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Volgende INFOblad
(september - oktober 2019)
Teksten worden verwacht uiterlijk op
14 juli 2019 bij communicatieambtenaar
Isabel Coppens via communicatie@depinte.be
Openingsuren gemeentehuis
in juli - augustus
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Opgelet: er is 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
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
Openingsuren recyclagepark
maandag
13 tot 17 uur
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
dinsdag
9 tot 17 uur
woensdag
13 tot 17 uur
donderdag
13 tot 17 uur
(zomeruurregeling*: 13 tot 18 uur)
9 tot 17 uur
zaterdag

Idee9840:
bedankt voor jouw input!
We mochten intussen meer dan 250 zinvolle, concrete
en mooie suggesties ontvangen. Waarvoor dank. Eind
juni sluiten we deze fase van het participatietraject af en
gaan we aan de slag met alle ontvangen feedback (op
idee9840.be, via de postkaarten, het Ideeënfestival, interne
werkgroepen …).
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* zomeruurregeling: van 25 maart 2019 tot
28 oktober 2019

Word jij onze nieuwe
collega?

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

Het lokaal bestuur De Pinte is geregeld op zoek naar
medewerkers.

Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact

Binnenkort:
• Deskundige Omgeving (B1-B3)
• Deskundige Infrastructuur/Werken (B1-B3)
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Hou www.depinte.be/vacatures in de gaten.

Zomerse
activiteiten in
De Pinte - Zevergem
• Vier de start van de vakantie in Zevergem |zie pag. 20
• Bekijk het tienerprogramma en PAARS |zie pag. 26 en 27
• Een steengoede klassieker voor onze
lagereschoolkinderen: Amigos |zie pag. 27
• Spelen op straat tijdens de autoloze ‘wijkdag’ |zie pag. 6
Nieuw:
• Het oriëntatieparcours in Moerkensheide |zie pag. 22
• Sunny Days met Yogamine |zie pag. 25
Binnenkort:
• Inschrijven voor Scouts en Gidsen en FOS De Havik
|zie pag. 24
• Schrijf ook alvast in voor een stand tijdens Pintefeest:
braderie, (kinder)rommelmarkt |zie pag. 21

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2019
❏ Wekelijkse zomerophaling restafval: inzamelingen
van de huisvuilzakken op 3-4 juli, 10-11 juli, 17-18 juli,
24-25 juli, 31 juli-1 augustus, 7-8 augustus,
14-16 augustus en 21-22 augustus, 28-29 augustus,
zie 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 20 september 2019: van 9 tot 12 uur
(dorp Zevergem - achterzijde kerk - parking Chiro) en
van 13 tot 16 uur (Kastanjestraat))
- zaterdag 21 september 2019 van 10 tot 16 uur
(achterzijde gemeentehuis)
❏ Recyclage herbruikbare goederen: gratis ophaling
door vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15), of ga langs: Tolpoort
straat 89, Deinze en ’s Gravenstraat 134 in Nazareth
❏ Textielinzameling: dinsdag 20 augustus 2019
❏ Repair Café: zaterdag 7 september 2019
in Sint-Martens-Latem

Sluitingsdagen
Gemeentehuis, balie OCP, bibliotheek, recyclagepark,
Donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Donderdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
De bibliotheek is ook gesloten van zaterdag 20 juli tot en
met zaterdag 3 augustus 2019.
De sport- en cultuurzalen in het OCP zijn ook gesloten
van zaterdag 13 juli tot en met zondag 28 juli 2019.
Huis van het Kind De Pinte (Organisator Gezins- en
Groepsopvang) is gesloten op 11 juli, 14 en 15 augustus
en 21 augustus 2019.
Voor de openings-/sluitingsdagen van
Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees,
zie www.landelijkekinderopvang.be (inloggen via Mijn LK).

Activiteiten in de gemeente met impact
op het verkeer

Opening vernieuwd
gemeentehuis
Na afronding van de werken in juni, starten we
met de verhuis van de diensten. De opening van
het vernieuwde gemeentehuis staat gepland
tijdens het kermisweekend in september.
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BK Wielrennen op zondag 30 juni:
Op 30 juni 2019 is er een doortocht van het BK wielrennen
in de Keistraat tussen 14 uur en 14.30 uur. De renners
komen vanuit de Kortrijkseheerweg (Nazareth) en volgen de
Keistraat (ter hoogte van de Bommelstraat gaan ze links naar
de Keistraat, over de brug) om dan aan de Moeistraat links af
te slaan.
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Ruimtelijke ordening

Oproep aan de maatschappelijke geledingen
tot afvaardiging voor de GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening
opgericht op het niveau van de gemeente. Deze kan
advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen
over alle aangelegenheden met betrekking tot de
gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief
of op verzoek van het college van burgemeester en
schepenen of de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft in de zitting van 29 april
2019 beslist om de GECORO samen te stellen
met dertien leden, zijnde vijf deskundigen inzake
ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers van
maatschappelijke geledingen. Voor elk lid, behalve de
voorzitter, wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid.
Aan de verenigingen van de hierna vermelde
maatschappelijke geledingen wordt gevraagd om
een kandidaat voor te dragen tegen 31 juli 2019.
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur doorsturen
naar de verenigingen van de onderstaande geledingen
waarbij ze aangesloten zijn om zich kandidaat te stellen.
Volgende maatschappelijke geledingen worden door de
gemeenteraad uitgenodigd om vanuit hun verenigingen
kandidaten voor te dragen:
• land- en tuinbouw
• economie en middenstand
• mobiliteit
• onroerend erfgoed
• gezinnen
• jeugd
• milieu en natuur
• senioren
Verenigingen die een van deze maatschappelijke
geledingen vertegenwoordigen, kunnen leden/
vertegenwoordigers voordragen als kandidaat voor de
Gecoro. Voor elke maatschappelijke geleding kunnen zij
een effectief en een plaatsvervangend lid voordragen.
Inwoners die interesse hebben om een geleding te
vertegenwoordigen kunnen daarvoor contact opnemen
met de vereniging waarvan ze deel uitmaken en die
in haar werking activiteiten ontplooit die betrekking
hebben op de maatschappelijke geleding.
Met betrekking tot de man/vrouwverhouding in
adviesraden en overlegstructuren stelt art. 200 § 2
van het decreet lokaal bestuur dat ten hoogste twee
derde van de leden van de hier bedoelde raden en
overlegstructuren van hetzelfde geslacht is. Wij vragen
de maatschappelijke geledingen hier rekening mee te
houden bij de voordracht van een effectief lid en de
plaatsvervanger.
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De kandidaten die als ‘vertegenwoordiger
maatschappelijke geleding’ kunnen aangesteld
worden in de GECORO dienen aan volgende
voorwaarden te voldoen:
• Voeling hebben met wat in een gemeente leeft
• Inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met
ruimtelijke ordening
• Voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke
rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een
inhoudelijk beeld te vormen van bepaalde ruimtelijke
problematiek, erover te vergaderen om tot een advies
te komen
• Communicatief en luistervaardig zijn zonder
vooringenomenheid
• Notie hebben van de gemeentelijke, provinciale en
gewestelijke ruimtelijke beleidsplanning
De voordracht van een kandidaat bevat volgende
gegevens:
• naam en adres van de kandidaat (effectief of
plaatsvervanger)
• motivatie
• voor welke maatschappelijke geleding de voordracht
ingediend wordt
• duiding van de relevantie van de vereniging voor de
betreffende maatschappelijke geleding
• duiding van de eventuele deskundigheid inzake
ruimtelijke ordening aan de hand van een curriculum
vitae waaruit professioneel of vrijwillig engagement in
het domein van de maatschappelijke geleding en op
het gebied van ruimtelijke ordening blijkt
Wij verwachten de schriftelijke voordrachten ten laatste
op vrijdag 31 juli 2019. Deze worden gestuurd naar
het college van burgemeester en schepenen, Koning
Albertlaan 1 te 9840 De Pinte of naar stedenbouw@
depinte.be.

Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen,
maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie
maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin
de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.
Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet.
De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn,
dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen steeds voor ogen houden.
Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar
van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties
delen, tijdens de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website
in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten:
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Openbare werken & Mobiliteit

Opening vernieuwd
gemeentehuis

Vernieuwing
fietspad
Klossestraat
In april en mei
2019 heeft de
technische dienst
van De Pinte 280
meter fietspad in
de Klossestraat
vernieuwd.
Tijdens deze
werken werden
onderliggende
boomwortels
verwijderd,
een nieuwe
fundering
geplaatst, de klinkers vlak gelegd
en het geheel opnieuw ingezand.
Ook de komende maanden werkt de
technische dienst verder aan voet- en
fietspaden.

De officiële
opening
van het
vernieuwde
gemeentehuis
is voorzien
op vrijdag
6 september
2019 (bij de start van het
Pintefeest-weekend). Er zal ook een
opendeur voorzien worden voor alle
inwoners en geïnteresseerden op zondag
8 september 2019 tijdens de braderie.
Meer info volgt in het infoblad voor
september - oktober 2019.
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Openbare werken & Mobiliteit

Neem met jouw
buurt deel aan de
autoloze ‘wijkdag’

Gemeente betaalt 25 %
van Buzzy Pazz of NMBSschooltreinkaart

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 22 september 2019.

Ga je naar school met het openbaar vervoer? De gemeente
betaalt 25 % van je Buzzy Pazz en/of 25 % van je NMBS-schooltreinkaart.

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 voor 25 augustus 2019.
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.
Meer info over de activiteiten zelf zal te vinden zijn
via www.depinte.be/autolozewijkdag.
Wij hopen alvast op jouw medewerking!

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. Voor je een
abonnement koopt, moet je in het bezit zijn van een MOBIBkaart (de drager van je abonnement). Deze kaart is persoonlijk, kost 5 euro en is vijf jaar geldig. Gezinskortingen kunnen
worden gecumuleerd.
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 openbaar 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 		
www.delijn.be

TIP

Gratis Buzzy Pazz probeerabonnement

Gaat je zoon/dochter naar het eerste middelbaar en zie je
een gratis Buzzy Pazz probeerabonnement in september wel
zitten?
Registreer je kind voor 30 juni 2019 via probeeractie.delijn.be
en je bent vertrokken voor minstens een maand zonder heenen-weer gerij!
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E17 - Structureel
onderhoud
van Zwijnaarde tot Destelbergen
In de zomer van 2019 start het Agentschap Wegen
en Verkeer met structurele onderhoudswerken op
de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. In totaal
wordt 8 km nieuwe asfaltverharding aangelegd. De
twee richtingen krijgen een nieuwe onderlaag en
toplaag in asfalt. De afrit naar het UZ Gent richting
Antwerpen wordt volledig heraangelegd. De werken
zullen een tweetal maanden duren en veel hinder
veroorzaken. De werken gebeuren daarom bewust
tijdens de zomervakantie.

TIP
Van en naar de Gentse Feesten
met de feestbussen van De Lijn

Timing: 17 juni tot eind augustus 2019

Van vrijdag 19 juli tot zondag 28 juli 2019
Info: www.delijn.be

Meer info: wegenenverkeer.be

Leven & Wonen

Om het infoblad en andere communicatie kleur te geven,
zijn we als gemeente steeds op zoek naar mooie beelden
van onze gemeente. We zijn vooral op zoek naar beelden
gemaakt tijdens activiteiten in de gemeente, maar ook
natuurfoto’s en andere zijn van harte welkom.
Ook in dit infoblad doen we opnieuw een oproep, deze

keer met ‘vakantie in
De Pinte - Zevergem’ als thema.
Foto’s kan je doormailen naar communicatie@depinte.be
of delen via Instagram of Facebook met de vermelding
#depinteinbeeld.
Bedankt aan alle fotografen!
P.S.: Denk eraan om enkel foto’s te delen die je zelf gemaakt
hebt. Staan er mensen op de voorgrond herkenbaar in
beeld, dan heb je toestemming nodig voor publicatie.

Paul Deridder

Op Instagram kan je aan de hand van de #depinteinbeeld
al een heel aantal prachtige foto’s van De Pinte vinden,
gedeeld door inwoners en sympathisanten.
Je vindt er ook enkele in dit infoblad.

Lily & Marcel

Heb jij mooie foto’s
van De Pinte - Zevergem?
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Leven & Wonen

Idee9840: het einde van de eerste fase in zicht
Eind april 2019 startte het participatietraject voor de opmaak van het meerjarenplan
van het Lokaal bestuur De Pinte. Via ons online ideeënplatform kregen we inmiddels
al meer dan 200 zinvolle, concrete en mooie suggesties binnen. Benieuwd naar die
ideeën? Neem zeker dan nog eens een kijkje op www.idee9840.be. Ideeën die je
goed vindt, kan je bovendien steunen door ze te ‘liken’.
Heb je zelf nog een suggestie of ken je een buur, vriend of familielid met een briljant
idee voor de toekomst van De Pinte? Tot 30 juni 2019 kan iedereen nog ideeën op
het platform plaatsen.
Het Ideeënfestival
40 inwoners kwamen langs om samen
na te denken over de toekomst van
De Pinte tijdens het Ideeënfestival op
8 juni in kasteel Viteux. Tijdens dit ontmoetingsmoment bespraken we een
aantal thema’s en ideeën meer in detail.
Zo formuleerden we samen voorstellen om onze gemeente nog bruisender, zorgzamer, veiliger, efficiënter en
duurzamer te maken.
Ook jongeren konden op een speelse en leuke manier meedenken over
hun toekomst in onze gemeente tijdens een kinderworkshop.
Wat volgt
Vanaf begin juli 2019 gaan we aan de slag met alle ontvangen input. We
bekijken ook de financiële kant van de voorstellen, zodat na de zomermaanden een ontwerp voorgelegd kan worden aan raden (adviesraden,
gemeente-/OCMW-raad, algemene gemeenteraadscommissie). Waar
mogelijk geven we al feedback op terugkerende suggesties
via idee9840.be. En tegen het einde van het jaar willen we een
goedgekeurd Meerjarenplan realiseren, zodat we begin 2020
het geheel aan jou, inwoner of geïnteresseerde, kunnen voorstellen en uit de startblokken kunnen schieten. We houden je op
de hoogte!
#TEAM9840
De laatste stand van zaken kan je vinden op www.idee9840.be.

Op zoek naar opvang tijdens schoolvakanties?
Buitenschoolse kinderopvang Dol-Fijn vangt schoolgaande kinderen op van tweeënhalf tot twaalf jaar.
Dol-Fijn biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor
alle leeftijden. Voor de allerkleinsten is er een rustmoment.
Tijdens het schooljaar vangen ze voor en na schooltijd
voornamelijk de leerlingen op van de aanpalende basisschool De Kleine Prins. Op woensdag en vakantiedagen
kunnen er ook andere kinderen terecht.
Op vakantiedagen en vrije schooldagen is Dol-Fijn open
van 7 tot 18.30 uur.
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Gesloten van 15 juli 2019 tot
2 augustus 2019 en op 15
en 16 augustus 2019.
Info en inschrijven
Bel 0474 22 15 73 of mail
dolfijn@kdvzonnetje.be.
Een inschrijving is geldig
wanneer het bedrag voor
de gereserveerde dagen
gestort is. Annuleren kan tot
vijftien kalenderdagen op
voorhand.

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 1 tot en met vrijdag 5 juli 2019
Augustus: van vrijdag 23 tot en met vrijdag
30 augustus 2019 (niet tijdens het weekend)
Telkens van 10 tot 12 uur.

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).

Indien deze momenten niet passen, kan je een
afspraak maken met de directie, Greet Naessens,
via directie@gemeenteschooldepinte.be.
Je kan de school ook altijd bezoeken tijdens de
schooluren. Graag maken we op voorhand een
afspraak (tel. 09 282 64 02, e-mail: secretariaat@
gemeenteschooldepinte.be).
Ook via de website www.gemeenteschooldepinte.be
kan je de school wat beter leren kennen.
Bijzondere data
• Kick-off voor alle ouders en kinderen:
Donderdag 29 augustus 2019 tussen 17 en 19 uur
• Info-avond voor alle ouders:
Donderdag 12 september 2019 om 19.30 uur
• Introductiedag voor (nieuwe) ouders en
kinderen: Zaterdag 12 oktober 2019 en zaterdag
18 januari 2020 van 10 tot 12 uur
• Schoolfeest:
Zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020
De Blije School wenst je een fijn verlof toe!

Kinderen inschrijven
De informatie over het inschrijvingsbeleid is te vinden
op de startpagina van de website:
www.vbs-depinte.be/inschrijvingen
Contactgegevens
Caroline Ryckaert, tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN begin schooljaar
Voor alle kinderen en hun ouders:
donderdag 29 augustus 2019 tussen 16.30 en 18.30 uur
Wil je ons pedagogisch project leren kennen?
OPENDEUR: vrijdag 18 oktober 2019 en vrijdag
14 februari 2020 van 16 tot 18 uur.
Schoolbezoek tijdens schooldagen mogelijk op
afspraak.
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Leven & Wonen

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 1 tot en met 4 juli 2019
Van 19 tot en met 23 augustus 2019
Telkens van 9 tot 11.30 uur
Van 26 tot en met 30 augustus 2019
Van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur
(niet op woensdag)

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!
Openingstijden Leefschool De Boomhut
in de vakantie
Leefschool De Boomhut is tijdens de vakantie open
vanaf vrijdag 16 augustus telkens op:
• maandag 9 tot 11.30 uur
• dinsdag 9 tot 15 uur
• woensdag 9 tot 11.30 uur
• donderdag 9 tot 15 uur
• vrijdag 9 tot 11.30 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. Gelieve te bellen tijdens de
openingsuren.
Het Boomhutteam
Leefschool De Boomhut
www.ikgagraagnaarschool.be
tel. 09 282 54 75 en 0477 13 64 87
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Vrije Basisschool Zevergem

GO! atheneum
Erasmus De Pinte

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.

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

De peuters en kleuters vinden een veilig nest en een
uitdagende, creatieve leeromgeving in het Kleuterhuis.
Door middel van tal van activiteiten, typisch voor onze
school, wordt actief inzet op de talenten van onze
kinderen.

Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de
vraag?
• Een positief stimulerende, veilige en eigentijdse
omgeving om te groeien
• Leerlinggericht onderwijs met oog voor co-teaching
• Transparante communicatie en individuele
begeleiding

Via talrijke educaties krijgen alle kinderen zin in leren en
… zin in leven.
De kinderen worden sterk individueel benaderd, krijgen
zorg waar het nodig is en extra uitdagingen waar dit
kan. Kortom: een unieke school voor jouw uniek kind …
Dat zal zeker klikken!

BREDE EERSTE GRAAD I TALEN - STEM - BEWUSTZIJN
SPORT - ART & ACT - LEVENSBESCHOUWING - SLIM
IMPACT - UPDATE & UPGRADE
ECONOMIE – HUMANE WETENSCHAPPEN – TALEN
WETENSCHAPPEN – WISKUNDE
Informatie en inschrijvingen tijdens de
zomervakantie:
• maandag 1 juli en dinsdag 2 juli
telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• maandag 26 augustus, dinsdag 27 augustus en
donderdag 29 augustus
telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
• woensdag 28 augustus van 9 tot 12 uur
Directieteam: Katrien Choueiri - Jeffrey De Coninck

Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen
kan je contact opnemen met de directeur Ilse De
Cnuydt (e-mail: directie@vbszevergem.be).
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd
voor jouw kind!
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
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Milieu & Duurzaamheid

De nieuwe blauwe
zak!
De nieuwe blauwe zak is
er. Een goede zaak voor
onze planeet. Want vanaf
nu kunnen we nog meer
verpakkingen sorteren en
recycleren. Veel meer. De
blauwe PMD-zak werd
meer dan twintig jaar
geleden ingevoerd in
België. Met succes, want
nergens wordt meer gesorteerd en gerecycleerd dan
in ons land. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.
Want door goed te sorteren kunnen we gebruikte
verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo
besparen we energie en stoten we minder CO2 uit.
Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen we
vandaag nog beter doen. Daarom mogen straks alle
huishoudelijke plastic verpakkingen in de PMD-zak. Een
goede zaak voor het milieu, en voor jouw portemonnee
…
Welke verpakkingen mogen in de nieuwe blauwe
zak?
In de PMD-zak mochten tot nu toe enkel plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
Daar komen sinds juni 2019 ook alle huishoudelijke
plastic verpakkingen bij.
Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar
ook plastic zakken en folies mag je vanaf dan bij het
PMD sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak.
Mag je de oude zakken nog gebruiken?
Zeker! De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig.
Geen probleem dus als je nog een voorraadje liggen
hebt, of als er in jouw verkooppunt nog geen nieuwe
beschikbaar zijn. Sinds juni 2019 mag je ze voor
ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen.
Wordt de nieuwe blauwe zak in heel België
ingevoerd?
Nog niet. De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan
ingevoerd. Op die manier krijgen alle partners de tijd
om zich goed voor te bereiden. In De Pinte - Zevergem
gelden de nieuwe sorteerregels al, terwijl dat in een
buurgemeente of op jouw werk bijvoorbeeld nog niet
het geval zou kunnen zijn.
Verandert er iets aan de ophaaldata?
Nee. Je mag de nieuwe blauwe zak gewoon
buitenzetten voor ophaling, net zoals vroeger. Meer
sorteren dus, met hetzelfde comfort.
Meer info: www.denieuweblauwezak.be
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Spullen herstellen
in het Repair Café
TIP
Last van wespen?
Als je echt last hebt van een wespennest, kan je
Brandweerzone Centrum contacteren om het nest te
verdelgen. Contacteer hen zeker als het gaat over de
Aziatische hoornaar.
Zie pagina 19 voor meer info

Wist je dat er wereldwijd meer dan 1 830 Repair
Cafés bestaan? Daar werken handige Harry’s en
Henriettes. Het zijn ervaren herstellers (techniekers,
kledingspecialisten …) die jeukende vingers hebben om hun kennis te (blijven) gebruiken. Zij helpen
gratis mensen uit de buurt. Gratis, omdat ze geloven
in repareren in plaats van weggooien.
Het volgende Repair Café vindt plaats in SintMartens-Latem op zaterdag 7 september 2019
van 9.30 tot 13 uur.
Jeuken jouw vingers ook? Spring dan eens vrijblijvend binnen. Wij zoeken nog altijd medewerkers.

Recycleer!
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare spullen op
(elektro mag defect zijn). Je kunt hen telefonisch
contacteren via 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot
17 uur), of de herbruikbare goederen brengen naar de
Kringwinkel (Tolpoortstraat 89 in Deinze of ’s Gravenstraat
134 in Nazareth).
Meer info: www.uwkringwinkel.be

Compost: krachtvoer
voor je tuin
Maar liefst een derde van je afval kan omgetoverd
worden tot krachtvoer voor je tuin. Door te composteren doe je eigenlijk wat de natuur altijd al gedaan
heeft: de natuurlijke kringloop zijn gang laten gaan.
Interesse in de aankoop van een compostvat
(13,5 euro), compostbak (27 euro) of wormenbak (10 euro)?
Voor info en om te bestellen kan je terecht bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@
depinte.be).

Noodhulp
Het bestuur van De Pinte voorziet jaarlijks 3 000 euro
voor noodhulp. De doortocht van cycloon Idai zorgde
voor ongeziene ravage in Zuidoost-Afrika. En in minder
dan zes weken tijd verwoestte een tweede cycloon
Kenneth opnieuw het land. Nog voor ze konden
herstellen, werd hun leven opnieuw door elkaar
geschud. De gevolgen zijn enorm. Families verloren
hun huis en hebben voedsel, water en onderdak
nodig. Hulp is van vitaal belang. Caritas en Oxfam zijn
ter plaatse en staan klaar om noodhulp te bieden.
Ze verdelen onder andere voedselhulp, hygiënekits
en muggennetten. De GROS (gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking) adviseerde het
bestuur om 1 000 euro aan Caritas en een bijkomende
500 euro aan Oxfam International te schenken voor
hun acties en hulpoperaties in Mozambique.
Wil je ook steunen?
Alle financiële hulp is welkom. Wanneer je op jaarbasis
40 euro of meer schenkt, dan heb je recht op een
fiscaal attest voor het totale bedrag van jouw giften.
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Milieu & Duurzaamheid

17 tips voor duurzaam reizen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde
Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame
ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze SDG’s vervangen
de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De zeventien doelstellingen moeten de komende
jaren aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal
belang zijn voor de mensheid en de planeet.
Wat kan jij doen?
Aandacht hebben voor de manier waarop we iets doen.
Er bestaat geen uitgekiende gedragscode voor duurzaam reizen. Veel hangt af van de context, maar hoe dan
ook staat respect voor mens en natuur voorop.
PEOPLE (mensen)
1. 		Respecteer de plaatselijke normen en waarden,
informeer je vooraf en pas je aan.
2. Fotograferen doe je niet zomaar. Vraag altijd toestemming.
3. 		Val niet onaangekondigd binnen in een dorp of bij
een inheems volk.
4. 		Geef liever geen geld aan (straat)kinderen. Als ze
goed verdienen, is dit helaas soms een reden om
niet naar school te gaan.
PLANET (planeet)
5. 		Reis traag en compenseer de koolstofuitstoot van
je verplaatsing. Verkies de trein of een zuinige auto
boven het vliegtuig, zeker voor korte verplaatsingen.
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6. 		Plan je reis grondig. Wanneer je naar een ver land
reist, doe je dat beter voor een lange periode.
7. 		Verbruik geen onnodige energie. Schakel thuis alle
elektronische apparaten uit.
8. 		Laat de natuur ongeschonden achter. Neem je afval
mee en voorkom vervuiling van openbaar water.
Gebruik biologisch afbreekbare zeep. Laat dieren en
planten met rust en wijk niet onnodig van de paden
af.
9. 		Zoek een alternatief voor plastic. Neem je herbruikbare fles en zak mee.
10.		Wees steeds zuinig met water, ook op vakantie.
11.		Eet zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel.
Dat is goed voor het milieu en de lokale economie.
Maar hoed je wel voor illegaal ‘woudvlees’ (stroperij).
12.		Breng geen illegale souvenirs mee. Vraag na uit
welke producten het is gemaakt.
PROSPERITY (welvaart)
13.		Maak gebruik van lokale voorzieningen. Vermijd
internationale ketens.
14.		Laat lokale mensen voor je werken. Beknibbel niet
op kleine uitgaven.
15.		Geef een fooi. Informeer je over wat een redelijke
fooi is.
16.		Geef alleen aan bedelaars als de locals dat ook doen.
In sommige culturen is het gepast, in andere niet.
17.		Koop souvenirs bij de makers zelf.

Milieu & Duurzaamheid

Compenseer je reistraject
Eindelijk zomer. Nog even en je pakt je koffers, je springt in de
auto of je vliegt wat verder weg. Door je reis stoot je CO2 uit en dat
is niet goed voor het klimaat.
BOS+ en Ecolife bieden je daarom Treecological.be aan, een
CO2-calculator om de uitstoot van je verplaatsingen met de
auto of met het vliegtuig te berekenen en te compenseren door
bomen te planten.
Met Treecological.be bereken je hoeveel CO2 je precies uitstoot en hoeveel bomen je moet planten om je
verplaatsing te compenseren. Doe de berekening op treecological.be.

Welzijn & Sociale zaken

De Pinte krijgt label
‘Gezonde Gemeente’
Op 7 mei 2019 ondertekenden op het startevent ‘Gezonde
Gemeente’ , 28 stads- en gemeentebesturen, waaronder De Pinte,
uit de regio van Logo Gezond+ vzw het charter Gezonde
Gemeente. We engageren ons zo om verder werk te maken van
een structureel preventief gezondheidsbeleid.
‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut
Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als nauw betrokken
partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
(VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.
Door ondertekening van het charter engageert het lokaal
bestuur zich om werk te maken van een samenhangend
gezondheidsbeleid. We streven ernaar om de gezonde keuze
de meest gemakkelijke keuze te maken. En het wegwerken
van de gezondheidsverschillen staat steeds voorop. We zullen
gezondheidscampagnes voor onze burgers en personeel
uitwerken.
Logo Gezond+ vzw neemt het
engagement op om de steden
en gemeenten in dit kader
te coachen op maat van de
doelstellingen, mogelijkheden
en draagkracht. Samen met
meerdere regionale partners.
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Adres
Baron de Gieylaan 1 bus 1
Baron de Gieylaan 10
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 21
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 34
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 5
Baron de Gieylaan 55
Baron de Gieylaan 6
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 69
Baron de Gieylaan 72
Baron de Gieylaan 78
Berkenlaan 4 A
Boeregemstraat 4 A
Bommelstraat 1
Bommelstraat 32
Bommelstraat 34 B
Breughellaan 69
Dorp 2
Dorp 7
Eekbulk
Eikelstraat 27
Europaplein 1
Europaplein 4 bus 4
Europaplein 6

Firmanaam

Standaard Boekenhandel

AXA Bank & verzekeringen Eechaute & Meiresonne De Pinte

Bakkerij Rutsaert

Maene Houtbewerkingsmachines bvba

Louis Delhaize

Frietkasteel

Apotheek Vermassen

Optiek Het Oog

Chocalaterie Dossche

4Disa Travel - Selectair

Voeding Vyncke

Bakkerij Van Hecke

Bakkerij Aernoudt

Eurauto

DGC Interieur

Lerouge Appelpers

Optimalé

De Sloovere Koen

Avalon Coaching en Counseling - Veronique Cappaert

Schoonheidsinstituut Vero

Restaurant De Pastorie

Café Boldershof

Hair Affair

Schoonheidsinstituut / Pedicure Beau

Argenta De Pinte

Deauville sports & classics

Hair Team David

di. 23/7 t.e.m. za. 27/7

za. 4/8 t.e.m. zo. 26/8

Gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus

ma. 22/7 t.e.m. za. 27/7 en wo. 14/8 t.e.m. za. 24/8

ma. 22/7 t.e.m. zo. 4/8

za. 24/8 t.e.m. di. 10/9

wo. 14/8 t.e.m. zo. 18/8

ma. 22/7 t.e.m. zo. 28/7 en ma. 9/9 t.e.m. 15/9

za. 13/7 t.e.m. zo. 21/7 en za. 3/8 t.e.m. za. 24/8

vr. 12/7 t.e.m. ma. 5/8

Geen sluiting

ma. 15/7 t.e.m. zo. 4/8

zo. 14/7 t.e.m. zo. 4/8

Geen sluiting

Geen sluiting

Geen sluiting

Verlof: zie winkel

Geen sluiting

di. 30/7 t.e.m. za. 24/8

ma. 26/8 t.e.m. za. 31/8

zo. 21/7 t.e.m. za. 3/8

Geen sluiting

Geen sluiting

do. 19/7 t.e.m. zo. 22/7 en wo. 15/8 t.e.m. za. 18/8

wo. 14/8 t.e.m. zo. 8/9

van 1/7 t.e.m. 31/8 enkel open op ma. - wo. - vr. tussen 9 en 12 uur

Geen sluiting

Verlofperiode

Wens je de sluitingsdagen in groot formaat? Zie gemeentehuis en www.depinte.be/Vakantiekrant.

Sluitingsdagen middenstanders en zelfstandigen zomer 2019
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Groenpark 44
Grote Steenweg 5
Guido Gezellelaan 16
Hageland 11
Hemelrijkstraat 2
Jubileumlaan 4
Kerkplein 4
Kerkplein 5 bus 1
Koningin Fabiolalaan 47
Landuitstraat 9
Langevelddreef 66
langevelddreef 66
Langevelddreef 67
Langevelddreef 8
Langevelddreef 8 A 000
Magaret 17
Nieuwstraat 79 A
Pintestraat 17
Pintestraat 18
Pintestraat 19
Pintestraat 3
Pintestraat 5 - 7
Pintestraat 63
Pintestraat 8
Pintestraat 9
Polderbos 2 A
Polderdreef 3
Pont - Noord 100
Pont - Noord 2
Pont - Noord 32
Pont - Zuid 18
Vlierstraat 1

Kapsalon De Schinckel

Doopsuiker Uniek!

Day Spa Julie

Dierenpension 't Haegeland

Slagerij De Clerq

Tuinen Bastien Vanden Abeele

VDK Bank

CM De Pinte

Luminello bvba

Thuisverpleging De Pinte

IJskar Ronny Van Den Berghe

Schilderwerken Esteban Van Den Berghe

Bakkerij Olivier

Clickrent - Clickevents

Tuin-verhuur-attracties Thienpont

Kinesitherapie Hendrik Vijncke

Btechnics

Apotheek Van Heule

Axel Lenaerts makelaars

Portobello

Pappens Wijnen Cavavins

Heyse - Kitchenart

De Vreese - De Pinte

Kaashandel Keltra

Schoenmakerij - Nieuwkuis

Oxfam Wereldwinkel

Broodjeszaak MIDI

De Baets bomen

Viniecom NV - La Fattoria

Tandarts Gazelle Kathleen

Platte Daken Vlerick

Natalis Bio-Esthetiek

ma. 29/7 t.e.m. zo. 19/8

ma. 15/7 t.e.m. zo. 4/8

di. 16/7 t.e.m. di. 30/7

open iedere vrijdag en zaterdag

ma. 5/8 t.e.m. zo. 18/8

vr. 13/7 t.e.m. vr. 3/8

za. 20/7 t.e.m. do.15/8 uitzonderlijk open op za. 3/8 van 10 tot 12 uur

za. 13/7 t.e.m. ma. 5/8

Geen sluiting

ma. 15/7 t.e.m. ma. 5/8

za. 20/7 t.e.m. di. 20/8

zo. 14/7 t.e.m. ma. 29/7 en zo. 18/8 t.e.m. do. 22/8

di. 13/8 t.e.m. di. 3/9

vr. 19/7 t.e.m. 28/7

za. 3/8 t.e.m. zo. 18/8

ma. 8/7 tot ma. 5/8

Geen sluiting

vr. 12/7 t.e.m. ma. 5/8

Geen sluiting

ma. 5/8 t.e.m. di. 27/8

za. 13/7 t.e.m. zo 28/7

Geen sluiting

Geen sluiting

ma. 8/7 tot do. 25/7

ma. 29/7 t.e.m. vr. 16/8

Gesloten op zaterdag tijdens juli en augustus

Geen sluiting

ma. 15/7 t.e.m. do. 1/8

Geen sluiting

ma. 22/7 t.e.m. ma. 29/7 en za. 31/8 t.e.m. ma. 16/9

za. 20/7 t.e.m. zo. 5/8

ma. 22/7 t.e.m. do. 1/8

Veiligheid

Hoe kan ik mij wapenen tegen internetfraude?
In het infoblad (zie ook vorige edities) geven we graag tips mee om internetfraude te voorkomen.
Word niet te persoonlijk
• Wees zuinig met
persoonlijke informatie:
zet nooit je wachtwoord,
telefoon-, rekening- en
rijksregisternummer
op het internet.
Cybercriminelen kunnen
hiermee een nepaccount
aanmaken en doen alsof
ze jou zijn.
• Alles wat je online
zet, blijft online. Zet
je privacy settings
(instellingen) aan en
deel foto’s en informatie
alleen met vrienden en
familie die je ook kent in
de ‘echte’ wereld.
• Praat ook niet online met
mensen die je niet kent.
Soms doen mensen zich voor als iemand anders.
• Plaats geen vakantieplannen op sociale netwerksites.
Potentiële inbrekers lezen misschien mee!
Geef niet toe aan emotiefraude
• Ga er niet zomaar van uit dat de afzender van een
bericht via e-mail werkelijk de persoon is die je
persoonlijk kent (vriend, familie ..). Er zijn talloze
manieren om zich via mail voor te doen als iemand
anders.
• Stort je bijdrage aan goede doelen die je kent. Word
je via mail gecontacteerd door een ongekende
hulporganisatie en je wilt bijdragen, controleer dan de
bankgegevens op de website van de hulporganisatie
in kwestie.
• Online daten: wees alert wanneer een kandidaatpartner om geld begint te vragen. Werk met een
erkend relatiebureau of controleer de naam van de
datingsite en de gegevens van je kandidaat-partner
op het internet door ze in te geven in een zoekrobot
(bijvoorbeeld Google).
• Oplichters bespelen ook steeds vaker de gevoelige
snaar in hun poging om mensen geld afhandig
te maken. Hartverscheurende berichten over
natuurrampen, ernstig zieke kinderen, dieren
waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen, een
nieuwe online ‘vriend’ die je vraagt om geld te sturen
voor kleren, paspoort of een ticket naar België ...
• Je kan ook een noodbericht krijgen van iemand die
je kent (familie, vriend, kennis) die vraagt om geld:
hij werd overvallen, verloor zijn portefeuille, raakte
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betrokken in een verkeersongeval ... In werkelijkheid
zit je kennis gewoon thuis en weet hij niets van
deze noodoproep. Zijn mailaccount werd gehackt
en de oplichters hebben dit bericht naar zijn hele
adresboek gestuurd. Breng hem op de hoogte, zo kan
hij de nodige stappen ondernemen om zijn account
opnieuw over te nemen en kan hij de contacten in
zijn adresboek waarschuwen voor de oplichting.
Slachtoffer van internetfraude?
Word je ondanks alle voorzorgen toch slachtoffer
van internetcriminaliteit, dan kan je een aantal acties
ondernemen.
Kwam je terecht op een site met misleidende
informatie? Ontving je via e-mail ongewenste reclame of
een frauduleus voorstel? Zag je kinderporno op een site?
Meld het op meldpunt.belgie.be.
Zelf slachtoffer? Doe aangifte bij de politie. Als
slachtoffer kom je persoonlijk aangifte doen op
het commissariaat. Enkel dan kan de politie iets
ondernemen en eventueel een onderzoek starten.
Wijkcommissariaat De Pinte,
Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 40
Openingsuren: woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur
Hoofdcommissariaat,
Florastraat 19, De Pinte, tel. 09 321 76 60
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur,
zaterdag van 10 tot 18 uur

Last van wespen?

Aziatische
hoornaar
De brandweer
vraagt wel
aandacht voor de
Aziatische hoornaar. Dat is een
Aziatische hoornaar
invasieve soort
De Aziatische hoornaar heeft twee
die onze eigen
kleuren: zwart en weinig geel op het
bijen bedreigt.
achterlijf. De Europese hoornaar heeft
Een Aziatische
drie kleuren: zwart, roodbruin en veel
hoornaar is een
geel op het achterlijf.
vrij zwarte wesp
en je kunt ze
herkennen aan de gele pootjes. Ze wordt vaak verward
met onze Europese hoornaar, die een geel achterlijf
heeft. Als je een Aziatische hoornaar ziet, neem er dan
een foto van en upload die via https://vespawatch.be.
Zo probeert de brandweer de schade te beperken.

Als je echt last hebt van een wespennest kan Brandweerzone Centrum het nest komen verdelgen. Dat
meld je via www.wespennest.vlaanderen. Je betaalt
40 euro voor de tussenkomst. Als de brandweer een
tweede keer moet komen voor hetzelfde nest, betaal je
slechts één keer.
Vorig jaar heeft de brandweer bijna drie keer zoveel wespennesten als andere jaren verdelgd. Een triest record,
want veel mensen weten niet dat wespen erg nuttig
zijn. Ze jagen op bladluizen, vliegen en muggen. En de
brandweer is er
voor mens én dier.
Als het nest zich
ergens achteraan
je tuin bevindt en
je hebt er niet echt
last van, dan is het
beter om het nest
met rust te laten.

Meer info? Vanaf begin juni vind je bij onze gemeente
een infofolder van Brandweerzone Centrum over dit
thema.

Wesp

TIP
Wespen hebben een hekel aan
bepaalde geuren. Een doorgesneden
citroen met kruidnagels erin kan ze uit
de buurt houden.

Vrije tijd

Zaterdag 31 augustus:
kinderfilm en openluchtfilm
Op zaterdag 31 augustus 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 dan de beurt aan de volwassenen voor
de zesde openluchtfilm op de parking van het OCP. Breng
vrienden en familie mee, en neem plaats op de eerste rij.

HOU ALVAST DEZE AVOND VRIJ!
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Met Vlaanderen Feest de vakantie in …
Op zondagavond 30 juni 2019 vieren we aan de
Blijpoel in Zevergem, met de start van de zomervakantie, Vlaanderen Feest. De cultuurraad organiseert er een
gezellige zomerbar ter hoogte van het speelpleintje.
Aan het terras is er livemuziek van Trio Bluf, een akoestische coverband die steeds opnieuw weet te verrassen
door een wervelende show in het publiek te brengen en
hun setlist speels opbouwt met nummers op aanvraag.
In de luistertent legt Goes de kleine, scherpe kantjes
bloot maar weet ze prachtig te relativeren! Onder
begeleiding van zijn zoon Natan, danst hij op het slappe
koord tussen drama en humor, een contrast dat uitnodigt tot luisteren, met de lach op het gezicht.
Kortom: warm aanbevolen!

Programma
16 uur: Petanquetornooi dorp Zevergem*
17 uur: Zomerbar open
18 uur: Trio Bluf
19 uur: Goes en Goes
20 uur: Trio Bluf
Waar?
Speelterrein,
Blijpoel
Zevergem
Prijs
Gratis!

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

Schat van Vlieg
in de bib
Ben je tussen zes en twaalf jaar? Ga dan deze zomer mee
op zoek naar de schat van Vlieg in de bibliotheek! Vind
je de schatkist? Dan krijg je een smaakboekje én maak
je kans op fantastische prijzen. Schilderen met choco,
heksensoep brouwen of eten met je voeten? Hoe verfijnd
is jouw smaakzin? Vlieg maakte een rood, blauw en groen
smaakboekje en verstopte in elk boekje heerlijke spelletjes
en smaakvolle stickers. Bovendien krijgt elke deelnemer een
tongtattoo (zolang de voorraad strekt)!

‘De Leesvalies’:
zomerse leeswedstrijd
Voor alle kinderen van zes tot twaalf jaar organiseren
we opnieuw 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
kralenketting en hoe mooier je beloning.
De wedstrijd loopt van 1 juli tot 31 augustus 2019.
Daarna kunnen de bijeengelezen cadeautjes afgehaald worden in de bib.
Kom je leespaspoort ophalen aan de balie en lezen
maar!
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Pintefeest met braderie
op zondag 8 september
Naar goede jaarlijkse gewoonte vindt op zondag 8 september 2019 de braderie plaats in het centrum van De Pinte
onder de naam Pintefeest!
Braderie en doorlopend straatanimatie
Op zondag 8 september 2019 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?
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.
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! Voertuigen kunnen niet langer naast of achter de
stand geplaatst worden. Alle standhouders kunnen hun
materiaal lossen en worden dan verzocht hun wagen (en
aanhangwagen) wat verderop te parkeren. Hoe dat praktisch
verloopt, wordt beschreven op de webpagina.
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 16 augustus 2019 via het standaardformulier. Ook de betaling dient ten laatste op deze
datum te gebeuren.
In het volgende infoblad wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt.

Zomersluiting bib
• Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 3 augustus
2019.
• Ook gesloten op donderdag 11 juli (Feest Vlaamse
Gemeenschap) en donderdag 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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Zeker sporten
in De Pinte!
Je zit niet in een sportclub, maar bent wel sportief? 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? Je gaat
misschien elk weekend wandelen in het Parkbos of af en toe
eens zwemmen?
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!

Recreatief
grasvolleybaltornooi
Het tornooi van Volleybalvrienden
De Pinte richt zich zowel naar recreatieve
als naar gelegenheidsploegen. Vorm een ploegje
met vrienden, je buren of familie en beleef samen
een sportieve en leuke namiddag.
Wanneer: zondag 15 september 2019
vanaf 9.30 uur
Waar:
OCP
Voor wie: iedereen vanaf zestien jaar
Er wordt vier tegen vier gespeeld en er moeten
minstens twee dames op het veld staan. Een ploegje
bestaat maximum uit zes spelers. Inschrijving: 20
euro per ploeg.
Wie komt, kan genieten van een groot terras en
eet- en drankgelegenheden. Voor de allerjongsten
is er animatie voorzien met onder andere een
springkasteel en kindergrime. Supporters zijn
natuurlijk meer dan welkom!
Inschrijven kan via www.vvdp.be
(doorklikken naar grasvolley).
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Nieuw in De Pinte:
het oriëntatieparcours
aan Moerkensheide
Op en rond het sportpark en het speelbos van het
Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide werd er een
permanent oriëntatieparcours ingericht!
Vraag bij het onthaal van het Hopper Jeugdverblijf
naar een kaart en een oefening en oriënteer je al
lopend erop los.
Groepen kunnen zo spelenderwijs het terrein
verkennen en zich op een kaart oriënteren. Deze
vakantie kan je het gerust ook eens zelf uitproberen.
De vijftien paaltjes bevatten een knijper met een
unieke print. De 80 plaatjes die ophangen, tonen elk
een unieke combinatie van een getal, letter, dier en
symbool.
Een oefening bestaat erin om op de kaart die je
meekrijgt de aangeduide punten te vinden en achteraf te tonen dat je er effectief geweest bent. Een
sportieve en speelse uitdaging!
Meer info: www.moerkensheide.be
tel. 09 282 68 94
Een initiatief van Hopper Jeugdverblijf, ondersteund
door Lokaal bestuur De Pinte.

Gezocht:
ben jij en/of je partner geboren in ... 1969?
Dan hebben we groot nieuws voor je: je krijgt dit jaar de
‘gezegende’ leeftijd van 50!
En ... er is meer ... er is een feestteam opgestaan om deze
bijzondere leeftijd samen in de bloemetjes te zetten.
Voor wie? Voor alle in De Pinte-Zevergem geboren en/
of wonende 50-jarigen met/zonder partner; ook voor
wie geboren is in 1969 én naar de lagere school ging in
De Pinte-Zevergem.
Check alvast eens de hiervoor gecreëerde
facebookpagina: Woodstock The Revival.

Deel dit bericht gerust met iedereen die je kent én
verwant is met De Pinte-Zevergem én die dit jaar de
prachtige leeftijd van 50 jaar verwerft en vooral ... Stuur
een mailtje naar WoodstockTheRevival1969@gmail.com
voor verdere info.
Waarom nu al een mailtje? Om een goede organisatie en
een geslaagd feest mogelijk te maken!
Zin gekregen?
Noteer alvast zaterdag 7 september in je agenda.
Hopelijk tot dan!
Het WoodstockTheRevival1969-team

50 jaar word je slechts één keer! Vier het samen met ons
en leeftijdsgenoten!

Word je dit jaar 60? Interessant!
Dan zijn wij lotgenoten! Tien jaar geleden organiseerden
wij een gesmaakte activiteit met een recordopkomst
50-jarigen! We verplaatsten ons met oldtimers naar
Oudenaarde en sloten af in ons dorp in een grote tent!
Ook veel oud-Pintenaren waren op de uitnodiging
ingegaan en deelden hun herinneringen met de nieuwkomers! Vijf jaar geleden werden we gegidst door het
Parkbos met als afsluiter een lekkere maaltijd.

spelen via geert_dc@hotmail.be. Een persoonlijke uitnodiging volgt.
Team 1959

Deze keer ontmoeten wij je graag op zondag
22 september 2019 voor een gezellige babbel
bij een hapje en een drankje en daarna kan je
genieten van muziekoptredens.
We willen jou en je partner hiervoor graag uitnodigen!
Als je denkt dat wij niet over je recentste gegevens
beschikken, aarzel dan niet om die aan ons door te
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Op zoek naar een hobby?

Zin in een partijtje badminton?
Dit kan in het OCP bij Badmintonclub Latem-De Pinte.
Als volwassene/recreant (vanaf achttien jaar)
kan je op woensdagavond van 20 tot 23 uur
Dag
en/of op zondagavond van 20 tot 22 uur een
Maandag
pluimpje slaan in de sporthal van het OCP.
Woensdag
Bovendien kan je – indien gewenst – ook via
de club in de sporthal van Latem terecht, dit
Donderdag
kan op maandagavonden van 20.15 tot 23 uur
en/of op donderdagavond van 20 tot 23 uur.
Zondag
Speelmomenten genoeg om je eens goed uit
te leven!

Badmintonclub

Latem-De Pinte

Uren

Sporthal

Aantal terreinen

20.15 - 23 uur

Latem

8

20 - 23 uur

OCP De Pinte

12

20 - 23 uur

Latem

tot 20.30 uur: 8
na 20.30 uur: 12

20 - 22 uur

OCP De Pinte

12

Niveau? Is niet van belang, iedereen welkom van
beginner tot gevorderde recreant.
Wat heb je nodig? een eigen racket en goede
sportschoenen (plastieken pluimpjes van de club zijn ter
beschikking).

Mocht je je nadien wensen lid te maken (je moet ook in
orde zijn voor de verzekering), neem dan een kijkje op
www.badmintonclublatemdepinte.be of stuur een
e-mail naar secretariaat@badmintonclublatemdepinte.be.
Tot op het badmintonveld.

Je kan gerust op één van deze speelavonden de club
vrijblijvend uitproberen.

Badmintonclub Latem-De Pinte vzw
Maatschappelijke zetel: Oude Gentweg 22 - 9840 De Pinte

Inschrijvingen Scouts en Gidsen De Pinte
Door het grote aantal
scouties dat graag
wil starten met de
scoutswerking, zijn Scouts
en Gidsen De Pinte
genoodzaakt om ook
komend scoutsjaar met een
inschrijvingsstop te werken
voor de jongste takken.
Op zondag 29 september 2019 zal om 20 uur een link
online verschijnen. Hier moet je dan - liefst zo snel mogelijk
- een inschrijvingsformulier invullen. Afhankelijk van het
huidige ledenaantal bij de tak, kijken ze hoeveel scouties er
nog bij kunnen. De scouties die het formulier eerst invulden,
krijgen eerst een plaatsje. We werken hierbij eveneens met
voorrang voor scouties die al broers/zussen in de scouts
hebben, en scouties uit De Pinte en Zevergem.
Probeermomenten
In het begin van het scoutsjaar kunnen enthousiaste
scouties komen proberen of de scouts wel echt iets voor
hen is. Je bent welkom om 14 uur aan het scoutslokaal in de
Nieuwstraat 78B in De Pinte.
Het eerste probeermoment is op zaterdag 21 september
2019 van 14 tot 16 uur. Deze vergadering vindt uitzonderlijk
plaats op zaterdag en slechts tot 16 uur, aangezien daarna
het gezellige én gratis scoutsfestival Café Ludwina
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plaatsvindt. Ook zéker welkom om na 16 uur te blijven
plakken dus!
Het tweede probeermoment valt op zondag 29
september 2019 van 14 tot 17 uur.
Voor het scoutsjaar van start gaat, ben je uiteraard steeds
welkom op enkele jaarlijkse activiteiten in De Pinte! Op de
speelstraat (1 september 2019) en de braderie (8 september
2019) kan je steeds terecht aan de scoutsstand met al
je vragen en om even kennis te maken met leiding en
groepsleiding.
Voor prangende vragen, kan je voorlopig terecht bij de
groepsleiding via grl@scoutsengidsendepinte.be.
Hopelijk tot volgend scoutsjaar!

Inschrijvingen scoutsjaar 2019-2020
voor 156e FOS De Havik
Op zaterdag 31 augustus 2019 om 10 uur gaan
de online inschrijvingen open voor inwoners uit
De Pinte - Zevergem.
Alle informatie rond het inschrijven van nieuwe
leden is te vinden op: www.dehavik.be/nieuwlid

Sunny Days met Yogamine
In juli en augustus:
Sun & Fun 1 of 2 -daagse –>
Yoga-crea-kampje voor kinderen
Locatie: Vrije Basisschool Zevergem
• Donderdag en vrijdag 11 en 12 juli 2019
(8.30 tot 16.30 uur)
1 dag = 45 euro / 2 dagen = 80 euro
(materiaal & tussendoortjes inbegrepen)
• Donderdag en vrijdag 1 en 2 augustus 2019
(8.30 tot 16.30 uur)
1 dag = 45 euro / 2 dagen = 80 euro
(materiaal en tussendoortjes inbegrepen)
Girls just wanna have SUN –>
Yoga voor tienergirls (twee lessen)
@ yogamines’ place
• Vrijdag 26 juli 2019: 19 tot 20.15 uur
• Vrijdag 23 augustus 2019: 19 tot 20.15 uur
Sunshine on my mind –>
Yoga voor volwassenen (zeven lessen)
@ yogamines’ place
Mix van Hatha yoga, Sparkle & Shine yoga &
Zonnegroetjes in open air

Voor de jeugd

• Maandag: 1 juli, 15 juli, 29 juli en 26 augustus 2019
(19.45 tot 21 uur)
• Donderdag: 11 juli, 25 juli en 8 augustus 2019
(19.45 tot 21 uur)
Together We Shine –> Ouder – Kind Yoga
(vier zondagen)
@ yogamines’ place
(voor kids van vier tot twaalf jaar)
• Zondag: 14 juli, 28 juli, 4 augustus en 25 augustus 2019
(10 tot 11.15 uur)
Koop nu jouw 5-beurtenkaartje (70 euro) en geniet
wanneer jij wil van zomerse yoga-activiteiten.
Deelnemen per losse beurt is mogelijk (15 euro).
Je kan de kaart gebruiken voor alle activiteiten en leden
van de familie (met uitzondering van de Sun & Fun
Kampjes 4 kids.) Alle activiteiten
duren 1 uur en 15 minuten.
Als afsluiter kan je genieten
van een verfrissend zomers
drankje.
Interesse? Vragen?
www.yogamine.be (Start)

Zaterdag 31 augustus:
kinderfilm
Op zaterdag 31 augustus is de jeugd van De
Pinte opnieuw welkom in het OCP om te genieten
van een leuke kinderfilm. We starten om 15 uur.
Hou alvast deze avond vrij!

Zondag 1 september 2019: SPEELSTRAAT
Ook dit jaar staat de jeugdraad te popelen om voor de
17e 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 hapje en een drankje op het terras.

Hopelijk tot 1 september samen
met je vrienden en familie!

Datum:
zondag 1 september 2019 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/speelstraat
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Techniekacademie De Pinte
Tussen 18 september en 11 december 2019 zullen er in
de gemeente twaalf workshops georganiseerd worden
voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar in het kader
van de Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool
VIVES met als inrichter het lokaal bestuur. Dit initiatief wil
kinderen op een unieke wijze kennis laten maken met
techniek en technologie.

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.

Wat?
Via concrete workshops worden kinderen op een unieke
manier in contact gebracht met: 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 woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van 16 uur tot 18 uur
in het OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte.

Inschrijven vanaf zaterdag 7 september
Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 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 % gerecupereerd kan worden. Voor een
tweede kind van hetzelfde gezin is er 5 euro korting.

Zit je straks in het vijfde of zesde leerjaar in De Pinte?
Of woon je in De Pinte?

Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie
De Pinte nog een aantal bedrijfspartners.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
sabine.poleyn@vives.be.
Contact:
• Interesse om deel te nemen, laat het weten
via www.techniekacademie-depinte.be
• Rik Hostyn, wetenschapscommunicator hogeschool
VIVES, coördinator Techniekacademie
West- en Oost-Vlaanderen, rik.hostyn@vives.be
• Jeugddienst De Pinte, jeugddienst@depinte.be

Tienerwerking: PAARS!
PAARS op dinsdag en donderdag is er voor tieners
van het eerste tot en met het derde middelbaar.
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 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!
Bijkomend zullen er op maandagnamiddag (15, 22 en
29 juli) extra activiteiten georganiseerd voor PAARS in
samenwerking met de sportclubs.
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Speelpleinwerking Amigos
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent
natuurlijk ook speelpleinwerking Amigos!
Deze zomer kunnen de kinderen en jongeren opnieuw
vijf weken genieten van Amigo en zijn avonturen. Een
enthousiaste groep animatoren staat klaar voor een
fantastische vakantie vol spel, sport, fantasie en avontuur.
Wanneer?
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli 2019
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli 2019
Van maandag 29 tot en met vrijdag 2 augustus 2019
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2019
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus 2019
(opgelet: er is geen speelplein op donderdag 15
augustus)
Voor wie?
Voor kinderen vanaf drie jaar (de 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
Van 13.30 tot 16.30 uur
met gratis opvang vanaf 7.30, ’s middags en tot 18 uur
Om de activiteiten vlot te laten verlopen, vragen we aan
de ouders om hun kinderen op tijd (ten laatste om 9
uur) naar Amigos te brengen en hen niet voortijdig af te
halen (maar vanaf 16.30 uur).
Waar?
De kinderen worden gebracht en afgehaald in de
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte.
De activiteiten worden gespreid over de Gemeentelijke
basisschool en het Ontmoetingscentrum Polderbos.
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 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 dit telkens mee zodat we die bij
het brengen en afhalen kunnen scannen.
Geen mogelijkheid om online in te schrijven?
Ouders die omwille van bepaalde redenen niet online
kunnen inschrijven, zijn steeds welkom in het OCP, dan
helpen we een gezinsaccount aan te maken. Inschrijven/
betalen kan dan de dag zelf aan de kassa. 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 euro per halve dag
• niet-inwoners: 8 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.

Tienerprogramma tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie organiseren de gemeentes Sint-Martens-Latem en De
Pinte een aantal activiteiten voor tieners (twaalf tot zestien jaar). Dus heb je zin in
een aantal vernieuwende en uitdagende activiteiten met vrienden? Schrijf je dan
snel in voor één of meerdere activiteiten:
Dinsdag 25 juni:
Donderdag 4 juli:
Donderdag 18 juli:
Donderdag 22 augustus:
Donderdag 29 augustus:

Avonturensportdag
Outsider surf
Paintball en lasershooten
Jumpsky trampoline
Pretpark Walibi

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

Kindergemeenteraad
Omdat de mening van kinderen belangrijk
is, besliste het college van burgemeester en
schepenen om een kindergemeenteraad in te
richten. Het schooljaar 2018-2019 is voorbij
dus kijken we tevreden terug naar het vierde
jaar van de kindergemeenteraad.
De huidige kindergemeenteraad bestaat uit
acht raadsleden. Gedurende het schooljaar werden er vier verschillende vergaderingen georganiseerd. De kindergemeenteraadsleden hebben
gewerkt rond de thema’s communicatie, afvalpreventie,
Idee 9840 en vrije tijd.
Dikke pluim voor het enthousiasme van deze kindergemeenteraad!

Doolhof
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Verkiezing nieuwe kindergemeenteraad
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt er een nieuwe
kindergemeenteraad samengesteld.
Hou www.depinte.be/kindergemeenteraad
in de gaten want begin september wordt alles
voor de verkiezingen online gezet.

Agenda juli - augustus 2019
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.
Dinsdag 2 juli

Tienerprogramma | zie pag. 27

Pc-dokter

Bekoord sluit seizoen af met
gratis toonmoment

www.depinte.be/tieneractiviteiten
Zondag 30 juni

Het koor Bekoord onder leiding van
Daniel Vanrysselberghe bestaat nog
geen vier 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 dat graag eens wil laten horen. ’t Is
aangenaam, ’t is pretentieloos en ’t is
gratis (en nee, we gaan achteraf niet
rond met een hoed, integendeel: wij
trakteren …).
om 20.45 uur tot ca. 21.15 uur
refter Vrije Basisschool Zevergem
gratis - Bekoord
dvanrysselberghe@gmail.com
Vanaf 2 juli

Tasseikan zomertrainingen
Vlaanderen Feest:
Vier de start van de vakantie
in Zevergem | zie pag. 20
Gezellige zomerbar met livemuziek
van Trio Bluf en Goes in de luistertent,
petanquetornooi.
vanaf 16 uur - Blijpoel en Dorp
Zevergem - gratis
Cultuurraad DP i.s.m.Petanqueclub
De Zonnebloem
Maandag 1 en 8 juli

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

6 juli en 10 augustus

Wat ontstond als een ideetje om de
karate-arme zomermaanden te overbruggen, is ondertussen een gevestigde
waarde binnen het Vlaamse JKA karate.
Het recept is gekend: achttien trainingen, negen lesgevers uit verschillende
clubs en trainingshonger als de beste
saus.
Tijdens vorige edities konden ze
rekenen op een 100-tal verschillende
deelnemers uit een twintigtal clubs.
Met trainingen die een goeie mix tussen
fysiek en techniek aanbieden, word
je klaargestoomd voor het volgende
seizoen.
sportzaal GBS of grasveld OCP
www.tasseikan.be

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
Zondag 7 juli

Vakantieviering en drink
voor iedereen

om 10.30 uur (aangepast uur) kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatem
deurle.be
Vanaf 11 juli

Sunny Days met yogamine |
zie pag. 25
Zomerse yoga-activiteiten voor
kinderen, tienergirls en volwassenen,
ouder-kindyoga
€ 70 voor een 5-beurtenkaart
Yogamine
www.yogamine.be
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30/6: Vlaanderen Feest
26-29/7: 60-uren Jeugdhuis Impuls
9 & 10/8: Zeverrock

Vrijdag 12 juli

36ste 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. Er is ook een kidsrun: 400 en
800 m om 19.30 uur.
om 20 uur - € 6 (online) / € 8
(ter plaatse), met naturapakket voor
elke deelnemer en een tombola met
waardevolle prijzen - i nschrijving
in de kantine van voetbalclub
Zevergem sportief (5 of 10 km) - € 2
(kidsrun, met naturaprijs voor elk
deelnemend kind)
www.atletiekdepinte.be
Atletiek De Pinte
Zondag 21 juli

Te Deum
Ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag zal na de mis van 11 uur in de
kerk van De Pinte het Te Deum gezongen worden. Op die manier wordt de
troonsbestijging van Koning Leopold
I herdacht, stichter van het Belgische
vorstenhuis. De eerste koning der Belgen
legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke
eed af: hij zwoer trouw aan de Belgische
grondwet en aan de Belgische wetten.
Na de mis van 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergem
latemdeurle.be
Vanaf vrijdag 26 juli

60-uren 2019
De formule is intussen gekend, jeugdhuis impuls opent 60 uur lang de deuren voor alles en iedereen! We trappen
de boel in gang met een heerlijke open
barbecue. Breng zelf een stukje vlees of
een veggie-alternatief mee en leg het
maar op het vuur. ’s Avonds genieten we
van een beachparty waarna we het feest
om 1 uur naar binnen verplaatsen om
de omwonenden de verdiende nachtrust te gunnen. Zaterdag is er vanaf de
late namiddag heel wat jong talent om
voor de nodige muziek te zorgen. Plaats
30 | www.depinte.be

jezelf op het strand met een cocktail in
de hand en laat je meevoeren naar een
heerlijk zomers paradijs! Zit, kijk, luister,
voel, proef en geniet! Jong, oud, groot of
klein, het is allemaal niet mis, als je weet
dat iedereen welkom is!
vanaf 17 uur op vr. tot ma. om 5 uur
- Polderbos 2 - € 6 (VVK) / € 8 (ADK) /
€ 0,5 per 6 uur
Jeugdhuis Impuls
Facebook: Jeugdhuis Impuls
Instagram: @jeugdhuisimpuls

Donderdag 15 augustus

Eucharistie MariaTenhemelopneming

om 10.30 uur (aangepast uur)
kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
Zaterdag 17 augustus

Zondag 28 juli

Opluisteren openluchtmis

om 18 uur - Sint-Annakapel, Eke-Landuit
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus

3de krulboltornooi
Er wordt gespeeld met bollen van de
vereniging. Prijzen voor de finalisten.
inschrijven vanaf 13 uur, start om
13.30 uur (vooraf lottrekking van
de ploegen) - op de overdekte krulbolbaan, op de sportterreinen in
Het Wijngaardeke - € 3
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
eddy.merlaen@skynet.be
17 en 18 augustus

Kermis Zevergem
Zeverrock
Er zijn nog zekerheden in het leven:
het Eurovisiesongfestival telt meer
rare kwieten dan een gemiddelde
psychiatrische instelling, de VAR maakt
er ook na twee jaar een zootje van en
Zeverrock staat deze zomer weer paraat
om zich tussen de sfeervolste festivals
te nestelen. En kom nu niet af met
‘Zeverwadde’?
Als we zo vrij mogen zijn: kruis 9 en
10 augustus met rood in jouw agenda
aan, want dan kan je je in hartje
Zevergem voor de 27ste keer vergapen
aan het beste wat ons apenlandje op
muzikaal vlak te bieden heeft. Spelen
onder meer ten dans: Ertebrekers,
Uberdope, SX, Zwangere Guy, SONS,
Gestapo Knallmuzik, Intergalactic Lovers
en The Van Jets.
Zelfs als je - zoals God en klein Pierke
het plachten te zeggen - “geen nagel
hebt om aan uw gat te krabben”, heb
je geen reden om de weide links te
laten liggen. Eén dag vertier kost je in
voorverkoop 25 euro, om een weekend
loos te gaan moet je 40 euro ophoesten.
Capice? Goed, dan kan je nu beschikken.
Richting dichtst bij zijnde voorverkooppunt, dat spreekt.
www.zeverrock.be

Met straatanimatie en optredens op
zaterdagavond, aflossingsduatlon en
Zevergemse duatlon op zondagnamiddag. En zaterdag om 18 uur inhuldiging
geluidsschermen.
De Wezel en Lokaal Bestuur De Pinte
www.dewezel.be
Woensdag 21 augustus

55+: Sportnamiddag in
Munkzwalm

om 12.30 uur - bondslokaal
€ 4 (leden) / € 6
Gezinsbond DP
A. Van Schelstraete: 09 282 62 46
Zaterdag 31 augustus

Kinderfilm en openluchtfilm | zie pag. 19
kinderfilm: om 15 uur - OCP
openluchtfilm: ‘s avonds - parking OCP
Lokaal bestuur De Pinte
www.depinte.be
Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.

De Pinte in beeld
Buitenspeeldag 2019
Sfeerbeelden van de Buitenspeeldag
op woensdag 24 april aan het OCP.

Gauthier Vand

enbossche

Christine Rigolle

Lente
Foto’s ontvangen naar aanleiding van de
oproep, met thema lente.

Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik te maken van vluchtige organische stoffen (VOS).
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