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Teksten worden verwacht uiterlijk op
22 september 2019 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
Openingsuren OCP (dienst Vrije tijd)
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur
Openingsuren bibliotheek
maandag
17 tot 19 uur
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)
zaterdag
9 tot 17 uur
* zomeruurregeling: van 25 maart 2019 tot
28 oktober 2019
Opgelet: je dient je ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd te registreren.
Vragen voor het lokaal bestuur?
Tel. 09 280 80 80
Contactformulier: www.depinte.be/contact

Opendeur vernieuwd
gemeentehuis
Van harte welkom tijdens de opendeur naar aanleiding
van de vernieuwing van het gemeentehuis. Binnenkort
ontvangen we je in een gloednieuwe wachtruimte met
infopunt en vernieuwde loketten.
Kom een kijkje nemen op kermiszondag
8 september!

De Pinte voor
een duurzame wereld
Naar aanleiding van de week van de duurzame
gemeente van 18 tot 25 september 2019 worden
er tal van activiteiten georganiseerd. Je kan gratis je
bandenspanning laten aanpassen. Welkom tijdens de
infoavond over particulier autodelen. Samen met de
kinderen: Strapdag. We organiseren samen met de wijken
een autoloze dag …
Je leest er alles over vanaf pagina 8.
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Openbare werken & Mobiliteit

Feest in De Pinte
Festival van Vlaanderen, Vrijwilligersfeest, Pintefeest,
Speelstraat … Neem snel dit infoblad door en hou jouw
agenda bij de hand!

Ophaalkalender
Zie: www.depinte.be/ophaalkalender2019
❏ 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 15 oktober 2019
❏ Repair Café: zaterdag 7 september 2019
in Sint-Martens-Latem

Foto: Jan Germonpré

Sluitingsdagen
Bibliotheek
De bibliotheek zal tijdelijk gesloten zijn vanaf maandag
30 september 2019 voor de vernieuwing van het
bibliotheeksysteem (zie pagina 15).
Activiteiten in de gemeente met impact
op het verkeer
Gentse Gordel - fietstocht op 31 augustus en
1 september met doortocht en bevoorrading
in De Pinte
Parcours: fietspad langs spoorweg Nazareth (onder E17)
tot in De Pinte - Nazarethstraat - rotonde Pintestraat Pintestraat 4 (bevoorrading) - Kerkplein - Baron de Gieylaan Koning Albertlaan - Stationsstraat - Louis van Houttepark Oude Gentweg - Hemelrijkstraat - Klossestraat
Tweede parcours: vanuit Zwijnaarde Herweg-Zuid Mijlgrachtstraat - Hondelee - Krekelstraat (N60 dwarsen) Klossestraat - Beukendreef - Hemelrijkstraat Scheldeveldestraat - Guido Gezellelaan - Borluutlaan Sportwegel - Jeugdwegel - Kasteellaan - Vredestraat Koning Boudewijnlaan - Polderpad - Eeuwfeestlaan Pintestraat 4 (bevoorrading) en verder zoals bij het eerste
parcours

Opstart nieuw
school-/werkjaar
Ook de verenigingen houden zich klaar.
Nog op zoek naar een hobby?
Een uitgebreid aanbod vind je vanaf pagina 17.
Zie ook Sport-Na-School op pagina 16.

Zondag 8 september (Pintefeest/braderie)
Van 8 tot 10 uur en van 19 tot 21 uur
Eénrichtingsverkeer in:
- Baron de Gieylaan (rotonde post - Kerkplein)
- Polderdreef (Kerkplein - kruispunt Eeuwfeestlaan)
- Groenstraat (rotonde Polderbos - Kerkplein)
- Pintestraat (Groenstraat - Eeuwfeestlaan)
Het Kerkplein blijft afgesloten. Eenrichtingsverkeer
van Baron de Gieylaan naar Polderdreef toe en van de
Groenstraat naar de Pintestraat toe.
Van 10 tot 19 uur wordt het centrum volledig verkeersvrij
gemaakt.
De Groenstraat (van rotonde tot kruispunt Groenpark) blijft
ook verkeersvrij van 19 tot 22 uur.
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Openbare werken & Mobiliteit

Geluidsschermen
E17 afgewerkt
De werken aan de geluidsschermen zijn afgelopen.
Sinds vrijdag 12 juli 2019 is er weer doorgaand
verkeer mogelijk via de onderdoorgang van de E17
op de Grote Steenweg.
De plaatsing van geluidsschermen langsheen de E17
is, na de opstart van het dossier in 2009, eindelijk een
feit. Voor veel inwoners van Zevergem die dichtbij
de autosnelweg wonen is dit een moment van
verademing waarop ze lang hebben gewacht.
Er bereiken ons echter ook reacties van inwoners
die aangeven meer geluidshinder te ervaren dan
voorheen. Samen met het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV), dat instaat voor de plaatsing van
de geluidschermen, nemen we deze opmerkingen
ernstig. De klachten en locaties van waar deze
afkomstig zijn worden verder door hen in kaart
gebracht.
AWV plant ook op twee manieren nametingen van
de schermen:
• Net zoals bij alle andere projecten voert AWV
voor en na de plaatsing van de schermen
geluidsmetingen uit om het resultaat van de
schermen te kunnen meten.
• Daarnaast komen er bijkomende geluidsmetingen
in de zones waar klachten genoteerd zijn om alle
mogelijke effecten van de schermen te kunnen
evalueren.

Zin in een fietstochtje
in/door De Pinte?
Via de fietssnelweg
F7 ga je vlot naar
Gent of Deinze.
Op dit traject
passeer je
een aantal
fietsstraten: Oude
Gentweg, Louis
Vanhouttepark,
Stationsstraat,
Nijverheidsstraat.
In deze fietsstraten mag er maximum 30 km per uur
gereden worden en hebben fietsers voorrang. Dit wil
zeggen dat wagens achter de fietser blijven rijden.
Dus:
• fietsers gebruiken de rijbaan en hebben altijd voorrang
• maximum 30 km/h voor auto’s, speed pedelecs ...
• auto’s en motorvoertuigen blijven te allen tijde achter
de fietsers

De resultaten en eventueel bijkomende maatregelen
worden later terug gekoppeld naar de inwoners.
Mocht je zelf ook nog opmerkingen hebben, dan
mag je die altijd doorgeven via grondzaken@
depinte.be. Gelieve steeds duidelijk jouw adres mee
te geven.

V.U.: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

De metingen worden uitgevoerd wanneer de
meteorologische omstandigheden (vochtigheid,
windrichting, windsterkte…) gelijkaardig zijn aan
deze van de oorspronkelijke metingen. Hierdoor
verwachten we de resultaten van het onderzoek in
het najaar.

#TEAM9840 dankt je
Sinds begin 2019 geldt er in het centrum van
De Pinte en Zevergem een snelheidsbeperking van
30 km/h. Bedankt om hier rekening mee te houden!
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Werken fietssnelweg F7
De werken aan het stuk fietspad tussen de Daningsdreef
en Nijverheidstraat werden gegund door de provincie.
De werken starten vermoedelijk half oktober 2019.

Strapdag
Naar jaarlijkse gewoonte vindt op vrijdag
20 september 2019 (tijdens de Week van de
Mobiliteit) de STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe
schooldag komen duizenden kinderen te voet,
met de fiets, step, gocart of skates naar school.
Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor
het milieu en zorgt voor mee veiligheid op de
schoolroutes en aan de schoolpoort.

Vanaf 1 september: verhuis halte De Lijn
(lijn 76) van Polderbos naar Pintestraat
(voor Sociaal Huis), de halte Groenstraat blijft
Info: www.delijn.be

Lage-emissiezone
Gent vanaf 1 januari 2020
De zone binnen de Gentse stadsring (R40) wordt
vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ).
Oude diesel- en heel oude benzinevoertuigen
mogen die zone dan niet langer inrijden.
Minder uitstoot is goed voor ieders gezondheid, ook
voor de bezoekers van Gent. Werk of studeer je in
Gent? Of breng je de stad regelmatig een bezoek?
Check dan vooraf jouw wagen of kom op een andere
manier naar Gent.
Maak gebruik van het openbaar vervoer of parkeer
jouw wagen op een park-and-ride (P+R) aan de rand
van de stad. Parking Gent-Zuid in het centrum bereik
je zonder de LEZ in te rijden. Heb je plannen om een
(tweedehands)wagen te kopen? Hou dan rekening
met deze tips.
Meer info: www.lez2020.gent, lez@stad.gent
		
tel. 09 210 10 30

Enquête mobiliteit in jouw buurt
Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (van 16 tot
22 september 2019) lanceert Autodelen.net en KVLV in
samenwerking met VVSG een bevraging over mobiliteit in
je buurt.
Wil jij je stem laten doorwegen op het
mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans!
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt
nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop
we via een enquête bij alle inwoners een antwoord willen.
Met die informatie kunnen we aan slag om na te denken
over de mobiliteit van morgen. Deelnemen kan vanaf
september en maak kans op één van de tien bonnen ter
waarde van 50 euro!
www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt
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Leven & Wonen

Opendeur vernieuwd gemeentehuis
op kermiszondag 8 september
Opendeur
Tijdens het Pintefeest-weekend kan het ruime publiek
de vernieuwde bureaus en inkomhal komen bewonderen
tijdens de opendeurdag op zondag 8 september 2019
van 10 tot 18 uur.
Nu de grondige vernieuwing van het gemeentehuis bijna
afgerond is, ben je als inwoner van harte welkom om al
eens een kijkje te komen nemen. De eerste fase van de
vernieuwing van het gemeentehuis is een feit en daarom
stellen we onze deuren open.
Tijdens deze eerste fase werd het volledige middendeel
aan de buitenzijde (gevels en dak) gerenoveerd en werd
er een herinrichting voorzien van de inkomhal en de
dienst Burgerzaken. Je zal gebruik kunnen maken van
een wachtruimte, infopunt en er is meer privacy voor de
bezoekers van de diensten.

:
Fotowteindhesttverrnijieduwde

wie langskom
elt met
en een foto de
gemeentehuis
een
op
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, maakt ka
de #TEAM9840
s!
ta
en
schapp
gevulde bood

De bureaus van de dienst Burgerzaken zullen afgewerkt
worden in de loop van september-oktober 2019. Tot die tijd
blijft de dienst Burgerzaken bereikbaar via de inkom onder
de oude luifel, eveneens op het gemeenteplein. De verhuis
van dienst Burgerzaken zal gecommuniceerd worden via de
gemeentelijke kanalen.
Kom dus alvast een kijkje nemen en maak kennis met
ons TEAM 9840. Welkom!
Programma Pintefeest: zie achtercover

De overige delen worden in een latere fase aangepakt.
Praktisch
De nieuwe inkom situeert zich ter hoogte van het
gemeenteplein, onder de nieuwe rode luifel. Voor de
opendeur kan je het gemeentehuis langs deze kant
binnenkomen. De afwerking van de helling wordt
bekeken bij de opstart van fase 2 van de vernieuwing
van het gemeentehuis, maar er wordt alvast een
voorlopige stelling geplaatst.
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Bedankt voor de vele
ideeën!
Van 22 april tot 30 juni 2019 konden er ideeën doorgegeven
worden aan het lokaal bestuur voor de opmaak van het
meerjarenplan van De Pinte. In totaal werden maar liefst 522
ideeën geleverd via het ideeënplatform www.idee9840.be (282),
het ideeënfestival op 8 juni (133), de ideeënmuur tijdens de Cafeest
(29) en postkaarten, brieven of e-mails (77). Op het ideeënplatform
werden 1 859 likes gegeven en 165 reacties op ideeën. In
totaal gaven 545 mensen ideeën en/of likes op het platform. De
website kreeg een 20 000-tal bezoeken van meer dan 3 000 unieke
bezoekers. Bedankt hiervoor!
Ontwerp Meerjarenplan in opmaak
Momenteel zijn het bestuur en de diensten aan de slag met alle
input die we hebben gekregen tijdens het traject (ideeënplatform,
ideeënfestival, postkaarten, e-mails, brieven …). Op maandag
21 oktober 2019 zal er een ontwerp voorgelegd worden aan de
verschillende raden en geïnteresseerde inwoners. Je bent hiervoor
welkom vanaf 19.30 uur in het OCP. Tegen het einde van het jaar
wil het bestuur een goedgekeurd meerjarenplan hebben, zodat we
begin 2020 het geheel kunnen voorstellen.
Op www.idee9840.be kan je nog alle ingediende ideeën per
thema bekijken.

Gratis inforeeksen ‘Starten
met een eigen zaak
na je 50ste’
Eindelijk die droom waarmaken en een eigen
zaak starten na je 50ste? Steeds meer mensen
kiezen voor het ondernemerschap tijdens de
laatste tien à vijftien jaar van hun carrière.
Maar bij het opstarten van een zaak op oudere
leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken!
Daarom organiseert Integraal vzw (de 50+
ondernemerswerking van UNIZO en Liantis)
een praktische opleidingsreeks over het
starten met een eigen zaak na je vijftigste.
Vijftigplussers die dromen van een nieuwe
carrière als zelfstandige ondernemer, kunnen
deelnemen op twee plaatsen in Vlaanderen
(in Berchem - Syntra Campus Antwerpen en in
Roeselare - Liantis kantoor). De informatiereeks
gaat eind november 2019 van start.
Deelname is kosteloos, vooraf inschrijven is
wel verplicht.
Wens je meer informatie of in te
schrijven, mail dan jouw naam en
adresgegevens naar
marc.gommers@integraalvzw.be,
bel naar 02 21 22 221 of schrijf je in
via www.ondernemen50plus.com
(rubriek ‘Ons Aanbod – Start 50+’).

Het Ideeënfestival op 8 juni in kasteel Viteux was boeiend en productief.
Aan verschillende gesprekstafels bedachten de deelnemers heel wat
ideeën, haalden de beste er uit en bespraken die meer in detail.

De digitale energiemeter:
wat moet je zeker weten?
Sinds 1 juli 2019 is Fluvius gestart met de uitrol van de digitale energiemeter.
Bouwers, verbouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter of een defecte energiemeter komen als eerste aan de beurt. Deze
elektronische meter zal jouw huidige elektriciteits- en gasmeter vervangen.
Maar wat verandert er nu precies? Surf naar digitalemeter.be voor alle
antwoorden.

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2019 | 7

Milieu & Duurzaamheid

De Pinte doet mee aan de week
van de duurzame gemeente!
Op 25 september 2019 viert de hele
wereld de vierde verjaardag van de
ondertekening van Agenda 2030 van
de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen
die van de aarde een meer duurzame
plaats moet maken tegen 2030. Deze
doelstellingen worden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Activiteitenoverzicht De Pinte:

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert De Pinte die verjaardag een hele week lang. Van
18 tot 25 september 2019 hangen we de SDG-vlag uit aan
het gemeentehuis en zetten we de duurzame ontwikkelingsdoelen in de kijker. In dezelfde week is het ook
Week van de Mobiliteit wat uiteraard volledig past binnen
het thema duurzaamheid dus ook hierrond worden enkele
activiteiten georganiseerd.
Wil je op de hoogte gehouden worden van al deze evenementen? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid en milieu via www.depinte.be/nieuwsbrieven.

• Woensdag 18 september:
Bandenspanningsactie
Kom langs tussen 13 en 16.30 uur op het
gemeenteplein en laat gratis je bandenspanning
aanpassen.
• Donderdag 19 september: Infoavond
particulier autodelen
Goed voor het milieu én je portemonnee!
• Vrijdag 20 september: Strapdag
Stap en Trap duurzaam naar school, zie pagina 5
• Vrijdag 20 september: Dag van de Vrede
Kom mee zingen voor een betere wereld

Duurzaam gemeentelijk beleid
De duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD of SDG’s) zijn een
oproep aan alle stakeholders, waaronder lokale besturen,
steden en gemeenten om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in het streven naar een duurzame maatschappij op te nemen. Lokale besturen hebben daarin
een belangrijke rol te spelen: “Think Globally, Act Locally”.

• Zondag 22 september: Autoloze ‘wijkdag’
Zie UiTagenda pagina 28

De gemeente De Pinte identificeerde vier prioritaire SDG’s:
Goede Gezondheid en Welzijn, Duurzame Steden en
Gemeenschappen, Verantwoorde Consumptie en Productie
en Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten.

Meer info over deze activiteiten vind je in de artikels
hierna.

• Vrijdag 4 oktober:-Franciscan Call 4 Peace
Wereldwijd zullen de klokken luiden (om 14 uur)
om over de hele wereld een hoopvol teken
kunnen geven van gebed, vrede en verzoening.

Bandenspanningsactie?
Maar liefst 85 % van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit zorgt
niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle
over het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt.
De Energiesnoeiers houden daarom verschillende acties in Oost-Vlaanderen om
chauffeurs zuiniger én veiliger op de weg te helpen. Ze zorgen voor jouw juiste bandenspanning op woensdag
18 september 2019 van 13 tot 16 uur in De Pinte op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis).
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Infoavond particulier autodelen’
Staat jouw wagen ook zo vaak stil? Of ben je niet
dagelijks met de wagen onderweg voor je werk? Dan is
autodelen iets voor jou! Bij autodelen maak je gebruik
van een wagen met meerdere personen. Dat is niet
enkel gemakkelijk, maar ook goed voor je portemonnee!
Particulier autodelen
De auto blijft in het bezit van de eigenaar, die hem ter
beschikking stelt aan anderen. Als eigenaar kan je ervoor
kiezen om al de kosten van een wagen (onderhoud,
keuring, verzekering ...) te delen. Zo kan je jaarlijks 1 000
tot 3 000 euro besparen. Deze vorm van kostendelend
autodelen is dus interessant voor eigenaar en gebruiker.
Binnen dit uitwisselingsnetwerk kiest de eigenaar zelf
een bedrag voor gebruik van de wagen.
Autodelen via organisaties met eigen auto’s
Een bedrijf stelt (elektrische) auto’s verspreid over de
stad/gemeente ter beschikking van haar leden. Je gaat
een contract aan met de autodeelorganisatie en betaalt

voor je gebruik ervan. De prijs
wordt meestal bepaald door
het gebruik van de auto (tijd
en kilometers). Voorbeelden
aanbieders: Cambio en Partago.
Kom er alles over te weten
tijdens de infoavond van
autodelen.net op donderdag
19 september 2019
om 20 uur in de raadzaal
in het gemeentehuis.
Graag inschrijven via
milieudienst@depinte.be
of tel. 09 280 80 24.

Zingen voor een betere wereld
De zesde leerjaren van De Pinte en Zevergem, samen met 11.11.11,
Djapo, de gemeente en de leerkrachten, worden omgetoverd tot
echte wereldburgers tijdens de Week van de duurzame gemeente.
Ze leren over het jaarthema van 11.11.11 (Changemakers), de duurzame
ontwikkelingsdoelen en wat we samen kunnen doen voor een betere wereld.
Ze krijgen workshops in de klas en sluiten af samen met alle klassen op
het gemeenteplein (voor het gemeentehuis). Ze komen er hun manifest
overhandigen en zingen samen.
Kom mee zingen met hen voor een betere wereld en vrede op
vrijdag 20 september 2019 om 14 uur op het gemeenteplein
(bij slecht weer in de raadzaal). De tekst zal ter plaatse uitgedeeld worden.

Repair Café Schelde-Leie
Hapert je pc? Zit er een knoopje los en zit er ook
nog een scheur in die favoriete blouse? Levert de
versterker alleen nog maar geluid aan de linker
speaker? Zuigt je stofzuiger alleen nog maar
de onzichtbare deeltjes? Tikt er iets tijdens het
fietsen?
Bedenk het maar. Allemaal het repareren waard!
Repair Café Schelde-Leie zit op zaterdag 7 september
2019 voor je klaar om naar allerlei defecten te kijken

en ze samen met jou te repareren. Gereedschap is
ter plekke aanwezig.
Kom langs en ervaar dat repareren leuk kan zijn, al
helemaal omdat je een hoop geld kunt besparen,
want je hoeft géén nieuwe aankoop te doen.
Niks te repareren! Gewoon nieuwsgierig of zin in een
praatje? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Welkom van 9.30 tot 13 uur in De Vierschaar in
Sint-Martens-Latem.
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Welzijn & Sociale zaken

Mantelzorgpremie
jaarlijks aan te vragen
Het lokaal bestuur De Pinte kent ook in 2019 een
toelage toe aan de thuiswonende gerechtigden op
het zorgbudget van de Vlaamse zorgverzekering
(van 130 euro per maand). De mantelzorgpremie
uitgereikt door De Pinte bedraagt 25 euro per
maand. De premie wordt op het einde van het
kalenderjaar uitbetaald op basis van het aantal
maanden je recht hebt gehad op de Vlaamse
zorgverzekering.
Voorwaarde om deze premie te kunnen
genieten is dat de zorgbehoevende regelmatig
en voor minstens drie taken moet worden
bijgestaan door een gekende mantelzorger.
Belangrijk bij de aanvraag is het attest/de brief waarin de
periode van goedkeuring vermeld staat. Indien je deze
goedkeuring niet meer in jouw bezit hebt, vragen de
medewerkers in het Sociaal Huis deze met plezier voor je
aan. Gezien de wet op de privacy zal jouw zorgkas dit
document wel per post thuis bezorgen.

Voor info en aanvragen:
Sociaal Huis, Pintestraat 69
Elke werkdag van 9 tot 12 uur, of op afspraak
Tel. 09 280 93 03
info@sociaalhuisdepinte.be

Deze premie moet jaarlijks aangevraagd worden in het
Sociaal Huis voor 30 september 2019.

Het aanvraagformulier en reglement vind je ook op
www.depinte.be/mantelzorgpremie.

Het gele lintje verbindt je
in de strijd tegen kanker
Elk jaar krijgen meer dan 40 000 Vlamingen het
harde verdict: kanker. Het betekent dat vroeg of laat
iedereen met kanker te maken krijgt. Rechtstreeks of
onrechtstreeks.
Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde
donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Op die
dag roepen ze iedereen op om alle mensen met kanker
en hun naasten te tonen dat ze er niét alleen voor staan.
Dat we meeleven. Dat hun strijd tegen deze ziekte ook
de onze is.
Op de Dag tegen Kanker worden tal van
hartverwarmende activiteiten op touw gezet
voor kankerpatiënten en hun naasten. Ze worden
verwend met een hapje en een drankje, een voetof handmassage, een schoonheidsverzorging, een
workshop kleur- en stijladvies, een relaxatiemassage ...
Toon je betrokkenheid. Kom op 17 oktober 2019 langs
en speld het gele lintje op als symbool van solidariteit.
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Op www.dagtegenkanker.be
vind je alle informatie over de
Dag tegen Kanker en de deelnemende ziekenhuizen en
zorgorganisaties. Je
ontdekt er ook hoe je
op een andere manier je
hart kunt tonen.
De personeelsleden
van het Lokaal bestuur
De Pinte tonen
ook opnieuw hun
betrokkenheid door
op 17 oktober het gele
lintje op te spelden.

25ste Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker
in zicht!
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker viert dit jaar zijn
25ste verjaardag. Deze jubileumeditie wordt vast een schot in de
roos. Op 13, 14 en 15 september zullen duizenden vrijwilligers doorheen heel Vlaanderen azalea’s aan 7 euro te koop aanbieden.
Ook in 2019 zullen ruim driehonderdduizend azalea’s hun weg
vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker,
blikt hoopvol vooruit: “Het voorbije Plantjesweekend was succesvol
met ruim 332 510 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er een mooie
jubileumeditie van maken, samen met honderden comités. Zij vormen al 25 jaar het kloppend hart van ons Plantjesweekend.”
Elke verkochte azalea maakt écht een verschil.
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat
naar verschillende steun- en zorgprojecten
voor kankerpatiënten. Zo worden er onder
andere 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 14 september 2019
Op verschillende locaties zullen azalea’s aangeboden worden.
Je kan ook telefonisch of via e-mail al vooraf een azalea bestellen. Bezorging bij jou thuis.
Contactgegevens Plantjesweekend De Pinte - Zevergem:
Donald Vermaercke (plantjeskapitein)
0474 54 84 64, donald.vermaercke@skynet.be

Oktober 2019: maand van het
bevolkingsonderzoek borstkanker
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor
Kankeropsporing een uitnodigingsbrief
als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en
met 69 jaar) behoort en het twee jaar
geleden is dat je een mammografie liet
nemen.
Meer weten over het
bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160 tussen
9 en 12 uur of 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be,
of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie?
Neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.

WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?

In samenwerking met
Logo Gezond+ vzw
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Welzijn & Sociale zaken

Word vrijwilliger
bij Tele-Onthaal en
bied een uitweg!
Elke dag contacteren meer dan 300 mensen
de telefoon- en chathulplijn van Tele-Onthaal,
op zoek naar een uitweg. En daarom zijn zij op
zoek naar extra luisterende oren.
Word jij de volgende vrijwilliger?
Dan zorgt Tele-Onthaal voor een grondige
opleiding en zinvol werk in een gedreven team.
Meld je aan via
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger.

Bied jij een
luisterend oor
aan kinderen
en jongeren?
“Soms zijn het lange wachttijden
maar jullie zijn er altijd!” – meisje,
18 jaar
“Ze luisteren en ze vinden
zeker goede oplossingen, maar
als je wilt chatten, raad ik Awel
niet aan want het is meestal
volzet.” – meisje, 15 jaar
Jongeren contacteren massaal Awel,
de Nederlandstalige hulplijn voor
kinderen en jongeren in België. Vaak
staan ze erg lang in de wacht. Zonde,
want bijna allemaal voelen ze zich
stukken beter na het gesprek.
Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders. We hebben je nodig.
Surf naar www.awel.be.

Gratis chocolade
in de Wereldwinkel
op zaterdag 12 oktober
Kom op de
slotdag van
de week van
de fairtrade,
zaterdag
12 oktober
2019, naar de
wereldwinkel
en ruil een
wikkel van om
het even welk
chocolademerk
voor een reep
Oxfam-chocolade
van 200 gram (fondant, melk of nootjes). Hiermee wil Oxfam opnieuw de
aandacht vestigen op de problemen in de cacaosector. Want terwijl de
wereldwijde vraag naar chocolade toeneemt verdient de boer bijlange
niet genoeg om zijn gezin een menswaardig bestaan te geven. En
daaruit vloeit dan kinderarbeid voort en emigratie. Uit recent onderzoek
blijkt dat de gemiddelde cacaoboer in Ivoorkust (het grootste cacaoland
ter wereld) maar een derde verdient van wat nodig is om een waardig
leven te kunnen leiden.
De wereldwinkels willen aan de chocoladesector het goede voorbeeld
geven, en door je reep chocolade van de wereldwinkel geef ook jij
aan de politici een teken dat je voorstander bent van een eerlijke
wereldhandel. In de toekomst zal Oxfam bovenop de minimum
fairtradeprijs nog eens 1 000 dollar per ton cacao extra betalen, de prijs
die volgens experts nodig is om te voorzien in een menswaardig bestaan
(voeding, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorgen).
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Vrije tijd

Kinder- en openluchtfilm
Op zaterdag 31 augustus 2019 organiseren de
cultuurdienst, jeugdraad en jeugddienst de achtste
editie van de kinder- en openluchtfilm. Dit jaar vertonen we voor de kinderen de film ‘Dumbo’. ‘s Avonds
is er de openluchtfilm ‘The Favourite’.

TIP
Op zoek naar het programma
voor Pintefeest / de braderie?
Zie achtercover

Dumbo
Holt, ooit een succesvolle
circusartiest, wordt ingehuurd door circuseigenaar
Max Medici om voor
de pasgeboren olifant
Dumbo te zorgen, die over
enorme oren beschikt en
hierdoor het mikpunt van
spot is. Wanneer Holts
kinderen erachter komen
dat Dumbo kan vliegen
besluiten de ondernemer V.A. Vandevere en de
trapezewerkster Colette om van Dumbo een ster te
maken.
Waar:
OCP (Polderbos 20, De Pinte)
Wanneer: zaterdag 31 augustus 2019, om 15 uur.
De filmvoorstelling duurt twee uur
(een pauze van vijftien minuten
inbegrepen)
Tickets: 2 euro, vooraf registreren via
www.depinte.be/kinderfilm is wenselijk
Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar
Tijdens de pauze krijgen de kindjes een versnapering en een drankje!

TIP
Festival in Oost-Vlaanderen:
Crossbones: Slide ’n Five
Op zaterdag 5 oktober om 20 uur in het OCP
Met een merkwaardige bezetting van maar liefst
vijf trombones, blazen deze jonge muzikanten je
letterlijk van de sokken. Van barok tot popmuziek:
geen enkel repertoire is hen vreemd.
Zie UiTagenda pagina 29 voor meer info en
www.depinte.be/festival2019

The Favourite
Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal staat
de relatie tussen koningin
Anne en haar vertrouwelinge, adviseur en geliefde
Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun
levens veranderen voorgoed door de aankomst
van Sarahs jongere nicht
Abigail. Al snel veranderen
de dynamieken tussen de vrouwen en pogen ze invloed uit te oefenen op de koningin en op het paleis.
Wanneer: 31 augustus 2019,
20 uur: bar open, 20.45 uur: start film
Waar:
parking OCP (Polderbos 20, De Pinte)
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Vrijwilligersfeest 2019:
ook nu telt jouw stem!
Het mag ondertussen een traditie heten; ook dit najaar wil
het lokaal bestuur 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!

Verwendag in de BIB
Zaterdag 12 oktober van 10 tot 12 uur
De Verwendag is traditioneel de uitgelezen kans
om onze bibliotheekbezoekers te belonen voor hun
trouwe aanwezigheid in onze bib. Wie langs komt
op zaterdag kan snuisteren in onze boekenverkoop,
krijgt iets lekkers en kan genieten van een streepje
muziek.

Tijdens dit vrijwilligersfeest willen we een aantal 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.
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 2019.
Opgelet: winnaars van vorig jaar komen niet in aanmerking.
Enkel kandidaturen die ons via het online formulier bereiken
worden behandeld.
Vermeld in jouw kandidatuur de contactgegevens van
de genomineerde en omschrijf je nominatie. Hoe beter
gemotiveerd, hoe meer kans jouw kandidaat heeft om dan
uiteindelijk als laureaat uitgekozen te worden. Dit gebeurt
door de respectievelijke adviesraden: cultuur, jeugd en
sport.

Muzikale lezing
Bruegel
Donderdag 24 oktober om 20 uur in de BIB
Tien jaar na de dood van Wannes Van De Velde en
naar aanleiding van het Internationale Bruegeljaar
2019 brengen Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt, Bruegel en Van de Velde samen.
368 jaar scheidden Bruegel van Wannes en toch
konden ze het uitstekend met elkaar vinden in hun
strenge maar poëtische blik op de mens, de samenleving en de natuur.

Bij vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht
bij de dienst Vrije Tijd in het OCP, tel. 09 280 98 46,
vrijetijd@depinte.be.
Info: www.depinte.be/vrijwilligersfeest
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‘Meester Bruegel kom maar binnen’ is een fragiel eerbetoon aan twee wonderbaarlijke reuzen. Zingend
en vertellend maken Herwig en Hans een diepe
buiging voor beide grootmeesters.
Gratis toegang, wel vooraf reserveren via:
www.depinte.be/bibnieuws

Nieuw bibliotheeksysteem vanaf oktober
Vanaf oktober 2019 krijgt de digitale dienstverlening
van de meeste Oost-Vlaamse bibliotheken, waaronder
ook onze bibliotheek, een upgrade. Daardoor kunnen
leners een pak vlotter materiaal van de bib ontlenen of
terugbrengen.
Even dicht
Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen,
gaan alle bibliotheken in Oost-Vlaanderen even dicht.
We sluiten vanaf maandag 30 september 2019.
De openingsdag is nog niet gekend; dit zal ten vroegste

Jeugdsport:
Kriebeltuin september
- november 2019
De Kriebeltuin biedt algemene
bewegingsvaardigheden voor kleuters, van
instappertjes tot de derde kleuterklas. Op
zaterdagnamiddag vanaf 21 september 2019 (tien
lessen).
Groep 1 2de en 3de kleuterklas
Groep 2 1ste kleuterklas
Groep 3 Instapklasje

14 tot 14.50 uur
15 tot 15.50 uur
16 tot 16.50 uur

Locatie: Sporthal Erasmus,
Polderdreef 42, De Pinte
Prijs:

35 euro voor inwoners,
45 euro voor niet-inwoners

Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 10 september vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 11 september vanaf 20 uur

zaterdag 5 oktober 2019 zijn. Hou hiervoor onze
communicatiekanalen in de gaten!
Wat gebeurt er tijdens de sluiting?
Alle bibliotheekmedewerkers krijgen een opleiding
om met de nieuwe software te leren werken. Het hele
systeem wordt dan ook tot in de puntjes getest.
Ook het uitleenreglement werd in functie van dit
nieuwe systeem herbekeken.
Meer info hierover volgt in onze nieuwsbrief en op
www.depinte.be.

Sportkampen
herfstvakantie
Van maandag
28 tot en met
donderdag
31 oktober
Thema kleuters:
Teletijdreis
Thema lagere school:
Discovery games
Inschrijven (via Ticketgang.depinte.be):
Voor inwoners van De Pinte:
op dinsdag 10 september vanaf 20 uur
Voor niet-inwoners van De Pinte:
op woensdag 11 september vanaf 20 uur
Prijs: 60 euro voor inwoners, 72 euro voor niet-inwoners.

September = Maand
van de Sportclub
Pintse sportverenigingen zetten hun deuren
open voor het publiek
Wil je met de start van het nieuwe seizoen in het
vooruitzicht jezelf of je kind inschrijven bij een sportclub, maar heb je nog geen idee voor welke sport?
Dan is dit je kans, want tijdens de ‘Maand van de
Sportclub’ zetten de deelnemende sportclubs in De
Pinte hun deuren open voor alle geïnteresseerden.
Je kan ook deelnemen aan gratis initiatielessen!
Alle info op:
www.depinte.be/maandvandesportclub
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Sport-na-school
De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het
secundair onderwijs waarmee je gedurende een
bepaalde periode aansluitend aan de schooluren
onbeperkt kan sporten in diverse sportcentra,
sportclubs en scholen in de buurt. Wanneer, hoeveel
en met wie je wil.
Zo kan je in De Pinte gaan fitnessen, squashen,
tennissen … maar bijvoorbeeld ook in Deinze gaan
zwemmen!
SNS start op maandag 23 september 2019 en
eindigt op vrijdag 29 mei 2020, met uitzondering
van de 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 1,50 euro per week.

55+ on the move:
Sporteldag in Deinze
Op donderdag 19 september 2019
Keuze uit: aquagym, body & mind, curling, curve
bowls, dans/aerobics, drums alive, fitbal, keep fit,
spinning, zwemmen, fietsen, kubb, petanque, tennis
en wandelen.
Meer info in de UiTagenda pagina 28

Je bent automatisch verzekerd via Sport Vlaanderen
en via je ziekenfonds kan je een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.
Alle sportmogelijkheden en inschrijven kan online
via www.sportnaschool.be of via de school
(leerlingensecretariaat of LO-leerkracht).
Nieuw dit schooljaar: de SNS-app
Via de SNS-app kan je niet alleen op elke locatie
inchecken, je vindt er steeds alle SNS-activiteiten
dichtbij jou en je bent steeds helemaal mee met de
laatste SNS-nieuwtjes!

Lessenreeks
rugschool
Een aanrader voor mensen met en zonder rugpijn
(+18)
Een gekwalificeerd lesgever leert je tijdens deze lessen
hoe je je rug- en buikspieren traint op een evenwichtige
manier. Het zijn oefeningen om je natuurlijk spierkorset
van buik en rug terug sterk en stevig te maken en zo de
belasting op te vangen. Hierdoor ondersteunen je sterkere
spieren je wervelkolom. Bij de oefeningen wordt vooral
aandacht besteed aan de kleine stabilisatiespieren en de
bekkenbodemspieren. Je leert deze (opnieuw) gebruiken en
controleren.
Waar:

Meer info:
Sylvie Vandewalle, coördinator SNS Leiestreek,
leiestreek@sportnaschool.be
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Cafetaria Sportpark Moerkensheide,
Parkwegel 1
Wanneer: Wekelijks op maandag
vanaf 16 september 2019 (tien lessen)
van 19 tot 20 uur of van 20 tot 21 uur
Prijs:
40 euro (inwoners), 60 euro (niet-inwoners)
Inschrijven: via Sportdienst De Pinte aan de balie van
het OCP, tel. 09 280 98 40, e-mail:
sport@depinte.be (opgepast: beperkt aantal
plaatsen!)

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

Scheldeveldejogging
op 6 september om 19 uur
Zeven jaar geleden opende Joggingclub De Pinte feestelijk de
loopomloop in De Pinte, in samenwerking met Sport.Vlaanderen en het
lokaal bestuur. Daarom organiseert Joggingclub De Pinte op vrijdag 6
september 2019 de zesde editie van de Scheldeveldejogging.
Meer info in de UiTagenda op pagina 26

Op zoek naar een hobby?

Dans je Fit
Total Body Impact en Zumba® met Els
Start seizoen 2019 – 2020
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:
Spiegelzaal OCP (Polderbos 20)
Wanneer: Vanaf september elke dinsdagavond
TBI: 		
19.30 tot 20.15 uur
Zumba®:
20.15 tot 21.15 uur
Prijs:
Beurtenkaarten 60 euro (= 10 x Zumba® of 15 x TBI
+ 1 gratis les naar keuze, combineren kan ook)
Gratis proeflessen op dinsdag 3 september.
Geen inschrijving nodig.

Meer info: Heleen & Lieselot Claeys
E-mail: dansjefitdp@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/
groups/dansjefitdepinte
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Op zoek naar een hobby?

Commanderij Vini Amici
gaat 7de jaar in met vernieuwd bestuur
De wijnclub ziet met een ruimer bestuur
het nieuwe degustatieseizoen 2019-2020
veelbelovend tegemoet. Ze bieden hun leden
een gevarieerd programma aan. Naast het
zesdelig degustatieprogramma staan er terug
enkele degustatielessen (ook toegankelijk voor
niet-leden) in september op het programma. Na
het succes van de eerste internationale wijnbeurs
(gratis toegankelijk voor iedereen) is er met
Pinksteren 2020 een tweede gepland in De Pinte.
Meer info volgt op hun website en facebook.
Wil je als niet-lid eens proeven wat deze club
te bieden heeft, stuur dan een e-mail naar vini.
amici@gmail.com.
Het volledige programma en alle nuttige
informatie is te lezen op www.viniamici.be.

(van links naar rechts): voorzitter Bart Vanderstraeten, wijnmeester
Dirk Hoogstoel, ondervoorzitter Philippe Praet, secretaris Lieve Buysse,
materiaalmeester Hans Dedecker en penningmeester Eddy Dhondt.

De Creatieve Madammen
Hou jij van naaien, breien, haken of iets anders creatief?
Ook dit jaar zijn er bijeenkomsten met ‘creatieve madammen’
in samenwerking met De Pinte Leeft.
Je kan de Creatieve Madammen elke maand op een woensdagavond
van 19.30 tot 22.30 uur komen vergezellen in het OCP (vergaderzaal 2).
Iedereen werkt aan zijn/haar eigen project, maar we kunnen elkaar
natuurlijk wel helpen en inspireren.
De data voor het komende werkjaar zijn: 25 september, 23 oktober,
20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 25 maart, 22 april,
20 mei en 24 juni. Per avond betaal je 3 euro. Welkom!
Je kan ook de Facebookpagina ‘De Creatieve Madammen’
volgen.

Blijf Jong
Wens je jouw conditie op peil te
houden of te verbeteren?
Dan kan de turnvereniging Blijf Jong
daaraan meewerken.
De turnlessen hervatten op 2
september 2019 en vinden plaats in
het OCP.
Lestijden
op maandag
op dinsdag
op donderdag
		

van 8.30 tot 9.30 uur
van 8.30 tot 9.30 uur
van 9 tot 10 uur en
van 10 tot 11 uur

Wat heb je nodig?
Sportschoenen en eventueel je eigen
sportmat.
Basisprijs:
€ 65, verzekering 		
		inbegrepen
Geen lessen tijdens schoolvakanties
en op verlofdagen.
Gratis proefles in september.
Meer info: Hilde Serras,
0476 78 67 70, hilde.serras@gmail.com
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Start nieuw seizoen Atletiek De Pinte
Het nieuwe seizoen voor Atletiek De Pinte vzw afdeling
KAAG start eind oktober 2019 en loopt tot eind oktober
2020. Er zijn twee trainingen per week op de atletiekpiste
sportpark Moerkensheide: maandag- en donderdagavond
van 18.15 uur tot en met 19.30 uur (zonder onderbrekingen
tijdens de vakanties).
Tijdens het seizoen worden er ook een aantal
nevenactiviteiten georganiseerd zoals een Halloween
training, sinterklaastraining, oudejaarsreceptie, paasloop
kids athletics, pintathlon, barbecue, Zevergemjogging,
Moerkensheidejogging kids ...
Leden zijn 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven verzekerd
bij de VAL. Lid worden kan vanaf zes jaar. Het lidgeld
bedraagt 150 euro voor een volledig jaar atletiekplezier.

Ook joggers zijn welkom (40 euro lidgeld). Er zijn
kleedkamers en douches beschikbaar tijdens de trainingen.
Foto’s van de activiteiten en andere info zijn te vinden
via www.atletiekdepinte.be, via de facebookpagina
demoerkensheidelopers, of stuur een e-mail naar
info@atletiekdepinte.be.

Ontdek een boeiend aanbod bij Okra Zevergem!
Activiteiten september tot december 2019
• Kaarten: de tweede en vierde dinsdag van de maand
• Lijndansen: op donderdag 5, 19 en 26 september,
10 en 24 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 en 19
december (zie verder)
• Crea: op vrijdag 20 september, 25 oktober en 22
november (zie verder)
• 7 september: havenrondvaart Gent-Terneuzen
• 18 oktober: gegidste wandeling Parkbos deel 3
• 5 november: ‘Pijn’ door dr. De Colvenaer
• 3 december: powerpointpresentatie voorbije
activiteiten 2019
• enzovoort, aan zeer democratische prijzen!
Lidmaatschap: 25 euro als hoofdlid en 17 euro als 		
gezinslid (vanaf september 2019
tot eind 2020), vanaf 55 jaar tot 101!
Contact:
jeanineschollaert@hotmail.com of 		
0476 87 40 49
dewilde.agnes@telenet.be of
0499 21 89 73
Jeanine en Agnes staan je met veel plezier te woord!
Crea najaar 2019 - voor creatieve leden …
Op vrijdag 20 september start Okra Zevergem Crea
opnieuw om 15 uur in de Ponthoeve.
Wie wenst kan een drakensjaal breien. Je hebt 150 gr
wol nodig en naalddikte 3. Je mag ook een
werkje meebrengen
dat je nog wenst af te
werken.
We helpen elkaar.
Iedereen welkom.

Op vrijdag 25 oktober komen we samen bij Connie
om 15 uur en werken verder aan de drakensjaal of je
eigen werk.
Op vrijdag 22 november is de laatste crea-vergadering
van dit jaar in ’t Doornhammeke, maar uitzonderlijk om
14 uur.
Kijk eens in je breimandje of er nog werkjes liggen om
af te werken. Okra Zevergem helpt je graag daarbij. De
leden kijken uit naar jouw aanwezigheid!
Info: chrisyvergneux@gmail.com, tel. 09 282 26 00 of
0472 79 67 25
Okra Sport Zevergem – lijndansen 55+
Lesgeefster: Linda Lanckriet
Wanneer:

we herbeginnen op 5, 19 en 26 september
en verder elke tweede en vierde
donderdag om 14 uur
Waar:
in De Veldblomme, Veldstraat 50
in Zevergem
Prijs:
€ 15 voor een 6-beurtenkaart, een koffie
of frisdrank inbegrepen of € 3,5 per
persoon en per danssessie.
Voor nieuwkomers vier gratis inlooplessen
van 13.15 tot 13.45 uur. Lidmaatschap van
Okra kost 25 euro per jaar.
Inschrijven: bij Jeanine of Agnes voor 2 september 		
(contact-		
gegevens
- zie hoger).
Welkom!
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Op zoek naar een hobby?

Voetbalclub
JV De Pinte

ontvangt VC Zwijnaarde
op kermiszaterdag
Na de tweede plaats in de eindrangschikking en een
prima eindronde promoveerde Jong & Vlug De Pinte
eind vorig seizoen naar derde provinciale.
JV start de komende competitie in de B-reeks en
vindt daar heel wat clubs terug uit de omliggende
gemeenten zoals Sint-Denijs, Zwijnaarde, Nazareth/
Eke, Melsen, Bottelare ... Een gedroomde kalender
met veel interessante en ongetwijfeld boeiende
wedstrijden.
De eerste thuiswedstrijd op het sportpark
Moerkensheide valt samen met Pintekermis.
Op zaterdag 7 september 2019 om 19 uur ontvangt JV De Pinte de buren van VC Zwijnaarde. Het
wordt ongetwijfeld een sfeervolle voetbalavond met
een pak supporters.

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.
Nieuwe lessenreeks Hatha-YOGA
vanaf 3 september 2019:
• in Zevergem: De Veldblomme, Veldstraat 50
elke dinsdagavond 18.30 tot 19.40 uur en 19.50 tot 21 uur
• in De Pinte: OCP, Polderbos 20
elke woensdagmorgen van 9 tot 10.10 uur
Inschrijven kan ter plaatse en via marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61 (Marleen De Regge), www.in-evenwicht.be.
Yoga doen is geen competitie, ook niet met jezelf.
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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 donderdag 5 september 2019:
in het OCP, Polderbos 20
elke donderdagavond
om 19.45 uur: 48 vorm (voor gevorderden)
om 20.45 uur: 24 vorm Yang-stijl (basiskennis vereist)
Inschrijven kan ter plaatse en via marleen@in-evenwicht.be,
tel. 09 282 89 61 (Marleen De Regge), www.in-evenwicht.be.

ZUMBA© met Dorien
– eerste proefles altijd gratis –
ZUMBA verlengt jouw vakantiegevoel
ZUMBA© is al jaren een hit bij DanceReaction. Week
na week geniet je van een ontspannen en onvergetelijk moment met energie en ambiance. ZUMBA©
geeft je een zomers gevoel, laat de temperatuur in
de zaal stijgen en brengt het ultieme enthousiasme
in jou naar boven.
Locatie: Moerkensheide, boven in de cafetaria
Tijdstip: elke donderdag om 20.30 uur,
vanaf 5 september
Prijs:
€ 90 (11-beurtenkaart) of
€ 9 (individuele les)
DanceReaction vzw ‘36 jaar passie’
Info: https://dancereaction.be/volwassenen/

Karateclub Tasseikan vzw
Tasseikan vertegenwoordigt al veertien jaar
traditionele karate in De
Pinte. Traditionele karate
is een zelfverdedigingssport die karaktervormend
werkt en die openstaat voor
iedereen, ongeacht leeftijd
of lichaamsbouw. Bovendien
is karate een heel veelzijdige
sport, waarbij onder andere
kracht, coördinatie, lenigheid en uithouding aan bod
komen. Er is voor elk wat wils.
Tasseikan staat voor een gastvrije familieclub waar iedereen,
vanaf zes jaar, welkom is. Gedreven en gediplomeerde
lesgevers staan drie maal per week (twee maal voor de
kinderen) klaar om je te begeleiden bij jouw karate beleving. Een groep enthousiaste leden zorgt voor een warme
opvang voor, tijdens en na de trainingen. Bovendien wordt
er ook gestreefd naar een goede relatie met naburige
karateclubs door onder andere het organiseren van
gezamenlijke trainingen. Er wordt ook deelgenomen
aan nationale trainingsdagen en internationale stages.

Trek jouw sportkledij aan en kom gerust een training meevolgen op maandag, woensdag of zaterdag. Kinderen kunnen een keertje komen meedoen op donderdag of zaterdag.
Bekijk zeker ook het filmpje op jka-vlaanderen.be/
starten-met-traditionele-karate om een idee te krijgen
hoe het er aan toegaat.
Meer info: info@tasseikan.be en www.tasseikan.be

Open Dans Dagen met gratis proeflessen
bij DanceReaction
Kleuterdans – ClipDance – DanceMix – GirlyHipHop – ModernJazz – ModernDance – JazzDance
Alle kleuters, kids en tieners volgen
tot 15 september samen met hun
vriendinnen gratis proeflessen. Zij
maken kennis met de choreografen
en verschillende dansstijlen en doen
mee met alle proeflessen geschikt voor
hun leeftijd. Dank zij getalenteerde en
ervaren choreografen is dansen méér
dan enkele pasjes aanleren.
De locaties en uren zijn afhankelijk van
de beschikbaarheid van de zalen en
zijn terug te vinden op de website bij
het uurrooster.
DanceReaction vzw ‘36 jaar passie’
Info: www.DanceReaction.be
Het DanceReaction-Team (Kim,
Meriban, Anouk, Celine, Marie-Laure,
Naomi, Liza, Lien) verwelkomt je graag.

INFOblad | SEPTEMBER - OKTOBER 2019 | 21

Voor de jeugd

Zondag 1 september 2019: SPEELSTRAAT
Op zondag 1 september 2019 organiseert de Jeugdraad
voor de zeventiende keer de Speelstraat!
De Speelstraat is een vaste waarde in De Pinte waarbij
we de straat Polderbos verkeersvrij maken om alle
kinderen en jongeren de kans te geven om vrij te spelen,
te bewegen en zich te amuseren.
Ze kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende
activiteiten in de verschillende dorpen. Tijdens de optredens kan je genieten van een hapje en een drankje op
het terras.
Datum:
zondag 1 september 2019 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!
Meer info: www.depinte.be/speelstraat
Hopelijk tot
1 september
samen met
jouw vrienden,
familie en
buren!
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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.
Wat?
Tijdens twaalf weken maken de deelnemers zes concrete projectjes. Hiermee proeven ze van verschillende
technieken. Dit gaat van voeding, over hout, mechanica,
elektriciteit, elektronica tot een robot bouwen en programmeren.

Eén keer gaan ze ook op actief bezoek naar een technisch bedrijf in de gemeente en op het einde nodigen
we alle ouders uit op een diploma-uitreiking. De Techniekacademie vindt plaats op woensdagnamiddag
van 13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur in het
OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 september 2019,
je aanmelden (interesse laten blijken) kan nu al via
www.techniekacademie-depinte.be.
Zoektocht naar partners
VIVES Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie
De Pinte nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse
heeft, kan contact opnemen via sabine.poleyn@vives.be.
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

Vrijdag 18 oktober:
Dag van
de jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober fietst, tramt, treint en bust heel
jeugdbewegend Vlaanderen in uniform door het
land. Op die manier vieren we het engagement van
duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten
om meer dan 240 000 kinderen en jongeren een jaar
vol spel en plezier te bezorgen.
In De Pinte wordt er een ontbijt georganiseerd. Hou
de website dagvandejeugdbeweging.be in de
gaten voor meer info.
En vergeet niet om jullie jeugdbeweging kledij aan
te trekken die dag! #DVDJB

Niet vergeten:
inschrijven voor Scouts en Gidsen De Pinte
op zondag 29 september 2019 vanaf 20 uur,
zie www.scoutsengidsendepinte.be.

Voor een overzicht met de jeugdverenigingen:
www.depinte.be/jeugdverenigingen
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Voor de jeugd

Kinderen baas
in De Pinte & Zevergem!
De kindergemeenteraad
Na het succes van de voorbije jaren wil het gemeentebestuur ook dit schooljaar een kindergemeenteraad
samenstellen.
Waarom een kindergemeenteraad?
Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de
mening van de 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 is vergelijkbaar met de gemeenteraad. De kindergemeenteraad komt een viertal
keer samen en daarin bepaalt men zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over: activiteiten, sport, cultuur, verkeer, speelruimte, milieu ... Om de
kindergemeenteraad samen te stellen organiseren we,
zoals bij de grote mensen, eerst verkiezingen waarbij de
kinderen met de meeste stemmen in de kindergemeenteraad zitten.

• 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 of Zevergem 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 website www.depinte.be/
kindergemeenteraad in vóór 1 oktober 2019 om 20 uur.

In totaal kunnen er maximaal zestien kinderen deelnemen. De kindergemeenteraadsleden verkiezen bij de
eerste vergadering een kinderburgemeester.

Verkiezingen
Vanaf 7 oktober tot en met 25 oktober 2019 kan je
op www.depinte.be/kindergemeenteraad jouw stem
uitbrengen op jouw favoriete kandidaat of kandidaten.
Steun de meisjes en/of jongens die jij in de kindergemeenteraad wil zien!

Wil je in de kindergemeenteraad zetelen? Dan:
• ben je geïnteresseerd in de werking van De PinteZevergem, en wil je de meningen van alle kinderen
laten horen in de gemeente;

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

0 = geel
1 = groen
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2 = rood
3 = blauw

4 = oranje
5= roze

6 = paars

Ken je Hans Mortelmans?
In oktober komt hij twee keer naar De Pinte, namelijk op
vrijdag 18 oktober 2019 in het OCP en op donderdag 24
oktober 2019 in de BIB, telkens om 20 uur. De eerste keer
samen met zijn Groep ‘Beter dan ooit’ ten voordele van
11.11.11 (meer info hierna). De tweede keer met Herwig

Deweerdt, zingend en vertellend in een muzikale lezing
over Bruegel (zie pagina 14).
Deze creatieve duizendpoot en bekend gezicht in de bib
van Nazareth zal je zeker bekoren.

Hans Mortelmans en Groep ‘Beter dan ooit’
Ten voordele van 11.11.11
Hans Mortelmans & Groep, dat is een kussengevecht
met taal, muziek en genres: van gypsy jazz tot Tarantella,
gezongen met de tongval van Wannes Van De Velde.
Hans Mortelmans & groep, Dat zijn zes muzikanten die in
onveranderde bezetting al dertien jaar een hechte groep
vormen, vijf platen maakten en een repertoire van 60
originele chansons onderhouden.
Elk concert van deze groep is uniek: tegelijk poëtisch,
ontroerend en komisch. En ook leerrijk, want Hans Mortelmans bezingt graag vergeten muzikanten (Oscar Aleman),
legendarische plaatsen (El Mina) en merkwaardige histories (Penn Sardine). Vrijwel de gehele kleinkunstwereld,
van Jan De Smet tot Stoomboot, werd reeds betoverd

door dit eigenzinnige ensemble, dat vandaag beter speelt
dan ooit.
Het is echt de moeite om dit eens te beleven!
Op vrijdag 18 oktober 2019 om 20 uur
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Info en tickets:
www.wegwezer.be en facebook 11.11.11 De Pinte
(€ 14 ADK / € 12 VVK)
Organisatie: 11.11.11 De Pinte met de medewerking van
GROS en Eurabo

Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten en
zonder gebruik te maken van vluchtige organische stoffen (VOS).
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Agenda september - oktober 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.
Zaterdag 31 augustus

Zondag 1 september

Joggingclub De Pinte
jcdepinte@gmail.com
www.jcdepinte.be
Vrijdag 6 september

Contactavond Jong Markant

Kinderfilm en openluchtfilm
|zie pag. 13
kinderfilm: om 15 uur - OCP
openluchtfilm: ‘s avonds - parking OCP
Lokaal bestuur De Pinte
www.depinte.be
Zondag 1 september

Opluisteren mis
om 10.30 uur - AZ Sint-Jan / Brugge
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Zondag 1 september

Tomatenproeverij
Wat het verzamelen van postzegels
voor een ander is, zijn tomaten voor
Chris en Nicole. Zij willen zoveel
mogelijk soorten uitproberen en
leren kennen op ras en smaak.
Wellicht zit daar ook jouw lievelings
ras tussen. Als je zelf zaait, kun je
experimenteren.
Er bestaan struik-, klim-, tros- en
hangtomaten. Naast rode tomaten
zijn er gele, groene, roze en zelfs
zwarte op de markt. Gestreept, gevlamd, noem maar op en het bestaat!
Breng enkele zelfgekweekte tomaten
mee uit je tuin en plaats er de rasnamen bij. Zo kom je als Velt-lid
gratis binnen. Niet-leden die
tomaten meebrengen betalen 2 euro.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
van 10 tot 13 uur Ten Edestraat 10 / Eke - € 4 / € 2 (leden)
Velt Scheldevallei
09 384 31 35
nicole.vermaercke@hotmail.com
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SPEELSTRAAT |zie pag. 22
Kinderen en jongeren kunnen
deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten in de verschillende
dorpen. Tijdens de optredens kan
je genieten van een hapje en een
drankje op het terras.
van 13 tot 18 uur - Polderbos - gratis
Jeugdraad
www.depinte.be/speelstraat
Vrijdag 6 september

6de Scheldeveldejogging
De jogging bestaat uit een, twee of drie
ronden van 3,25 km doorheen de prachtige omgeving van Scheldevelde (langs
de paden en dreven van het gemeentelijke joggingsparcours). Zonder tijdsopname en in een recreatieve sfeer.
om 19 uur - startpunt loopomloop
aan WZC Scheldevelde - gratis

Ontspanning en cultuur beleef je bij
Markant! Ben je een actieve vrouw, jong
van geest en benieuwd naar het jaarprogramma 2019 - 2020 van Jong Markant
De Pinte - Sint-Denijs-Westrem? Kom
dan vrijblijvend naar de contactavond
en ontdek de waaier aan activiteiten. We
verwelkomen je graag met een hapje en
een drankje. Breng gerust vriendinnen
en kennissen mee.
om 20 uur stipt - Kasteel Borluut,
Kleine Gentstraat 46,
Sint-Denijs-Westrem - gratis
- inschrijven vóór 3/9 via
jongmarkant.dpsdw@gmail.com
Jong Markant DP-SDW
Zaterdag 7 september

Eerste les permacultuur
Een stevige introductie rond permacultuur, dat is de bedoeling van deze
achtdelige reeks. Ze bestaat uit drie
theorielessen en vijf geleide bezoeken
aan permacultuurprojecten in OostVlaanderen. Voorkennis is niet vereist,
motivatie om de volledige reeks actief
mee te volgen wel.
Velt-lesgeefster Greet Kerkhove verzorgt
de drie theorielessen: permacultuurprincipes en moestuinvoorbeelden
eetbare bostuinen, voedselbossen en
tips voor gunstige plantencombinaties
rond fruitbomen, een inleiding tot het
ontwerpen en aanleggen van je eigen
permacultuurtuin.

1/9: SPEELSTRAAT
19/9: Sporteldag in Deinze

Bij de vijf bezoeken geven experten uit
het veld uitleg over hun permacultuurproject. Meer info op https://beweegt.
velt.be/scheldevallei/507/kalender
ook op 14 en 28/9, 12 en 26/10, 9 en
23/11 en 7/12 - telkens van 9.30 tot
12.30 uur - CC De Brouwerij, Stationsstraat 3B / Eke - € 95, inclusief een
jaar lidmaatschap / € 60 (leden) inschrijven en betalen vóór 20/8
Velt Scheldevallei
Greet Kerkhove: 09 236 48 59
kerkhogr@gmail.com
Zaterdag 7 september

Velt redt jouw planten op het
Repair Café
Voor het eerst slaan Velt Scheldevallei en
Repair Café Schelde - Leie de werkershanden ineen. Rep je met je zieke of
verloederede planten naar het Repair
Café. Moestuinplanten, bloemen uit je
border of kamerplanten: ze worden een
voor een bekeken en je krijgt advies
over standplaats, verzorging en hulp bij
het verpotten.
van 9.30 tot 13 uur - Centrum De
Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5 /
Sint-Martens-Latem - gratis
Velt Scheldevallei i.s.m. Repair Café
Marieke van Hyfte: 0485 14 26 51
mariekevanhyfte@hotmail.com
Zaterdag 7 september

JV De Pinte - VC Zwijnaarde
(1ste elftal) |zie pag. 20
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 8 september

Optreden Harmonie Zevergem
tijdens braderie
Sinds vier jaar kan je de Harmonie van
Zevergem ontmoeten tijdens de braderie in De Pinte. Ze verzorgen de muzikale noot ter hoogte van café ’t Gildenhuis
en brengen enkele gekende en minder
gekende hits die de sfeer op Pintefeest
en de braderie wat doen verhogen. Kom
gerust eens luisteren en misschien krijg
je ook wel kriebels om een instrument
te bespelen.
om 14.30 uur
Café ’t Gildenhuis De Pinte - gratis
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be
8 en 9 september

Gezinsbarbecue tijdens de kermis

om 11.30 uur - Domein Begonia - € 18 / € 9
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Maandag 9 september

Dienst voor overleden
parochianen
om 9.30 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Vrijdag 13 september

JV De Pinte B - Drongen
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 15 september

Gezinsviering
Startviering en drink voor iedereen, aansluitend medewerkersfeest (info: zie site)
om 10.30 uur (aangepast uur) - kerk
De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

Dinsdag 17 september

55+: ‘Op weg naar Compostella’
GOSA-bestuurslid, Joe Rogge, trok vorig
jaar van Saint-Jean-Pied-de-Port naar
Santiago de Compostella. In 32 dagen
legde hij bijna 1 000 km af, te voet en in
zijn eentje. “Een onbeschrijflijke ervaring”, zegt hij.
Op 17 september komt hij ons onderdompelen in deze bijzondere ervaring.
Geen toeristische reportage over
kerken en kathedralen, maar een delen
van de emoties en gevoelens die het
wekenlang stappen van ’s morgens
tot ‘s avonds en de ontmoetingen met
mensen van over de hele wereld en van
alle leeftijden met zich mee brengen.
om 14 uur - bondslokaal,
Sportwegel - € 3 / € 5
Gezinsbond DP
Joe Rogge: 09 282 45 32
Woensdag 18 september

Zondag 15 september

Recreatief grasvolleybaltornooi
Vorm een ploegje met vrienden, je
buren of familie en beleef samen een
sportieve en leuke namiddag. Er wordt
vier tegen vier gespeeld en er moeten
minstens twee dames op het veld staan.
Een ploegje bestaat maximum uit zes
spelers.
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!
vanaf 9.30 uur - OCP - inschrijven
via www.vvdp.be (doorklikken naar
grasvolley)
Volleybalvrienden De Pinte
Vanaf 16 september

Bandenspanningsactie
|zie pag. 8

van 13 tot 16.30 uur - gemeenteplein
(voor het gemeentehuis) - gratis
De Energiesnoeiers i.s.m.
Lokaal bestuur De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
Vanaf 18 september

Techniekacademie De Pinte

Lessenreeks rugschool
|zie pag. 16
Een aanrader voor mensen met en
zonder rugpijn (+18)
van 19 tot 20 uur of van 20 tot 21 uur Sportpark Moerkensheide - € 40
(inwoners) / € 60 - inschrijven:
balie OCP, tel. 09 280 98 40,
sport@depinte.be
Sportdienst De Pinte

Twaalf workshops voor kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar
om hen op een unieke wijze kennis laten maken met techniek en technologie.
van 13.30 tot 15.30 uur of
van 16 tot 18 uur - OCP - € 50
inschrijven vanaf 7/9
Hogeschool VIVES i.s.m.
Lokaal bestuur De Pinte
www.techniekacademie-depinte.be
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Donderdag 19 september

55+ on the move:
Sporteldag in Deinze
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.
van 9.30 tot 15.45 uur - Sporthal
Palaestra, Kastanjelaan 35 / Deinze
- € 5 (deelname sport), € 10 (koude
schotel en drankje) - inschrijven
voor 6/9 via Sportdienst De Pinte:
balie OCP, tel. 09 280 98 40,
sport@depinte.be
Sportdienst DP i.s.m. Burensportdienst Leiestreek
Donderdag 19 september

Infoavond particulier autodelen
|zie pag. 9
om 20 uur - raadzaal gemeentehuis gratis - inschrijven via milieudienst@
depinte.be of tel. 09 280 80 24
20 september en 18 oktober

Opluisteren mis
om 10.15 uur - WZC De Lichtervelde / Eke
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
Vrijdag 20 september

JV De Pinte A - Nokere/
Kruishoutem (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 21 september

Vers Geperst
Voorstelling
programma
Davidsfonds De
Pinte-Zevergem
2019-2020
Vernieuwen
28 | www.depinte.be

lidmaatschap door betaling van € 40 of
door aankoop boeken en/of cd’s.
Start voorverkoop concert ‘Kerk’ (18/10)
en Bobby Setter (25/1)
van 14 tot 17 uur - OCP (Spiegelzaal),
Polderbos 1 - gratis inkom
Davidsfonds DP-Z
laureysbart@gmail.com
Zaterdag 21 september

Maandag 23 september

Contactnamiddag met
voorstelling van het
jaarprogramma ‘Natuurlijk’
Een gezellige koffienamiddag voor
leden en alle geïnteresseerden.
om 14 uur - raadzaal gemeentehuis gratis inkom
Markant DP-SDW
lindademoor@telenet.be
www.markantvzw.be
Maandag 23 september

Lessenreeks
‘Zin in nieuwe media’
Café Ludwina
Een gezellig en lokaal festival: een bar,
een stevige spaghetti met of zonder
vlees en vooral lokaal muziektalent! Enkele getalenteerde (oud)leiding smeert
de kelen, maar ook met talent uit de
omstreken, om er een sfeervolle en zelfs
onvergetelijke avond van te maken!
Wie weet wordt er geëindigd met een
echt viking-kampvuur en zangstonden.
Om dat te ontdekken moet je erbij zijn.
Niet te missen!
vanaf 18 uur - Nieuwstraat 78b gratis
Scouts en Gidsen DP-Z
www.scoutsengidsendepinte.be
Zaterdag 21 september

JV De Pinte - Laarne/Kalken
(1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zondag 22 september

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 … Aanvragen kunnen
nog tot 10/9 gericht worden aan
grondzaken@depinte.be.
van 10 tot 18 uur - De Pinte Zevergem - gratis
Gemeente De Pinte i.s.m. de
wijken
www.depinte.be/autolozewijkdag

Leren werken met ‘Google chrome’
door Leen Gijselinck
ook op 30/9, 7/10, 14/10 en 21/10 om 13.30 uur - Educo, K. Albertlaan
27, Gent (dichtbij het Sint-Pietersstation) - € 69 (syllabus inbegrepen)
- inschrijven nodig
Markant DP-SDW
lindademoor@telenet.be
www.markantvzw.be
Donderdag 26 september

Filosofische wandeling
door Gent
Halvedaguitstap onder leiding van
Prof. JP Van Bendegem, wiskundige en
filosoof
Langs beelden, straten en monumenten
leren we Gent op een andere wijze te
bekijken. Wat is waar en wat is vals in
een stad? Wat is aanwezig, afwezig of
verdwenen? Kan een stad filosofisch
verkend worden? Deze wandeling geeft
hierop een positief antwoord.
om 13.30 uur - beeldengroep op het
P. de Smet de Naeyerplein (omgeving
van de Krijgslaan) in Gent, vertrek
om 13.45 uur - € 12 - inschrijven
nodig
Markant DP-SDW
lindademoor@telenet.be
www.markantvzw.be
27 september en 25 oktober

Spelcafé
Iedereen welkom op deze avond met
veel ambiance en kwalitatieve board
games.
Drank en versnaperingen zijn te krijgen
aan democratische prijzen.
van 19.30 tot 23.59 uur - Sportpark
Moerkensheide, Parkwegel 1 - gratis
Curieus De Pinte
curieusdepinte@gmail.com
Facebook: Spelcafé

22/9: ‘Autoloze’ wijkdag
19/9: Infoavond particulier autodelen

Vrijdag 27 september

JV De Pinte B - Poesele (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 28 september

Concert koor Similare
Benefietavond voor vzw Pastor Edith
Steinparochie (info: zie site)
om 20 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Dinsdag 1 en maandag 7 oktober

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

Crossbones te omschrijven. Met een
merkwaardige bezetting van maar
liefst vijf trombones, blazen deze
jonge muzikanten je letterlijk van de
sokken. Van barok tot popmuziek:
geen enkel repertoire is hen vreemd.
Het ensemble is bovendien op en
top Belgisch en daar zijn ze duidelijk
fier op. Met een programma dat niet
alleen gloednieuwe composities van
Belgische bodem omvat, maar ook
arrangementen van Toots Thielemans
en zelfs meer abstracte muzikale
odes aan het vaderland, bewijst
Crossbones dat de trombone zowel
intiem en warm, maar tegelijk ook
heroïsch en groots kan zijn. Net zoals
ons kleine Belgenlandje, dus.
om 20 uur - OCP - € 12 (VVK) / € 15
euro (ADK) - kaarten: balie OCP of
via www.depinte.be/festival2019
Cultuurraad De Pinte
Zondag 6 oktober

Donderdag 3 oktober

GOSA: grootoudernamiddag
om 14 uur - Domein Begonia - € 14 / € 18
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
Vrijdag 4 oktober

JV De Pinte A - Huise/Ouwegem
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide gratis VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 oktober

JV De Pinte - KVVS Serskamp/
Schellebelle (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide
-€5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 5 oktober

Herfstwandeling
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Trek
jouw stapschoenen aan en terwijl we
napraten met vrienden en familie over
de zomer, kunnen we De Pinte gaan
verkennen.
We bieden een buggy-vriendelijk
stapparcours aan met onderweg een
standje voor een rustmoment. Na
inspanning komt ontspanning, dus kan
je ook terecht op school voor een hapje
en een drankje.
Vanzelfsprekend verwelkomen we de
oud-leerlingen!
Inschrijving op voorhand is niet nodig.
vanaf 13.30 uur - Polderbos 1
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool
oudervereniging.ovgbs@gmail.com
Maandag 7 oktober

Dienst voor overleden
parochianen
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Dinsdag 8 oktober

Festival in Oost-Vlaanderen:
Crossbones: Slide ‘n Five
Jong geweld! Er is geen betere
manier om het trombonecollectief

Voordrachtavond ‘Geruchten in
tijden van onrust’
Door Prof. dr. Johan Braeckman, UGent
Voordracht over het zogenaamde ‘fake

news’ en ‘alternatieve feiten’ Wat nog te
geloven van de media en de nieuwsbrengers op sociale media?
om 20 uur - Gildenhuis Sint-DenijsWestrem - gratis / € 5 (niet-leden)
Markant DP-SDW
lindademoor@telenet.be
www.markantvzw.be
Vrijdag 11 oktober

Daguitstap Tervuren en Overijse
Geleid bezoek aan het vernieuwde Africamuseum in Tervuren, met aandacht
voor het nieuwe concept in de opstelling zowel in het monumentale hoofdgebouw als in het nieuwe onthaalpaviljoen. In de namiddag geleid bezoek aan
de druivenserre en het wijngoed Soniën
in Jezus-Eik (Overijse).
inschrijven nodig
Markant DP-SDW
lindademoor@telenet.be
www.markantvzw.be
Vrijdag 11 oktober

JV De Pinte B - Maria-Aalter
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 12 oktober

Verwendag in de BIB |zie pag. 14
van 10 tot 12 uur - BIB - gratis
Bibliotheek: 09 282 25 32
Donderdag 17 oktober

Ontmoetingen
aan het
water: de
kunstenaars
van de
Leiestreek
Voordracht over
de schilders van
de Leiestreek
tussen Gent en
Deinze einde 19de-begin 20ste eeuw
door Piet Boyens, voormalig cultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem
van 20 tot 22 uur - Museum Deinze
en de Leiestreek - € 8 / € 5
(DF-Cultuurkaart)
Lezing georganiseerd door het
Davidsfonds Gewest Leie en Schelde
i.s.m. Mudel Deinze
laureysbart@gmail.com
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Donderdag 17 oktober

Start EHBO-cursus
8 donderdagen + brevetproef op 12/12
De Pinte - info en inschrijven (noodzakelijk) via info@RodekruisDePinte.be
Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers De Pinte
www.rodekruisDePinte.be
Vrijdag 18 oktober

Dag van de jeugdbeweging:
ontbijt |zie pag. 23
dagvandejeugdbeweging.be

en Myrte Vandeweerd begeleid worden
door hedendaagse orgelwerken.
Het Lovaertorgel van de Sint-Nicolaas
van Tolentijnkerk wordt bespeeld door
Katrien Mannaert, titularis-organist OLV
kerk Sint- Niklaas.
‘Kerk’ is tevens een nieuwe kijk op de
kerk als gebouw. De stoelen worden
gedraaid en de focus wordt verschoven
naar de achterkant van de kerk. Met
zicht op het orgel transformeert dit
laatste tot een speelvlak.
van 20 tot 22 uur - Kerk De Pinte € 10 - kaarten: parochiesecretariaat,
Kerkplein 1 en bij bestuursleden
Davidsfonds DP-Z
Werkgroep Geloofsgesprekken parochie Edith Stein en Davidsfonds DP-Z
Tine Vandewalle en Bart Laureys
Vrijdag 18 oktober

Vrijdag 18 oktober

Gegidste wandeling in het Parkbos
Door Gerard Eeckhout (deel 3)
Traject van 5,6 km of alternatief van
2,9 km (alles volledig vlak), met verfrissing in de Rosdamstraat
om 14 uur - parking portaalsite Kortrijkse steenweg Sint-Denijs-Westrem
(tegenover Blokker) – € 2 (leden) /
€ 3 (zonder verzekering) - verfrissing
inbegrepen – samen rijden mogelijk
vanop Zevergem dorp om 13.35 uur
Okra Zevergem: 0476 87 40 49
jeanineschollaert@hotmail.com
Vrijdag 18 oktober

Concert ‘Kerk’:
Ontmoeting
tussen orgel
en dans
Tijdens het
concert ‘Kerk’
worden dans en
kerkorgel samengebracht. Het concept
bestaat uit een ontmoeting tussen
twee dansers en een organist. Het is
een verhaal tussen twee mensen met
een andere achtergrond die gaandeweg een manier vinden om met elkaar
om te gaan. We krijgen een tintelende
visuele en muzikale belevenis waarin
de vrouwelijke dansers Jade Derudder
30 | www.depinte.be

Hans Mortelmans en Groep
‘Beter dan ooit’ |zie pag. 25
om 20 uur - OCP - € 14 (ADK) / € 12 (VVK)
De opbrengst gaat naar 11.11.11
11.11.11 De Pinte i.s.m. GROS en Eurabo
www.wegwezer.be
Facebook: 11.11.11 De Pinte
Vrijdag 18 oktober

JV De Pinte A - Olsene (reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
Zaterdag 19 oktober

JV De Pinte - Oudegem (1ste elftal)
om 19 uur - Sportpark Moerkensheide - € 5
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zondag 20 oktober

Gezinsviering: missiezondag
om 11 uur - kerk De Pinte
Parochie Edith Stein: 0476 78 78 86
www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Zondag 20 oktober

18de ribbetjesfestijn
Keuze tussen ribbetjes ‘a volonté en
koude visschotel
van 11.30 tot 13 uur - refter Gemeentelijke Bassischool, Polderbos 2 € 20 / € 12 lagereschoolkinderen /
gratis (kleuters)
ACV De Pinte-Zevergem - Antoine
van Nieuwenhuyze: 09 385 49 36
antvn@telenet.be
Bosstraat 20
Zondag 20 oktober		

Koffieconcert (Twirling Coffee
Concert) – Back to the 90’s
Oktober is de maand van het gezamenlijk concert van Tanssia Twirling Girls en
de Harmonie van Zevergem om iedereen te plezieren met dans en muziek bij
een bakje troost en een stukje zoet. Het
thema dit jaar is ‘Back to the nineties’,
dus de hits zullen heel bekend in de
oren klinken.
om 15 uur - OCP € 12 (consumptie inbegrepen) kaarten: info@harmoniezevergem.be
en in Café Boldershof
Harmonie van Zevergem
Connie Doublet: 09 385 48 03
info@harmoniezevergem.be
Dinsdag 22 oktober

Zaterdag 19 oktober

Steven Mahieu - Full Contact
Tour (try-out)
De ‘Full Contact Tour’ start eind 2109
langsheen heel wat comedypodia. Jij
kan één van de finale try-outs ‘live’ meemaken in De Pinte!
om 19.30 uur - Comedy Kelder (kasteel Scheldevelde), Kasteellaan 41 € 12 - De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be

Vrouwenpraatcafé:
De geschiedenis van juwelen
Door juwelenontwerpster Lies Van
Cauwenberghe
Het Vrouwenpraatcafé viert haar vijfjarig
bestaan en verwelkomt je met een
drankje en live muziek door Ann De
Langhe op accordeon. Dresscode: feest!

5/10: Optreden Slide ’n Five
24/10: Muzikale lezing Bruegel

Als kleindochter van kunstsmid Frans
Vancauwenberghe en dochter van
juwelenontwerper en goudsmid Walter
Vancauwenberghe werd Lies al heel
vroeg ondergedompeld in de wereld
van ambacht, creatie en creativiteit. Op
14-jarige leeftijd trok ze naar Antwerpen
om de ‘stiel’ te leren. Om haar artistieke
talenten als juwelenontwerpster verder
te verfijnen studeerde ze vervolgens in
Firenze, Italië.
Snuffel in je kasten en breng je
eigen juwelen mee: een unieke
gelegenheid om ze door Lies te
laten taxeren en tips te krijgen
om ze te actualiseren.
om 19.30 uur - Scoutslokaal
De Havik, Sportwegel - € 5 - inschrijven via vrouwenpraatcafedepinte@
gmail.com
Curieus De Pinte
Dinsdag 22 oktober

‘Omgaan met autisme’
Door Ilse Van Den Eede
om 20 uur - OCP (Spiegelzaal) - € 5
(leden) / € 8
Markant DP-SDW i.s.m. Jong-Markant
lindademoor@telenet.be
www.wo-omgaanmetautisme.be
www.markantvzw.be
Donderdag 24 oktober

Vrijdag 25 oktober

JV De Pinte B - Waarschoot
(reserven)
om 20 uur - Sportpark Moerkensheide
- gratis
VC Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Herfstwandeling bij Ooidonk

Heksensneukeltocht
Start tussen 17.30 en 19.30 uur Vrije
basisschool Zevergem, Dorp 32 - € 15 /
€ 8 (3 tot 12 jaar) - kaarten (uiterlijk op
23/10): AVEVE De Pinte, Dirk De Sloover
(Bosstraat 9), Carine Vande Woestijne
(Pont-Zuid 33) - aangepast schoeisel
en een zaklamp is aangewezen
KVLV De Pinte en Landelijke Gilden
Zevergem-De Pinte
Vanaf 26 oktober

Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
Opening op 26/10 om 20 uur, verder
open op 27/10, 1, 2 en 3/11 van 10 tot
12 uur en van 14 tot 18 uur - raadzaal
gemeentehuis
Kunstkring Centaura
germain.schiettecatte@telenet.be

De schilderachtige omgeving van het
renaissancekasteel Ooidonk in BachteMaria-Leerne is in elk jaargetijde een
wandeltopper, zeker in herfstkleuren op
het einde van de bosmaand oktober.
Deze rustige wandeling (7,5 km) brengt
ons door de dreven van het kasteelbos
naar de Leiemeersen. Via de Maaigemdijk volgen we de kronkelende Oude
Leie, dwarsen de steenweg en belanden
in het kouterlandschap tussen Bachte
en Vosselare. Verder langs het park van
kasteel Ter Meere naar Bachte-MariaLeerne en door de artistieke dreef terug
naar het kasteel.
om 14 uur - Bachte-Maria-Leerne,
parking ingang kasteel Ooidonk,
Ooidonkdreef - gratis
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be
Dinsdag 29 oktober

JE T’INVITE AU GABON
Tien jaar na de dood van Wannes
Van De Velde en naar aanleiding
van het Internationale Bruegeljaar
2019 brengen Hans Mortelmans en
Herwig Deweerdt, Bruegel en Van de
Velde samen. 368 jaar scheidden
Bruegel van Wannes en toch konden
ze het uitstekend met elkaar vinden
in hun strenge maar poëtische blik
op de mens, de samenleving en de
natuur. ‘Meester Bruegel kom maar
binnen’ is een fragiel eerbetoon aan
twee wonderbaarlijke reuzen.
Zingend en vertellend maken Herwig
en Hans een diepe buiging voor
beide grootmeesters.
om 20 uur - BIB - gratis - reserveren
via www.depinte.be/bibnieuws

Zondag 27 oktober

Zaterdag 26 oktober

Zaterdag 26 oktober

Muzikale lezing Bruegel

vanaf 18 uur - De Veldblomme,
Veldstraat 50, Zevergem - € 30,
cocktail en maaltijd inbegrepen inschrijven tot 22/10
Arlette Vancoetsem-Bah:
0499 43 10 15

Omdat wij moeder zijn
Omdat wij zorgen voor weeskinderen
Omdat wij zorgen voor armen, mindervaliden en ouderen
Omdat iedereen gelukkig mag zijn
Omdat plezier doen, plezier doet
Om kennis te
maken met
hun projecten
in Gabon organiseert vzw
‘Les Femmes
d’Honneur Des
9 Provinces’
een avondje. Kom langs en ontdek de
keuken van de negen Gabonese provincies. Met aimatie door twee getalenteerde Gabonese zangeressen: Annie-Flore
Batchiellilys en Rose-Eliane Nguema.

Martin Heylen: Reizen zonder
grenzen
Voordracht door televisiemaker Martin
Heylen met fragmenten uit verschillende reisprogramma’s. Martin Heylen wil
ons inspireren om op een andere manier op reis te gaan. Hij vertelt over vier
verschillende reis-methodes die hij zelf
voor zijn tv-programma’s de afgelopen
30 jaar heeft ontwikkeld. Het belooft
een geanimeerde avond te worden.
van 20 tot 22 uur - OCP (Cultuurzaal)
- € 12 / € 10 (DF-Cultuurkaart)
Davidsfonds DP-Z
laureysbart@gmail.com

Vlieg wijst de weg naar
activiteiten voor kinderen
onder de twaalf.
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Zondag 8 september 2019

Pintefeest
van 10 tot 18 uur

42e braderie

Baron de Gieylaan • Pintestraat • Kerkplein • Groenstraat

Met
• Standen van plaatselijke verenigingen & middenstanders
• Terrasjes
• Muziek:
• Harmonie Zevergem (Café ‘t Gildenhuis, 14.30 uur)
• Harmonieorkest De Pinte (VBS, 15 uur)

(Kinder)rommelmarkt
Pintestraat & Groenstraat

Kinderdorp

Vanaf 14 uur, gemeenteplein

Met springkasteel, grime, fiets je schilderij ...

Opendeur

Vernieuwd gemeentehuis

Kom een kijkje nemen in het
vernieuwde gemeentehuis!

Fietsenverkoop

Zaterdag 7 september 2019, gemeenteplein

Verkoop van gevonden en achtergelaten fietsen.

www.depinte.be

Voor meer info + kermisprogramma Cafés
Parkeren kan op parking Begonia (Polderbos)
Toiletten in park Viteux en Bibliotheek De Pinte

