19.45 uur: 48 vorm (voor gevorderden)
en om 20.45 uur: NIEUW voor beginners. De principes worden aangeleerd in
een basisreeks 24 vorm Yang-stijl. Gratis proefles voor beginners op 6 en 13
september.
Inschrijven kan ter plaatse en via: marleen@in-evenwicht.be
Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61, www.in-evenwicht.be
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Tasseikan
Op zoek naar: een nieuwe uitdaging? Of een fysieke
sport om jou eens in uit te leven? Een sport waar ook
techniek zijn plaats kent? Een martiale krijgskunst die
enkele meerwaarden hoog in het vaandel draagt?
Hiervoor kan je terecht bij JKA shotokan karate club
Tasseikan De Pinte, een familiale club waar er eerder
recreatief karate beoefend wordt. Indien gewenst ook
deelname aan competitie.
•
•

Trainingen voor jongeren vanaf zeven jaar in
afzonderlijke (leeftijds)groepen: twee maal per
week
Trainingen voor volwassenen tot 101 jaar: drie maal
per week

Meer info: www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be
of 0476 98 64 66

Jeugdsport:
Kriebeltuin
september - november
Algemene bewegingsvaardigheden voor kleuters van
instap tot de derde kleuterklas op zaterdagnamiddag.
Groep 1
2e en 3e kleuter
14 tot 14.50 uur

Groep 2
1e kleuter
15 tot 15.50 uur

Groep 3
Instapklasje
16 tot 16.50 uur

Nieuwe locatie: Sporthal Erasmus, Polderdreef 42, De Pinte
Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 4 september vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 5 september vanaf 20 uur
Prijs: 31,5 euro voor inwoners, 40,5 euro voor niet-inwoners

Dans je Fit
Total Body Impact en
Zumba® met Els
Start seizoen 2018-2019
Wie fit wil blijven en houdt van bewegen op muziek is bij Dans je
Fit aan het juiste adres. In de les Total Body Impact concentreren
we ons op de versterking van de spieren. Aansluitend werken
we al dansend verder aan de conditie in de Zumba®-dansles.
Waar: 			
Wanneer:
			
			
Prijs:			
			
			
			

Spiegelzaal OCP (Polderbos 20)
Vanaf september elke dinsdagavond.
TBI: 		
19.30 tot 20.15 uur
Zumba®:
20.15 tot 21.15 uur
60 euro, beurtenkaart (= 10 x Zumba®
of 15 x TBI + 1 gratis les naar keuze, 		
combineren kan ook)
Gratis proefles op dinsdag 4 september.

Meer info:
			
			
			

Heleen & Lieselot Claeys
e-mail: dansjefitdp@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/		
dansjefitdepinte

Sportkampen
herfstvakantie
Van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober
Thema kleuters: Halloween
Thema lagere school: Amazing Race
Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 11 september vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 12 september vanaf 20 uur
Prijs: 45 euro voor inwoners, 54 euro voor niet-inwoners
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Zondag 2 september:
SPEELSTRAAT

Z O
N D
A G

2 SE PT E M

Op zondag 2 september organiseert de Jeugdraad al voor
de zestiende keer de Speelstraat!
De Speelstraat is een vaste waarde in De Pinte waarbij we
de straat Polderbos verkeersvrij maken om alle kinderen en
jongeren de kans te geven om vrij te spelen, te bewegen en
zich te amuseren.

13u - 18u

Ze kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende
activiteiten in het avonturendorp, kleuterdorp, tienerdorp
of sportdorp. Tijdens de optredens kan je genieten van een
drankje op het terras.
Datum:
zondag 2 september 2018 van 13 tot 18 uur
Voor wie: kinderen en jongeren tot en met zestien jaar
en al wie zich nog jong voelt
Kostprijs: de activiteiten zijn volledig GRATIS!
Alle info: ook op www.depinte.be/speelstraat
Tot 2 september, samen met je vrienden en familie!

Sprin gka

ste len
Opt re den
s
Kle ute r sp
ee lweide
Avont ur
e np ar k

Buiten:
Binnen in O C Polde rbos
P en Bli
je Scho
ol
© Elisa Cu

yt - ww
w.depi

22 | www.depinte.be

BE R

nte.be VU: Jules

Ve rt rie st,

Na zareth

straat 65,
984

0 De Pinte

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.
Wat?
Workshops chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit,
elektronica, informatica/robotica. Er is begeleiding door twee
techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en
op het einde nodigen we alle ouders uit op
een diploma-uitreiking.
De Techniekacademie vindt plaats op woensdag
van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 uur tot 18 uur in het OCP
(Polderbos 20, De Pinte).
Ben je graag creatief bezig? Kriebelt het om zelf van alles te
maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis?
Dan is de Techniekacademie De Pinte ideaal voor jou!
In een leuke sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met
gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten
heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Sport Na School
Sport Na School (kortweg SNS) biedt leerlingen van het secundair onderwijs de kans zonder veel poespas te sporten in
De Pinte en daarbuiten.
Jongeren kunnen met een SNS-pas na de schooluren onbeperkt sporten in diverse sportcentra, sportclubs en scholen in
de buurt. De jongeren kunnen zelf kiezen wat, waar, wanneer
en hoe vaak ze willen sporten.
SNS start op maandag 24 september 2018 en eindigt op
vrijdag 31 mei 2019, met uitzondering van weekends en
schoolvakanties. Er wordt gewerkt met twee periodes van
telkens vijftien weken. Voor één periode betaal je 30 euro.
Voor beide periodes of 30 weken, betaal je slechts 45 euro,
dat is 1,5 euro per week. Je bent automatisch verzekerd via
Sport Vlaanderen en via je ziekenfonds kan je een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 8 september, je aanmelden
(interesse laten blijken) kan nu al via
www.techniekacademie-depinte.be. Het aantal deelnemers
is beperkt tot twee groepen van twintig. De deelnameprijs
bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen.
Er wordt ook een fiscaal attest uitgedeeld zodat 45 % van het
deelnamegeld gerecupereerd kan worden. Voor een tweede
kind van hetzelfde gezin is er 5 euro korting.
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.
Contact
•
Interesse om deel te nemen, laat het weten via:
www.techniekacademie-depinte.be
•
Rik Hostyn, wetenschapsommunicator hogeschool
VIVES en coördinator Techniekacademie West- en OostVlaanderen, rik.hostyn@vives.be
Jeugddienst De Pinte, jeugddienst@depinte.be
•

Waar je alvast in De Pinte terechtkan met je SNS-pas:
• Fitness: Oxygen Eke (woensdag en vrijdag)
• Karate: OCP (maandag en donderdag)
• Lacrosse: Moerkensheide (maandag en vrijdag)
• Omnisport: Erasmus (donderdag)
• Sepak Takraw: Erasmus (donderdag)
• Squash: OCP (dagelijks)
• Tennis: TC De Pinte (maandag en woensdag)
Je kan ook zwemmen in Palaestra (Deinze) op woensdag en
vrijdag.
Voor het volledige aanbod en om in te schrijven kan je
terecht op www.sportnaschool.be of via de school
(leerlingensecretariaat of LO-leerkracht).
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Kinderen baas in
De Pinte & Zevergem!
De kindergemeenteraad
Na het succes van de voorbije jaren wil de gemeente ook
dit schooljaar een kindergemeenteraad samenstellen.
Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de
mening van lagereschoolkinderen. Omdat kinderen in
De Pinte mogen nadenken en meepraten over al de zaken
die kinderen aanbelangen binnen de gemeente.
Hoe ziet zo’n kindergemeenteraad eruit?
De kindergemeenteraad komt een viertal keer per jaar
samen en daarin bepalen ze zelf de thema’s waarover ze
het willen hebben. Dat kan gaan over: activiteiten, sport,
cultuur, verkeer, speelterreinen, milieu ...
In totaal kunnen er maximaal zestien kinderen deelnemen.
Als er meer kandidaten zijn organiseren we verkiezingen.
De kindergemeenteraadsleden verkiezen bij de eerste
vergadering een kinderburgemeester.

Verkiezingen: stem op jouw favoriete kandidaat
Vanaf 8 oktober tot en met 26 oktober kan je op de
website jouw stem uitbrengen op jouw favoriete
kandidaat of kandidaten. Steun de meisjes en/of
jongens die jij in de kindergemeenteraad wil zien!
Wil je stemmen dan:
•
Woon je in De Pinte en zit je in het vierde, vijfde
of zesde leerjaar.
•
Stem je éénmaal via de website, de kandidaten
staan online van 8 oktober tot 26 oktober 2018,
dus je kunt pas stemmen vanaf 8 oktober.

Wil je in de kindergemeenteraad zetelen?
Dan:
•
Ben je geïnteresseerd in de werking van De Pinte, en
wil je de meningen van alle kinderen laten horen in de
gemeente.
Kan je duidelijk verwoorden waar de kinderen van je
•
klas, sportclub, jeugdvereniging of hobbyclub mee
bezig zijn. Praat er dus zeker over met leeftijdsgenoten.
Woon je in De Pinte en zit je in het vijfde of zesde
•
leerjaar.
Zorg je dat je op de bijeenkomsten aanwezig kan zijn.
•
Vul je het formulier op de www.depinte.be/
•
kindergemeenteraad in vóór 29 september om 20 uur.

Rebus
OPDRACHT: Los volgende rebus op.
W+8

-as

+t

j+

-i

-d

-kr

j+
b=g
m=i

-d

v+

-i af +

+

e+
b=v

l=k

p=r

Oplossing rebus: _______________________________________________________________________________
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Feest w eeken d

Ons jubileumjaar is over halfweg, maar de apotheose heb je nog te goed! Het kermisweekend staat volledig
in het teken van 150 jaar De Pinte!

Mariage Fantastique en Allez, Chantez!
Vrijdag 7 september 2018 (kalande)

Om 19 uur gaan de deuren van onze feesttent aan
de Kalande (terrein paardenkoers) open, waarbij de
muzikale bruidegommen van ‘Mariage Fantastique’
(theater Tol) jullie met veel liefde overladen.
‘Mariage Fantastique’, dat zijn muzikale bruidegommen
die zwevende, lichtgevende bruiden begeleiden. Het
is een parade met poëtische beelden en klanken; een
fanfare met blazers en percussionisten.
Om 20 uur is het tijd voor ‘Allez, Chantez!’. Mensen
samenbrengen om samen te zingen: luidkeels, soms
in verschillende stemmen, maar vooral enthousiast en
met liefde voor muziek ... dat is het doodeenvoudige
concept van Allez, Chantez!. Het opent een muzikale
deur waardoor ervaren en onervaren zangliefhebbers
binnen wandelen en met een zangboekje in de hand
bekende en minder bekende popmuziek, kleinkunst of
golden oldies zingen.
Voor Allez, Chantez! hoef je helemaal geen noten te
kunnen lezen. En onder het motto «Wie zingt, die
drinkt» kan je achteraf genieten van een drankje,
aangeboden door de gemeente ter ere van 150 jaar
De Pinte! We houden de bar daarna nog even open en
genieten opnieuw van de fanfaremuziek van ‘Mariage
Fantastique’.

© Heroen Bollaert
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Volksdansen, The Celtic Spirit Dancers,
’t Schoon Vertier en The Bobby Setter Band
Zaterdag 8 september 2018 (kalande)

Vanaf 16 uur ben je opnieuw welkom
in onze feesttent om een dansje te
placeren met The Celtic Spirit Dancers
of – for old time’s sake – aan te
sluiten bij het volksdansen (door oudKLJ De Pinte).
Als opwarmer voor de hoofdact
hebben we om 19.30 uur de
muzikanten en danseressen van
’t Schoon Vertier. Dat is feest.
Amusement. Enthousiasme.
Pure emotie en een waterval aan
muzikale passie. Het perfecte
antidotum tegen de sleur van
alledag. ‘t Schoon Vertier, dat is een
wervelende cabaretband, vol dans en
aanstekelijke muziek.
Vanaf 21 uur is het tijd voor nostalgie
(of voor sommigen misschien wel
een nieuwe ontdekking!). Dan treedt
The Bobby Setter band uitzonderlijk
nog eens op in zijn grote formatie.
The Bobby Setter band is het
oudste nog actieve dansorkest in
ons land dat, onder andere ook als
begeleidingsorkest van Fats Domino,
jarenlang heeft opgetreden in de
beroemdste zalen in binnen- en
buitenland. Orkestleider Bob Verhelst
(Bobby Setter), een geboren en
getogen Pintenaar, wil er speciaal
voor 150 jaar De Pinte nog eens
‘een goeie lap’ op geven en zal vier
uur lang ten dans spelen. Hij heeft
ook een mystery guest uitgenodigd
die een deel van het optreden zal
meezingen. Ambiance verzekerd!

Pintefeest

Zondag 9 september 2018
De dag erna verhuizen we de activiteiten naar het centrum van De Pinte voor
‘Pintefeest’. Een concept dat eigenlijk geen uitleg meer nodig heeft!
De 41e braderie in de Baron de Gieylaan en Pintestraat met standen van lokale
middenstanders en verenigingen van 10 tot 18 uur. In de Groenstraat en
Pintestraat is er een brocante- en kinderrommelmarkt. In de namiddag een
kinderdorp en straatanimatie (14 uur) en een concert van Harmonieorkest
De Pinte (15 uur).
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Agenda september - oktober 2018
Woensdag 29 augustus

Zaterdag 1 september

Meer informatie over de
activiteiten in De Pinte vind je op
www.UiTindepinte.be,
zie ook www.UiTinvlaanderen.be.

Vormingsavond ‘Fiets ze veilig’
Een infoavond voor ouders rond verkeersveiligheid
om 20 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond De Pinte
Elke Deras: 0485 45 60 16

Jouw eigen activiteiten op deze
online UiTagenda’s? Voer ze in via
www.UiTdatabank.be.

1 september en 6 oktober
Jouw activiteiten in dit INFOblad?
Geef ze door via
communicatie@depinte.be.

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!
van 10 tot 12 uur - bib - gratis inschrijven via www.depinte.be/
pcdokter of in de bibliotheek
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Zaterdag 1 september

Workshop veilig fietsen
‘Fiets je vaardig’
Voor ouders en kinderen, met tips om
de overstap naar (zelfstandig) fietsen op
straat te begeleiden.
om 10 uur - Gemeentelijke
Basisschool - € 3 / € 5
Gezinsbond De Pinte
Elke Deras: 0485 45 60 16

Dinsdag 4 september

Voordracht: Teelt van druiven en
vijgen
Velt-lesgever Marc Geens bespreekt het
ontstaan van de druiven- en vijgenteelt.
Hij geeft een overzicht van de binnenen buitenteelt van ziektevrije wijn- en
eetdruiven. Er worden eveneens een
aantal tips gegeven voor de verzorging
en de keuze van de soorten vijgen, als
voor wel of niet geënte druiven. Ook het
snoeien en het herkennen van ziektes
en plagen bij druiven en vijgen worden
behandeld.
van 20 tot 22.30 uur - Racing Gavere,
Markt 20, Gavere - € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48
declercqgeert1@proximus.be

Openluchtfilm: Three
Billboards Outside Ebbing,
Missouri | zie pag. 13
om 20 uur - parking OCP - gratis
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

Zondag 2 september

Donderdag 6 september

Zaterdag 1 september

Busuitstap naar de Westhoek

Kinderfilm Coco | zie pag. 13

Brits, Belgisch en Duits kerkhof, Hill 60,
Kaasfabriek, Last Post
Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

Voor kinderen vanaf zes jaar
om 15 uur - OCP - € 2 - registreren
via www.depinte.be/kinderfilm
Gemeente De Pinte i.s.m.

Vrijdag 7 september

Speelstraat | zie pag. 22
van 13 tot 18 uur - Polderbos - gratis
Jeugdraad
www.depinte.be/speelstraat
Vanaf 3 september

Start nieuwe reeks Blijf Jong
OCP - € 65
Blijf Jong
Hilde Serras: 0476 78 67 70

Contactavond voor de nieuwe
Jong Markant-afdeling
met voorstelling van het
jaarprogramma 2018-2019
om 20 uur - Borluutkasteel – gratis
Jong Markant DP-SDW: 09 282 99 31
www.markantvzw.be/de-pinte-sintdenijs-westrem
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Vrijdag 7 tot zondag 9 september

Feestweekend 150 jaar
De Pinte

Deugden zijn onze innerlijke kwaliteiten
die we met onze ziel tot uitdrukking
brengen.

Programma: zie achtercover en
pagina 25
Gemeente De Pinte
www.depinte.be

Maandag 17 september

Contactnamiddag met
voorstelling van het
jaarprogramma 2018-2019
‘Zinderend’
Met koffie en taart
om 14 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
Vanaf 17 september

Zaterdag 8 september

Repair Café
Handige vrijwilligers helpen jou, helemaal gratis, om spullen te repareren.
van 9.30 tot 13 uur - School van Morgen, Stropstraat 21, Nazareth - gratis
Repair Café Schelde-Leie
Milieudienst De Pinte: 09 280 80 24
Zondag 9 en maandag 10 september

Gezinsbarbecue tijdens de kermis
om 11.30 uur - Domein Begonia - € 18 / € 9
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
Zondag 9 september

Openmonumentendag:
geleid bezoek aan ‘Hof ter
Groene Walle’ | zie pag. 13

Vriendelijkheid, begrip, moed, vreugde,
vertrouwen, liefde … Ieder mens heeft
deze eigenschappen in zich. Door het
creëren van bewustzijn en tijdens een
les met een deugd te oefenen, kun je ze
steeds verder tot bloei doen komen in
je leven.
Soms beleven we een meer actievere
les, maar vaak ervaren we in deugdenyoga de zachtere vorm van yoga
waarbij bewustzijn centraal staat.
op maandag en donderdag van 19.45
tot 21 uur - € 75 voor vijf lessen of
€ 15 / les
Yogamine
www.yogamine.be
Zondag 16 september

Start lessenreeks rugschool
om 19 en 20 uur - Sportpark Moerkensheide - € 40 (inwoners) / € 60 - inschrijven nodig: OCP, tel. 09 280 98 40,
e-mail: sport@depinte.be
Gemeente De Pinte
Sportdienst
Dinsdag 18 september

vanaf 14 uur - Kunstschildersweg 5
- gratis - inschrijven nodig via
www.depinte.be/omd
Gemeente De Pinte
Zondag 9 september

Theatervoorstelling ‘Ule:
ik was veertien in 1914’

Optreden Harmonie Zevergem
tijdens braderie (Pintefeest)
Met populaire deuntjes passend bij de
Pintse kermis. Kom gerust luisteren. Misschien krijg je ook wel kriebels om een
instrument te leren, of mee te spelen.
om 14.30 uur - Café ’t Gildenhuis,
De Pinte - gratis
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be
Vanaf 10 september

Fresh Start Yoga
Naast het zorgzaam begeleiden van
yoga aan kinderen, geeft Yogamine nu
ook de kans aan volwassenen om zichzelf te ont-moeten op de yogamat.
Ontdek een nieuwe vorm van Yoga,
yoga vanuit het hart: Deugdenyoga!
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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 in
samenwerking met de wijkverenigingen.
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 - De Pinte Zevergem - gratis
Gemeente De Pinte i.s.m. de
wijken
www.depinte.be/autolozewijkdag

Ule is veertien jaar als de Eerste
Wereldoorlog uitbreekt. Aan haar
zorgeloze leventje komt abrupt een
einde. Vader moet naar het leger
en de familie slaat op de vlucht. Ule
beleeft een avontuur vol angst en
gevaar, maar ook met vriendschap
en liefde. Theater Creafant maakte
deze theatervoorstelling naar het
gelijknamige succesboek van Marc
de Bel.
Naast de zesde leerjaren die in klasverband komen, zijn ook 55-plussers welkom.
om 14 uur - OCP - gratis reserveren nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

2/9: Speelstraat
9/9: Openmonumentendag
29/9: Festival van Vlaanderen

Dinsdag 18 september

Donderdag 20 september

21 september en 19 oktober

55+: ‘Hoe maak je een
familiestamboom?’

Opluisteren mis
om 10.15 uur - Home De Lichtervelde,
Eke Seeveringakoor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

om 14 uur - Bondslokaal - € 3 / € 5
Gezinsbond De Pinte
Joe Rogge: 09 282 45 32

Vrijdag 21 en zondag 23 september

Dinsdag 18 september

Erfgoedwandeling in het
kader van 150 jaar De Pinte
Met Johan Van Twembeke als gids
om 14 uur - kerkplein De Pinte gratis
Markant DP-SDW: 09 282 99 31

Infoavond ‘3D printing’ met
praktische toepassing
Je verneemt hoe 3D-printen praktisch
in zijn werk gaat en welke voordelen en
mogelijkheden dit biedt.
om 20 uur - Bondslokaal - € 12 / € 15
Gezinsbond De Pinte
Geert Verhenne: 09 281 26 34

Vrouwenpraatcafé: Pittige Pintse
Vrouwen doorheen de tijden
In juni 1868 werd het ‘gehucht’ De Pinte
officieel afgescheiden van Nazareth en
ontstond een zelfstandige gemeente.
Wie waren al die zeer bijzondere, minder
bijzondere en gewone vrouwen die
De Pinte al 150 jaar kraak en smaak
gaven? Dat kom Hilde Claeys uit de
doeken doen.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Curieus De Pinte
Donderdag 20 september

Donderdag 20 september

Voordracht ‘Lentevitamientjes’:
vroege groenten uit de tuin,
boordevol vitamines
Een voordracht door Jos Van Hoecke
over de mogelijkheden om groenten
te zaaien, te telen en te oogsten in de
winter- en lentemaanden. Welke groenten hebben wij ter beschikking wanneer
een vitamine tekort dreigt? Bekende en
minder gekende groenten passeren de
revue, een rapport over elke groente, elk
kruid alsook de teeltmethode komen
aan bod.
van 20 tot 22.30 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50, Zevergem € 2 (leden) / € 4
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be
Vrijdag 21 september

Strapdag
Op deze autoluwe schooldag komen
duizenden kinderen te voet, met
de fiets, step, gocart of skates naar
school. Ook in De Pinte.
Gemeente De Pinte i.s.m. de
scholen www.octopusplan.info

Zaterdag 22 september

Pink ladies games
Vorm een team van vijf dames, kom en
daag de funky femma’s uit. We nemen
het tegen elkaar op in zes ludieke
battles. Sportief zijn is geen vereiste.
Stadshal, Gent
Funky Femma
be.pinkladiesgames.com (klik op
Welke steden > Gent)
Zondag 23 september

Come again - wereldlijke
liederen en gedichten uit de
renaissance
Een concert door Vocaal Ensemble
Seicento onder leiding van Christophe
Goedvriend waarin het wereldlijke chanson uit de renaissanceperiode centraal
staat. De liederen worden afgewisseld
met poëzie uit die periode, gebracht
door Veerle Magerman en Lieven Merlevede, alsook met luitmuziek gespeeld
door Isabelle Bambust.
om 15.30 uur - kerk De Pinte € 15 (VVK) / € 18 (ADK), kaarten:
Overmeers 17
Vocaal Ensemble Seicento:
09 282 83 30
magda.vansteenberghe@seicento.be

55+ on the move: Sporteldag
vanaf 9.30 uur - Palaestra - € 5
(sport) - inschrijven voor 7/9 via
Sportdienst De Pinte: OCP,
tel. 09 280 98 40, sport@depinte.be
Burensportdienst Leiestreek
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Zondag 23 september

Vrijdag 28 september

Samen voedselverspilling
vermijden
Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk
jaar 36 tot 55 kg voedsel weg. Zonde
toch?

Dinsdag 2 en maandag 8 oktober

Bloedcollecte
van 17 tot 19.30 uur - OCP
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
Woensdag 3 oktober

Meneertje Hans brengt ‘Een
hoed vol liedjes’
Muzikale familienamiddag in het kader
van 150 jaar De Pinte. ‘Een hoed vol
Liedjes’ is een gezellig, familie-liedjesprogramma voor kinderen tussen zes en
twaalf jaar, hun ouders en grootouders.
Alle leeftijden genieten van de liedjes.
Meneertje Hans zingt leuke, gekke en
vaak ook ontroerende teksten.

Schijt je Rijk | zie pag. 17
vanaf 16 uur - Jeugdwegel 1 - € 2 per
lotje (te krijgen bij de leden van Chiro en
Beschermcomité Chiro Sint-Agnes)
www.chirodepinte.be
Vrijdag 28 september

Daguitstap naar Antwerpen
Thema Barokjaar 2018. Geleid stadsbezoek met het Rubenshuis, het Snijders
& Rockoxhuis en barokwandeling in het
Middelheimpark.
Meer info: www.markantvzw.be/
de-pinte-sint-denijs-westrem
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
Vrijdag 28 september

Nieuwe reeks Spelcafés
Liefhebbers van bordspelen van harte
welkom!
Drank en versnaperingen zijn te krijgen
aan democratische prijzen.
ook op 26/10 - van 19.30 tot 23.59
uur - Sportpark Moerkensheide
(instellen GPS: Nieuwstraat 78,
wegwijzers Sportpark volgen) - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com en
Facebook: Spelcafé
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Deze voordracht, gegeven door Koen
Van den Broeck, stafmedewerker bij
Landelijke Gilden, neemt je mee in de
wereld van voedselverspilling: je leert de
harde feiten kennen, test jezelf, en hoort
wat je er kan aan doen.
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis gratis - inschrijven via milieudienst@
depinte.be (i.f.v. bevestiging locatie)
Gemeente i.s.m. Landelijke Gilde,
MINA-raad en GROS
Zaterdag 29 september

Kookworkshop: Breng de herfst
naar je keuken
Aan de hand van de groentekalender
kijken we wat de herfst ons te bieden
heeft en van daaruit gaan we samen aan
de slag. ’s Middags nemen we de tijd
om van al onze kookkunsten te proeven.
van 9 tot 13 uur - Borgwalhoeve,
Leenstraat 31-35, Vurste - € 10
(leden) / € 15, kostendelende afrekening op de dag zelf (inclusief verzekering) - inschrijven tot 24/9 (max. 20
deelnemers)
Velt Scheldevallei
Anabel Colpaert: 09 227 08 19
anabel.colpaert@telenet.be

In het programma zitten liedjes met
eigen teksten op bekende tunes maar
ook zelf gemaakte liedjes die soms een
beetje crazy zijn maar ook teder en
beschouwend.
van 15 tot 16.30 uur - OCP - gratis
- reserveren nodig: sms het aantal
kaarten en jouw naam naar
0473 81 33 44
Plussers’ Impuls

Zaterdag 29 september

Festival van Vlaanderen:
Zefiro Torna
om 20 uur - kerk De Pinte - € 12
(VVK) / € 15 (ADK), kaarten: in het
OCP, tel. 09 280 98 41 of
www.depinte.be/festivalvanvlaanderen
Cultuurraad De Pinte

Donderdag 4 oktober

GOSA: grootoudersnamiddag
om 14 uur - Domein Begonia € 14 / € 18
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

25/10: Mindfulness en geluk voor iedere dag
27 en 28/10: Belgium Open Sepak Takraw
28/10: Doortocht Ghent Marathon in De Pinte

Donderdag 4 oktober

Infosessie benoveren
om 19.30 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis - inschrijven via
milieudienst@depinte.be of
tel. 09 280 80 24
Gemeente De Pinte i.s.m. provincie
Oost-Vlaanderen, Veneco en Eandis/
Infrax

Programma
oktoberkermis 2018
Vrijdag 5 oktober

19.30 uur: Indoor petanquetornooi
Feesttent Blijpoel - inschrijven nodig
voor 28/9 bij de Wezelleden

Zaterdag 6 oktober

Concert 50 jaar Kunstkring
Centaura
In het feestjaar 2018 brengt Norbert
Detaeye een concert samen met
het Zevergemse parochiekoor
Suverlike onder leiding van Daniel
Vanrysselberghe. Ze zingen gospels,
spirituals ... Het belooft een boeiende en onvergetelijke avond te
worden.
om 20 uur - OCP, Polderbos 20 - € 10
Kunstkring Centaura
i.s.m. Suverlike
Germain Schiettecatte:
0497 93 30 88

Verwacht geen academische lezing
over haar eigen oeuvre.
Griet Op de Beeck vertelt aan de
hand van drie fragmenten over
manieren om dit leven te overleven,
en scheert zo langs de thema’s van
haar boeken.
om 20 uur - bibliotheek - gratis - reserveren nodig via www.
depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Vrijdag 12 oktober

Zaterdag 6 oktober

18.00 uur: Wezel-eetfestijn (warm
buffet)
Feesttent Blijpoel - kaarten te koop
bij de Wezelleden
21.00 uur: Talent in Zevergem (vrij
podium)
Inschrijven en info:
adindagoeman@hotmail.com
Zondag 7 oktober

16.00 uur: Mountainbikewedstrijd
(30 minuten + 1 ronde)
Dorp Zevergem, mountainbike
en valhelm verplicht. Onder de
deelnemers wordt een fiets verloot
geschonken door de Wezel
18.00 uur: Prijsuitreiking in feesttent
Blijpoel

Zondag 7 oktober

Vers geperst
Voorstelling van het Davidsfonds
programma 2018-2019. U kunt de
Davidsfondsboeken en -cd’s bekijken en
uw lidmaatschap vernieuwen terwijl u
geniet van een heerlijke aperitief en een
hapje.
van 10 tot 13 uur - OCP - gratis
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.de-pinte.davidsfonds.be
Vrijdag 12 oktober

Halve dag-uitstap naar
Oudenaarde
Geleid bezoek aan de tentoonstelling
gewijd aan de 17de eeuwse schilder
Adriaen Brouwer en aansluitend bezoek
aan de wandtapijtencollectie.
Meer info: www.markantvzw.be/
de-pinte-sint-denijs-westrem
Markant DP-SDW: 09 282 99 31
Zaterdag 13 oktober

Lezing Griet Op de Beeck
| zie pag. 15

9.30 uur: Plechtige kerkdienst voor
overleden parochianen
11.00 uur: Gezellig samen zijn in
feesttent Blijpoel met optreden P&D
Gratis inkom
Woensdag 10 oktober

14.00 uur: Vrije kaarting voor
55-plussers van Zevergem
Gratis koffietafel aangeboden door
de Wezel
Zaal Boldershof - inschrijven bij
Hubert Van De Kerkchove,
tel. 09 222 00 25
Met dank aan Gemeente De Pinte
en Vrije basisschool Zevergem
Organisatie: Wezel

© Koen Broos

Maandag 8 oktober

Griet Op de Beeck debuteerde met
‘Vele hemels boven de zevende’,
een kleine twee jaar later volgde
‘Kom hier dat ik u kus’, twee romans
die veel bijval oogstten. Haar derde
boek, ‘Gij nu’, is de best verkochte
verhalenbundel in de lage landen.

Verwendag in de BIB
De Verwendag is traditioneel de
uitgelezen kans om bibliotheekbezoekers te belonen voor hun
trouwe aanwezigheid in de bib. Wie
langskomt op zaterdag 13 oktober
krijgt iets lekkers en kan genieten
van een streepje muziek.
van 10 tot 12 uur - bibliotheek gratis
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
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Vanaf 16 oktober

Lezingenreeks ‘Geschiedenis van
de Belgische gevangenissen. Een
penitentiair labyrinth’
Door: prof. dr. Dirk Van Den Auweele
Misdrijven en hun bestraffing zijn van
alle tijden. Toch is opsluiting in de gevangenis een vrij recent gegeven. Hoe
werden misdaden dan bestraft tijdens
het ancien régime en in de tijd van het
Verlichtingsdenken? Gingen in de 16de
eeuw de protestantse landen anders om
met misdadigers dan katholieke landen?
Hoe zal het systeem van de gevangenisstraf evolueren? En is opsluiting wel zo’n
efficiënte straf?
ook op 23/10, 6 en 13/11 - van 14 tot
16 uur - OCP - € 64 / € 56 (leden),
koffie en digitale cursus
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Davidsfonds
Academie Leuven
Katleen Boerave-Vandermeersch:
09 282 96 69
www.de-pinte.davidsfonds.be

Donderdag 18 oktober

Lezing ‘De vrouw en de
onderneming’
Na haar studie in de Romaanse talen
had Sofie Dutordoir, CEO NMBS, een
rijk gevulde carrière op diverse federale
kabinetten en groeide ze verder door
tot bedrijfsleider bij Fluxys en Electrabel.
Sinds eind 2016 is ze CEO bij de NMBS.
Vanuit haar achtergrond en met haar
no-nonsense aanpak zal ze met de nodige humor een beeld schetsen van de
huidige situatie bij de NMBS. Zal zij er in
slagen om als vrouwelijke CEO voor dit
enorme bedrijf een positieve dynamiek
te creëren?
om 20 uur - Gildenhuis, Loofblommestraat 10, Sint-Denijs-Westrem € 10 / € 7 (leden)
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Davidsfonds
Gewest Land van Leie en Schelde
Marc Lagaert: 09 282 52 77
www.de-pinte.davidsfonds.be

Vanzelfsprekend zijn de allerkleinsten
ook uitgenodigd. We zorgen dat het
traject buggyvriendelijk is. En natuurlijk
verwelkomen we de oud-leerlingen!
Inschrijven is niet nodig.
vanaf 14 uur - Blije School, Polderbos 1
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Facebook GBS
Zondag 21 oktober

Herfstwandeling in de
Gentbrugse Meersen
In de schaduw van het bekende
verkeersviaduct ligt de aanloop van de
Gentbrugse Meersen, een van de vier
groenpolen die de Stad Gent ontwikkelt.

Vrijdag 19 oktober

Dinsdag 16 oktober

Bezoek viskwekerij Omegabaars
Bedrijfsbezoek aan de viskwekerij
Aqua4C of Omegabaars in Kruishoutem,
waar alles in het werk gesteld wordt om
duurzame vis te kweken.
Amper drie jaar na het afwerken van
zijn doctoraat zet wetenschapper Stijn
Van Hoestenberghe zijn onderzoek
naar duurzaam geteelde vis om in de
praktijk met de opening van Aqua4C.
De investering van ruim vier miljoen
euro werkt als een gesloten systeem.
Het water wordt gezuiverd en maximaal
hergebruikt. Voor de energievoorziening
werkt het bedrijf samen met een naburige tomatenkwekerij.
De omegabaars is een (h)eerlijke vis
en heeft een uniek verhaal: het is een
puur Belgisch product dat in de beste
omstandigheden wordt gekweekt.
Na het bedrijfsbezoek gaan we naar de
Bistro Marron in Petegem-aan-de-Leie
om van een etentje met omegabaars te
genieten.
om 18 uur - Stokstormestraat 4,
Kruishoutem - € 38 (leden) / € 45
(bezoek, etentje en verzekering
inbegrepen, max. 30 deelnemers) inschrijven tot 9/10
VELT-Scheldevallei
Guido Duprez: 0470 93 58 39
guido.duprez@skynet.be
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Dag van de jeugdbeweging
Heel jeugdbewegend Vlaanderen
trekt zijn jeugdbewegingshemd, -Tshirt en -sjaaltje aan. Op die manier
vieren we het engagement van
duizenden jongeren die zich jaar
in jaar uit inzetten om kinderen en
jongeren een jaar vol spel en plezier
te bezorgen.
zie dagvandejeugdbeweging.be
voor de acties in de buurt
Gemeente De Pinte

Zondag 21 oktober

Herfstwandeling
Nog even genieten van de nazomer. Tijd
om de benen uit te slaan en De Pinte te
verkennen. We bieden een stapparcours
met mogelijkheid om achteraf in de bar
te stoppen voor een verfrissing.
Je kan individueel of samen met andere gezinnen, grootouders, ooms en
tantes of vrienden het parcours volgen.

Dit park- en natuurgebied strekt zich, in
drie sterk verschillende onderdelen, uit
over 240 ha tussen de bebouwing van
Gentbrugge en de Schelde. Een natuurgids neemt je mee op ontdekking in
een gedeelte van dit onverwacht rustige
landschap met bos, natte weiden, moerasjes, graslanden, akkers en bijbehorende watervogels en steltlopers.
om 14 uur - Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 41, Gentbrugge - € 2
(leden) / € 3 - inschrijven vóór 14/10
bij Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12,
ericdedapper@skynet.be (max. 25
deelnemers) - meebrengen: stevige
wandelschoenen
Pasar DP-Z
Zondag 21 oktober

Koffieconcert - Twirling Coffee
Concert
Afwisseling tussen spelen en dansen
door Harmonie en majorettekorps
Tanssia Twirling Girls. Met taart en koffie.
Het belooft een zeer poppy concert te
worden: heel veel popnummers afgewisseld met film- en marsmuziek.
om 15 uur - OCP - € 10 - bestellen via
e-mail of in Café Boldershof
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be

Dinsdag 23 oktober

Deze tweede editie van de Ghent Marathon met zijn diverse loopafstanden loopt
langs Gent, Drongen, Sint-Denijs-Westrem,
De Pinte en Sint-Martens-Latem via mooie
natuurpaden, wijken en parken.

Zaterdag 27 oktober

Vrouwenpraatcafé: Turkije aan
de Leie door Tina De Gendt
Tina De Gendt is
historica, schrijfster,
spreekster, stadsgids en activiste.
Ze werkt als
freelance journalist
voor onder meer
De Morgen.
Haar grote passie is migratiegeschiedenis. Ze brengt ons het verhaal van Turkse
gastarbeiders in ‘het New York van
België’: Gent.
54 jaar geleden arriveerden de eerste
Turkse immigranten in Gent om er in de
leeggelopen textielfabrieken te gaan
werken. Vandaag leven er meer dan
20 000 Turken in Gent. Al die tijd bleef
hun verhaal - een verhaal van toeristenarbeiders die zich vermomden
als hippies in de jaren zeventig, van
vollopende volkswijken, van pita en
Mercedessen in de sociale woonwijk onverteld. Tot nu.
om 19.30 uur - Scoutslokaal De Havik,
Sportwegel - € 5 - inschrijven via
vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com
Donderdag 25 oktober

Lezing David Dewulf:
Mindfulness en geluk voor
iedere dag | zie pag. 15

Feest in je straat!

Workshop DDDrie D
Kinderen tussen 9 en 13 jaar kunnen
een echte 3D-printer aan het werk
zien tijdens deze workshop DDDrie
D. De workshop begint met een
kleine inleiding in de wereld van 3D
en het verschil tussen 2, 3 en 4D. Er
wordt met een smartphone een 3Dscan gemaakt en wat eenvoudige
ontwerpen met 3D-programma’s op
de tablet. Uiteindelijk wordt dan ook
één van die 3D-ontwerpen geprint
met de 3D-printer.
van 10 tot 12 uur - bibliotheek gratis - vooraf reserveren nodig
via bibliotheek@depinte.be of
09 282 25 32 (maximum 15
plaatsen)
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Doe mee om samen met je buren in je
straat alle lopers aan te moedigen met
een buurtfeest, mooie straatversiering, een
bekertje water of iets lekker en vooral luid
en duidelijk voor hen te supporteren zodat
het hen vleugels geeft tot de finish!
Enkele feest- en supportertips:
• Plaats tafels en stoelen buiten aan je huis,
maar niet op het loopparcours natuurlijk
• Versier je tuin met ballonnen, slingers,
aanmoedigingspanelen …
• Plaats mooie kleurrijke vlaggen en zet je
op een strategische plek met toeters en
bellen
• Organiseer een barbecue of aperitiefmoment met je buren
• Deel appelsienen en water uit aan de
lopers
• Rijk een waterspons aan aan de lopers, bij
een zware inspanning doet deze verfrissing deugd
• Laat je kinderen handjeklap of Hi doen
met de lopers, altijd geweldig
Laat het weten, mocht je iets willen organiseren, dan kan dit in kaart gebracht worden
en biedt de organisatie van de marathon je
graag de mogelijke hulp.
van 10 en 17 uur - De Pinte
www.ghentmarathon.be
info@ghentmarathon.be

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober

We leven in een hectische maatschappij waar ‘snel’ en ‘druk’ de maat
slaan. Hoe houden we het hoofd
koel en het hart warm?

7de Belgium Open Sepak Takraw
| zie pag. 18

Dr. David Dewulf toont aan hoe
mindfulness je op een eenvoudige
manier helpt om te gaan met de
drukte en de stress van het leven.
Zodat je elk moment van je leven
ten volle leeft.
om 20 uur - bibliotheek gratis - reserveren nodig via
www.depinte.be/bibnieuws
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

Takraw kan het best worden omschreven als voetbal-volleybal op een badmintonveld. Het heeft de precisie van
badminton, de snelheid van volleybal
en de ‘kicks’ van voetbal. Daardoor oogt
het heel spectaculair.
van 10 tot 18 uur - OCP - gratis
sepaktakraw.be
Zondag 28 oktober

Doortocht Ghent Marathon in
De Pinte
Loop, feest of supporter mee, wees een
grote supporter voor de duizenden
lopers en ontmoet je buren in je straat op
een mooie zondag. De Ghent Marathon
wordt één groot buurtfeest.

Zondag 28 oktober

17de ribbetjesfestijn
Ribbetjes ‘a volonté’ of koude visschotel
tussen 11.30 en 13 uur - refter gemeentelijke Bassischool, Polderbos 1 - € 20 /
€ 12 (lagereschoolkind) / gratis (kleuters)
ACV DP-Z
Antoine van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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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 1 oktober 2018 (datum
onder voorbehoud) om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (of andere locatie naar aanleiding van de werken).
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 25 september en
dinsdag 23 oktober 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.
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SEPTEMBERKERMIS DE PINTE

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Feesttent Kalande (Parkbos)

MARIAGE FANTASTIQUE 19.30 & 21:00

ALLEZ, CHANTEZ!

20:00

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Feesttent Kalande (Parkbos)

VOLKSDANSEN • CELTIC SPIRIT DANCERS

16:00

‘T SCHOON VERTIER 19:30

THE BOBBY SETTER BAND

21:00

& SPECIAL GUEST

ZONDAG 9 SEPTEMBER

centrum De Pinte (Baron de Gieylaan • Groenstraat • Pintestraat)

BRADERIE • PINTEFEEST
BROCANTE- EN KINDERROMMELMARKT 10:00 - 18:00
STRAATANIMATIE EN KINDERDORP 14:00 - 18:00

DINSDAG 11 SEPTEMBER
Feesttent Kalande (Parkbos)

PAARDENKOERS

11:00

OKTOBERKERMIS ZEVERGEM: ZIE PAGINA 25

Info: www.depinte.be

