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INFO Nieuws van de Dekenij, de verenigingen,  
de handelaars en de Stad Gent.

OKTOBERKERMIS VAN 19 TOT 23 OKTOBER





Nieuws van de dekenij

kermis Sint-Denijs-Westrem van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 oktober 
Onder het thema “schuun volk, schuune 
foto’s, schuune muziek, schuune kir-
messe, schuun bruud.”

In deze INFO vinden jullie de kermisbro-
chure waarin alles van naaldje tot draadje 
wordt geprogrammeerd. Maak jullie 
programma op. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!

Het kermiscomité heeft een heel jaar 
intensief het kermisprogramma voorbe-
reid. De samenwerking met de verenigin-
gen groeit jaar na jaar en leidt ertoe dat 
de kermis door talrijke evenementen van 
verschillende verenigingen of personen
wordt gedragen. We vermelden de ver-
schillende verenigingen of personen die 
zich hebben geëngageerd om een evene-
ment te organiseren tijdens de kermis:

*Dekenij Borluut en het kermiscomité 
van Dekenij Borluut * Davidsfonds SDW/
Afsnee * Cultuurplatform * Scouts Zonne-
kerels * Gezinsbond * Okra * Koninklijk 
Harmonieorkest Echo der Leie * 11.11.11 
* Vrienden van de Zonnekerels * Basis-
school Sint-Paulus * Wandeltocht Walter 
Hooft, *fietstocht Johan Witters *Bor-
luutjoggers * Rocktoberfest Berten Vlerick 
en Jan De Meyer*.

Evenementen georganiseerd door het kermiscomité van Dekenij Borluut:

Vrijdag 19 oktober: openingsreceptie in samenwerking met de Stad.
Zaterdag 20 oktober: kindernamiddag met Raf Violi en pannenkoekenbak.
 20 uur: Rocktoberfest, organisatie Berten Vlerick en Jan De 
 Meyer i.s.m. het kermiscomité.
Zondag 21 oktober: van 11 tot 13 uur: aperitiefconcert Echo der Leie en receptie 
Dekenij Borluut; van 15 uur: kunstambachten; 17.30 uur: samenzijn en eten voor € 3.

Wandel- en fietstochten kunnen vanaf 15 september gewandeld en gefietst worden.

Zonder kermisbezoekers is er geen kermis!

Het programma richt zich tot alle leef-
tijdsgroepen. Er is een aanbod voor 
iedereen. Het kermiscomité nodigt jullie 
van harte uit om er een spetterende ker-
mis van te maken. Hoe zullen we daarin 

slagen? Door aan zoveel mogelijk eve-
nementen deel te nemen zodat Sint-De-
nijs-Westrem op die kermisdagen bruist 
van leven en plezier. Het kermiscomité 
rekent op jullie aanwezigheid. 

Spreek samen af, dan wordt het ook een 
vriendenbijeenkomst bij een evenement. 

Zaterdagavondprogramma:

De zaterdagavond wordt dit jaar met 
subsidie en met sponsoring aangeboden 
door Berten Vlerick en Jan De Meyer. 
Met het “Rocktoberfest” willen ze er een 
bruisende zaterdagavond van maken. De 

groepen Partie Party, Zebra’s are timeless 
en dj set Dave & Danny konden dankzij 
de ruime sponsoring van verschillende 
handelaars en bedrijven uit onze regio 
gecontacteerd worden voor een dende-

rend optreden!
We rekenen dan ook op een volle tent 
met dankbaar en geïnteresseerd publiek.

Samenstelling van het kermiscomité om het engagement van de medewerkers in de bloemetjes te zetten: 

voorzitter: Marleen Dejaegher; secretaris: Magda Declerck; budget en brochure: 
Frieda Van Caeckenberghe; brochure: Katrien Walcarius; brochure: Isabelle Ryckaert; 
deken Wim Van Lancker; scouts: Michiel De Meyer; Dekenij Borluut: Rose Desmet.

Het Cultuurplatform en Dekenij Borluut SDW / Afsnee danken de vele aanwezi-
gen op het politiek debat van woensdag 5 september jongstleden in het Gilden-
huis.
Deze eerste editie was niet alleen informatief, maar ook een succes, de zaal zat 
overvol.

In de nacht van zaterdag 27 okto-
ber op zondag 28 oktober gaat de 

klok 1 uur achteruit !
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Nieuws van verenigingen

Cultuurplatform SDW/Afsnee
Fototentoonstelling Filip Santens tijdens Borluutkermis

Het Cultuurplatform Sint-Denijs-Westrem/ 
Afsnee nodigt u allen van harte uit op 
een unieke fototentoonstelling tijdens 
het kermisweekend (en ook het volgende 
weekend) in het kasteel Borluut.
Als gepassioneerd landschaps- en natuur-
fotograaf maakte Filip Santens zijn hele 
leven tal van foto’s in zwart-wit en kleur 
en nu, bij het beëindigen van zijn carrière, 
kunnen wij een overzicht brengen van 
enkele bijzondere werken die we dan ook 
voor “een goed doel” mogen verkopen.
We bieden u dus een unieke kans om 

kennis te maken en te genieten van de 
werken van één van onze grote fotogra-
fen gelauwerd met één van de grootste 
kwaliteitslabels van de fotografie nl. als 
Master Qualified European Photographer.
Je zal kunnen genieten van intrigerende 
portretten en figuren, kleurrijke bloemen 
en plantenfoto’s, uitgestrekte en intieme 
landschappen maar evenzeer foto’s van 
kunst en kunstwerken, grote en kleine 
beelden in alle tinten en kleurschakerin-
gen.
Daarenboven kan een of meerdere van 

deze werken voor een democratische 
prijs binnenkort uw woning sieren en heb 
je ook bijgedragen aan een goed doel in 
onze deelgemeente.
Kom genieten van een mooie kunst- 
tentoonstelling!

Plaats: Kasteel Borluut, Kleine Gent-
straat, SDW
Uur: Zaterdag 20 en zondag 21 
oktober: van 10 tot 12 en van 14 tot 
17 uur 
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober: 
idem

Plaats: Overdekte speelplaats 
Sint-Paulus

11.11.11
Campagne 2018: migratie

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor 
duurzame verandering. Net als vorig 
jaar plaatsen we het thema migratie en 
vluchtelingen centraal in onze campagne. 
Wereldwijd ontvluchten miljoenen men-

sen oorlog, vervolging, armoede, onge-
lijkheid, klimaatverandering ....oorzaken 
waar wij elke dag aan werken.
Wij vragen daarom een rechtvaardig 
migratiebeleid en uw steun voor de 

campagne van dit jaar. Dit kan door de 
campagne financieel te steunen én deel 
te nemen aan ons jaarlijks kermisbuffet.

Zondag 21 oktober vanaf 12.30 uur: warm kermisbuffet

Dit jaar gaan we opnieuw in zee met trai-
teur “De Karavaan” uit Merendree. 
De formule buffet blijft behouden, we 
vullen ze aan met knapperige kroketjes 
en lekkere cake. 

Menu: Orloffgebraad met champignon-
roomsaus, kroketjes, erwtjes, wortelen 
en een slaatje
Visvidee met aardappelpuree en een 
gemengde salade

Kindermenu: balletjes in tomatensaus 
met aardappelpuree met erwtjes, worte-
len en een slaatje
Dessert: cake.

Prijs: volwassenen: € 20, tot 12 jaar: € 12. 
Inschrijven is noodzakelijk vóór 
woensdag 17 oktober en kan bij:
- Bakker Luc
 - Els Van den Brande, Nieuwstraat 1, 

(09 222 34 72)
- Erwin en Karoline Meire-Vergote, Oude-

heerweg 13, (09 220 65 49)

Betalen kan via overschrijving op  
BE23 0682 1176 7191 met vermelding 
“kermisbuffet aantal volw./aantal kinde-
ren”.
De opbrengst gaat integraal naar de 
11.11.11-campagne “Allemaal mensen”.

Rederijkerskamer De Loofblomme
 “Spreek voort, gij schitt’rende engel!”

Creatie en regie: Craig Weston.
 
Jammen op Shakespeare, Romeo en Julia 
en de anderen. Een stuk over geliefden, 
eeuwenoude vendetta’s en andere he-
dendaagse dilemma’s.
 
Spelen mee: Jean-Claude Bienvenu, Ma-
rieke Carpentier, Magali De Bruyne, Nick 
Decramer, Lieven Demeyere, Marlies Den 
hert, Inge De Schuyter, Januska De Weirdt, 

Luc Hovelinck, Tine Janssen, Ruben 
Lippens, Walter Schudel, Sara Tack, Anne 
Vandepitte, Audrey Verhille en Marty 
Withaegels.
 
Speeldata: vrijdag 2 en zaterdag 3 
november, vrijdag 9 en zaterdag 10 
november, donderdag 15, vrijdag 16 en 
zaterdag 17 november telkens om 20 u.
Zondag 11 november om 15 uur.

Plaats: Gildenhuis, Loofblomme- 
straat, SDW 
Toegang: € 10/ € 8 voor 60+ en  
studenten
Reserveren: www.loofblomme.be of  
(0479 06 86 51)
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Fem’Westrem

Najaarworkshops naaien, breien en haken 

Omslagsjaal haken
De sjaal is gebaseerd op eenvoudige 
haaktechnieken, maar door de combina-
tie ervan bekom je een origineel resul-
taat. Deze workshop is uiterst geschikt 
zowel voor beginners als gevorderden.
Data: 27 september en 11 oktober  
Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36.

Kussens in patch - maken van top of 
bovenkant
Maak je graag een top (bovenkant) voor 
je kussens, dan kan dit met de “Log 
Cabin” techniek. Wij gaan zelfs iets verder 
en maken er een “Log Cabin with at twist” 
van. Let wel, op het einde heb je enkel 
een top, geen kussen, je top tot kussen 
verwerken kan in de workshop “kussen-
hoes naaien”.
Data: 4 en 25 oktober
Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36.

Vissertrui breien
Geïnspireerd op een eenvoudige brei-
techniek gaan we aan de slag om een 
eigentijdse visserstrui te breien. De truien 
worden continentaal gebreid.
Data: 18 oktober, 8 november en 6 
december 
Prijs: Femma leden € 42, anderen € 54.         
 

Kussenhoes naaien
De kussens in een nieuw kleedje steken 
of nieuwe kussens? We combineren stof-
fen en patronen, leren een paspelband 
stikken, ritsen plaatsen, sluitingen met 
knopen of een overslagsluiting maken.
Je kan het resultaat van de workshop 
“Kussens in patch” nl. de top of boven-
kant verwerken in deze workshop.
Data: 15 en 22 november 
Prijs: Femma-leden € 28, anderen € 36.

Afwerk-workshop naaien en patch-
work
We helpen je verder op weg met een 
naai- of patchwerk. Geef bij je inschrijving 
door welke naai- of patchwerken je zal 
meebrengen en waar je ongeveer vast zit. 
Ook als je nog materiaal ontbreekt, kan je 
dit tijdig bijbestellen.
Datum: 29 november
Prijs: Femma-leden € 14, anderen € 18. 

Afwerk-workshop breien en haken
Hier helpen we je verder met haak- of 
breiwerk van dit of vorige seizoenen. 
Geef bij je inschrijving door welk haak- of 
breiwerk je zal meebrengen. Ook als je 
materiaal ontbreekt, kan je dit nog bijbe-
stellen.
Datum: 13 december

Prijs: Femma-leden € 14, anderen € 18.

Kerstontbijtmand 
Met knippen, strijken en stikken toveren 
we een leuke ontbijtmand in 1 avond.
Datum: 20 december
Prijs: Femma-leden € 14, anderen € 18.

Naai- en breicafé
Elke donderdag (behalve in de schoolva-
kanties) kan je naar het naai- en breicafé 
komen. Hier werk je op je eigen tempo 
aan je project. Tijdens het naai- en brei- 
café krijg je geen uitleg van een lesgeef-
ster. Inschrijven is niet noodzakelijk.
Prijs: Femma-leden € 2 per avond, € 14 
voor 8 avonden. Anderen € 3 per avond , 
€ 20 voor 8 avonden.

Betaling voor de lessen: bij inschrijving, 
voor de start van de cursus op 
BE15 8906 8414 09 30 van Fem’ Westrem.

Davidsfonds

Donderdag 18 oktober om 20 uur: “Vrouw in de industrie – achter de schermen van de NMBS“

Sophie Dutordoir is uiteraard geen onbe-
kende voor de meeste Sint-Denijzenaars. 
Wij kennen ze als een sociale en nuchtere 
persoonlijkheid die positief in het leven 
staat en mensen vooral weet te waarde-
ren voor wie ze zijn.
Na haar studie in de Romaanse talen had 
Sophie Dutordoir een rijk gevulde carrière 
op diverse federale kabinetten en groeide 

ze verder door tot bedrijfsleider bij Fluxys 
en Electrabel. Sinds eind 2016 is ze CEO 
bij de NMBS, aansluitend op een korte 
sabbatical als kleine zelfstandige.
Vanuit haar achtergrond en met haar 
no-nonsense aanpak zal ze met de no-
dige humor een beeld schetsen van de 
huidige situatie bij de NMBS. Zal zij erin 
slagen om als vrouwelijke CEO voor dit 

enorme bedrijf een positieve dynamiek te 
creëren?

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: Boekententoonstelling “Vers Geperst“

Tijdens de Borluutkermis van zaterdag 
20 en zondag 21 oktober houdt het 
Davidsfonds van SDW / Afsnee haar 
boekententoonstelling “Vers Geperst” in 
de raadzaal van het dienstencentrum van 
SDW, Gemeenteplein 2, telkens van 14 tot 
18 uur. U kan er kennis maken met onze 
werking, jaarprogramma en alle nieuwe 
uitgaven van alle boeken en cd’s uit de 
cultuurgids van het Davidsfonds voor het 

werkjaar 2018-2019. Door voor min. € 40 
boeken en/of cd’s uit deze cultuurgids te 
kopen, wordt u automatisch lid van het 
Davidsfonds en wordt voor onze plaat-
selijke werking (lezingen, uitstappen…) 
een bijdrage van € 20 gevraagd; u kunt 
hiervoor inschrijven.
Leden die hun lidmaatschap vernieuwen 
en personen die lid worden tijdens de 
boekententoonstelling maken bij verlo-

ting kans op het winnen van een boeken-
pakket. Het bestuur hoopt u van harte te 
mogen verwelkomen!

Plaats: catecheselokaal Pastorijdreef  
SDW
Uur: van 19.30 tot 22.30 uur
info: Murielle (0473 92 97 91); 
femwestrem@gmail.com

Plaats: Gildenhuis, Loofblomme- 
straat 10, SDW
Toegang:  € 10, € 7 voor leden van 
het Davidsfonds

Plaats: Dienstencentrum Gemeente-
plein 2, SDW
Toegang: gratis
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Vzw De Gouden Druppel
 “Geen druppel op een hete plaat, maar een druppel die het verschil maakt”

Schoolsteun aan kinderen uit arme 
gezinnen
Sinds 1990 is De Gouden Druppel actief 
als een fonds om arme gezinnen bij 
te staan in de schoolkosten voor hun 
kinderen. Onder impuls van Ludo Laerte 
uit onze parochie werd in 1990 een fonds 
opgericht. Met dit fonds werden al meer-
maals prijzen van om en bij de € 12.500 
toegekend aan o.a. Poverello, de Voedsel-
bank, de zusters van Moeder Theresa… Al 
deze verenigingen houden zich bezig met 
armoedebestrijding. 
Sinds 2010 is het project “Schoolkosten” 
ontstaan en hebben we een oplossing 
ontwikkeld om aan het probleem van 
onbetaalde schoolrekeningen te verhel-
pen. Zo wordt elk jaar € 200 overgemaakt 
aan ouders van kinderen die het brood-
nodig hebben. We zorgen ervoor dat er 
voldoende controle is en dat de nieuwe 
privacyregels worden gerespecteerd.
Negen jaar terug verloor De Gouden 
Druppel echter op een zeer vreemde wij-
ze de mogelijkheid om fiscale attesten uit 
te reiken aan haar schenkers. Dat zorgde 
voor sterk verminderde inkomsten, maar 
toch bleven we optimistisch doorgaan. 

Na lange administratieve procedures, 
veel geduld, positivisme en doorgedreven 
ambitie is het tij echter gekeerd. 
Sinds september is ons opnieuw de er-
kenning van het Ministerie van Financiën 
toegekend met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2017. Vanaf dan hebben 
we opnieuw de gelegenheid om fiscale 
attesten uit te schrijven, die recht geven 
op een belastingvermindering.

Uw steun, hun toekomst…
De basis voor een degelijke opvoeding 
ligt voor een heel groot deel in het lager 
onderwijs. Alle beginselen worden door 
het lager onderwijs bijgebracht en zijn ten 
zeerste noodzakelijk om verdere studies 
aan te vatten. Te veel kinderen beginnen 
benadeeld aan de eerste jaren op school. 
Een achterstand in taal, onvoldoende kle-
ding, soms een lege of geen brooddoos 
zijn enkele van de vele zaken die kinde-
ren stigmatiseren en aanleiding geven 
tot pestgedrag en een minderwaardig-
heidsgevoel. Nogal wat kinderen haken 
af, worden onhandelbaar of verdwalen 
soms in vormen van kleine criminaliteit of 
vandalisme.

Hoe kan je financieel steunen: elk 
bedrag is welkom!
Alle stortingen komen voor 100% terecht 
bij de hulpbehoevende kinderen. 
-  Vanaf € 40/jaar wordt een attest toege-

stuurd voor de belastingvermindering. 
- Met een storting van € 200/jaar wordt 

een kind ondersteund om de school-
kosten van 1 jaar te betalen.

-  Vanaf € 400 kunnen bedrijven een 
factuur vragen met vermelding “Steun 
voor schoolkosten van kinderen”.

Wie zich geroepen voelt om een handje 
toe te steken bij het vele administratief- 
of ander werk, is altijd welkom en kan 
contact opnemen met Ludo Laerte  
(09 281 00 42) of Hans De Weirdt  
(0472 75 22 04). 
Storten kan op rekeningnummer  
BE77 8926 8028 5742 op naam van De 
Gouden Druppel met vermelding “Gift”. 

Info: www.degoudendruppel.be

vtbKultuur SDW
Zondag 18 november om 14 uur: Musical 40-45 in Puurs

De succesvolle spektakelmusical 14-18 
krijgt een opvolger met de spektakelmu-
sical 40-45, waarin het verhaal verteld 
wordt van het verzet in Vlaanderen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Inbegrepen: gereserveerde plaatsen cate-
gorie 1, autocarvervoer.
Inschrijven door overschrijving op reke-
ning BE66 0001 5590 2743 met vermel-
ding “Musical 40-45” en door te mailen 

naar sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be.

Zaterdag 16 tot zaterdag 23 maart: een Zwitsers treinavontuur

We vertrekken op een 8-daagse Premium 
autocarreis naar Brig-Naters om van-
daaruit met de befaamde Mont Blanc- 
en Glacier Express adembenemende 
landschappen te doorkruisen. Ronkende 
namen als Zermatt en de Matterhorn, 
Chur en de Oberalppass, Martigny en 
Chamonix passeren de panoramische 
ruiten van bus en trein. De Arosa Line en 
de Bernina Express, Unesco werelderf-
goed, denderen over de Langwieser en de 
Landwasser viaducten, langs Sankt Moritz 

en de Montebello-bocht met uitzichten 
op het beroemde Bernina-massief en de 
Morteratschgletsjer, door 55 tunnels en 
over 196 bruggen. We komen tot rust 
in Lugano vooraleer de terugweg aan te 
vatten via het Vierwoudstedenmeer en 
Basel. 

De Premium autocar van Carolus Tours 
en haar 5* service is ons al bekend. In 
Brig-Naters logeren we in het 4* Alex 
hotel, met spa (3 nachten) om vervolgens 

het 4* ABC Hotel in Chur, de oudste stad 
van Zwitserland, te verkennen (2 nach-
ten). Vanuit het Hotel de la Paix (4*) in 
Lugano hebben we een prachtig zicht 
over het meer (1 nacht) en het laatste 
ontbijt genieten we vanop de bovenver-
dieping van Hotel Metropol **** met een 
schitterend zicht over de stad Basel.

DAC De Moester
Woensdag 31 oktober om 20 uur: mentalist Gili in de Capitole Gent

Vzw Hand in Hand / DAC De Moester 
organiseert de zaalshow CTRL 2.0 door 
Mentalist Gili ten voordele van de wer-
king.  Deze vzw organiseert reeds meer 
dan 40 jaar een aanbod voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Dit 

aanbod is veelzijdig: van “beschut wonen” 
of “woonomgeving met begeleiding” tot 
“trajecten richting werk” of “vrijetijdsbe-
steding”. De opbrengst van deze bene-
fietvoorstelling gaat integraal naar het 
verder uitbouwen van deze werking. 

Info en inschrijven: Mia Bogaert; 
sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be ; 
(0474 53 21 22)

Plaats: Capitole Gent
Prijs: € 20 of € 45 (VIP-formule)
Info: (09 221 99 46)
Reservaties: www.ipso-gent.be

Deelnameprijs: € 70 voor leden vtb-
Kultuur en VAB, anderen: € 75. 
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Activiteit Markant Regio Gent

Maandag 8 oktober om 14 uur: eerste voordracht van “Markante dialogen”
Dit is een voordrachtencyclus rond maatschappelijke vragen. 
Thema is ditmaal: “Kunnen wij onze belastingen wel rechtvaardig efficiënt maken?” 
door André Decoster, gewoon hoogleraar Publieke Financiën, Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen KUL.  
Ledenprijs: € 45 pp voor de 6 voordrachten of € 10 pp per afzonderlijke voordracht, 
ter plaatse te betalen. Koffie of thee inbegrepen.

Activiteit Jong-Markant

Donderdag 18 en donderdag 25 oktober: workshop “Keramiek” 
Maken van tapaspotjes o.l.v. Kristine Cnudde. 
Voorbehouden voor leden Jong-Markant. 

Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem

Plaats: Vormingscentrum Guislain 
Gent
Info: Lucie Van Landeghem 
markantedialogen@hotmail.be

KWB Afsnee / SDW

Vrijdag 30 november om 20 uur: 19de KWB-quiz

Ook dit jaar blaast de KWB-afdeling  
Afsnee en SDW verzamelen in het Gilden-
huis voor onze traditionele quiz. Opnieuw 
hebben we 100 eigenzinnige en ludieke 
vragen bijeengebracht: we wachten al-
leen nog op de juiste antwoorden. Graag 
nodigen we u uit om met ons mee te 
zoeken naar de oplossingen.  
Verenigingen en groepjes familieleden 
en/of vrienden, telkens samengesteld 
uit vier personen, kunnen meedoen. Alle 
vragen gaan over bekende onderwerpen 
en curiositeiten, zodat iedereen gerust 

zijn kans kan wagen. Voor elke deelnemer 
is een prijs voorzien: hiervoor wordt een 
bijdrage gevraagd van € 14 per ploeg  
(€ 3,5 per deelnemer).  
Tijdens de quiz bieden wij u graag enkele 
hapjes aan. Deelnemen is mogelijk door 
uw inschrijving te mailen vóór woensdag 
21 november aan één van volgende 
KWB-leden: 
Gary Dupré, Maurice Dupuislaan 11,Gent; 
e-mail: chris_vandevelde@skynet.be; 
(09 222 27 95)
Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, 

SDW; e-mail: piet.vantroos@telenet.be; 
(09 221 18 80).    
Vermeld telkens de naam van alle deelne-
mers per groep en uw groepsnaam. 
De betaling van € 14 kan gebeuren via 
overschrijving op rekening 
BE06 8906 8401 4022 van KWB Afsnee en 
SDW. 
Wij duimen voor een gezellige en aange-
name avond.  

Plaats: Gildenhuis SDW

Markant

Dinsdag 2 oktober om 20.15 uur: Concert en Flamencoballet - Festival van Vlaanderen - Gent 

“Carmen van Bizet”, een indrukwekkend 
flamencoballet uit het broeierig Andalucía 
uitgevoerd door het Antonio Andrade 
Flamenco Ballet. 
Het gezelschap groeide de laatste jaren 
uit tot cultureel ambassadeur voor het 

Spaanse Sevilla, de thuishaven van de 
flamenco.
Een dansfestijn voor ogen en oren in een 
zinderende Floraliënhal!
We reserveerden een aantal kaarten voor 
onze Markantgroep. 

                  

Maandagnamiddag 8, 15 en 22 oktober en 5, 12 en 19 november: lessenreeks “Zin in nieuwe media”

Thema: fotoboeken maken met Albelli, 
foto’s opslaan en delen via Dropbox.
Deze lessen zijn voorbehouden voor onze 
Markantgroep en worden geleid door 
Leen Gijselinck. Geen specifieke voor-
kennis vereist. Maximum 15 deelnemers! 

Schrijf dus snel in.

Inschrijving en betaling: 
vóór 1 oktober bij Thérèse Van den Dae-
len: theresevandendaelen@yahoo.com of 
(09 282 85 29).

Vrijdag 12 oktober om 14 uur: halve-daguitstap naar Oudenaarde 

Tijdens deze uitstap brengen we eerst 
een gegidst bezoek aan de tentoonstel-
ling in het MOU (Museum Oudenaarde en 
Vlaamse Ardennen) gewijd aan Adriaen 
Brouwer. Deze 17de-eeuwse schilder 
werd wellicht in Oudenaarde geboren als 
zoon van een kartonschilder van Oude- 
naardse wandtapijten. Aansluitend  
bezoeken wij de wereldbefaamde  
Oudenaardse wandtapijtencollectie in het 
MOU. In de 16de eeuw werkte meer dan 

de helft van de bevolking in de tapijt- 
industrie. Vooral de “verdures”, groen-
tapijten met prachtige landschappen, 
waren gegeerd.
Wij besluiten met een vrij koffiemoment 
in Brasserie Cesar, Markt 6 in Oudenaar-
de.
Afspraak aan de ingang van het MOU 
(Stadhuis op de Markt) om 14 uur. 
Deelnemers gaan met eigen vervoer en 
verzamelen (met of zonder wagen) om 

13.15 uur hetzij aan het Gemeenteplein 
van Sint-Denijs-Westrem hetzij aan het 
Europaplein van De Pinte. Carpooling ter 
plaatste te organiseren.

Plaats: Floraliënhal, Citadelpark Gent  
Inschrijven: vooraf noodzakelijk                                                                                          
Info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem

Plaats: Educo Gent, Koning Albert-
laan 27
Wanneer: 6 maandagen telkens van 
14 tot 17 uur

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
info: www.markantvzw.be/de-pinte-
sint-denijs-westrem
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Open Huis
Ontmoetingsplaats voor en door 55+

Het Open Huis in de Pastorijdreef 6, SDW, 
biedt mogelijkheden om leeftijdsgenoten 
en buurtbewoners te ontmoeten voor 
een gezellige babbel of een boeiende 
activiteit.

Openingsuren: 
Het Open Huis is open op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 17 uur. 

Op dinsdag is het gesloten, uitgezonderd 

de 1ste en de 3de dinsdag van de maand, 
dan gaat de buurtmaaltijd door en is het 
Open Huis open tot 14 uur.
Graag nodigen wij jullie allen uit om een 
voet over de drempel te zetten om te 
kaarten, te biljarten, een pannenkoekje 
te eten, een spelleke petanque te spelen 
of gewoon een babbeltje te slaan bij een 
lekker kopje koffie.

Op donderdag kan je ook om advies 
komen bij onze computerbuddies.

Dank aan Okra en Samana voor de trou-
we opkomst.
Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de 
dinsdag van de maand tussen 11.30 en 
13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 week op 
voorhand, op de zitdag van de Antenne-
werking.

Welzijnsschakel: de voedselbedeling 
gaat door elke 2de en 4de vrijdag van 
de maand van 9.30 tot 12 uur.

Antennewerking SDW/Afsnee 
vanuit ldc De Regenboog OCMW Gent

Ligt het lokaal dienstencentrum ver van uw deur? Raakt u moeilijk tot bij ons?
Antennemedewerker Hilde Branteghem brengt de diensten van het lokaal diensten-
centrum naar u toe.
Ze heeft zitdag of zij komt bij u aan huis.
• Ze helpt u met uw vragen over hulp- en dienstverlening voor senioren en de admi-

nistratie die daar bij komt kijken.
• Ze regelt voor u hulp aan huis, zoals ergotherapie of tijdelijke thuiszorg.
• Ze brengt behulpzame buren in contact met senioren die hulp kunnen gebruiken voor 

kleine dingen. Zo stimuleert ze burenhulp. Dat is ons “buren voor buren” project.
• Ze organiseert buurtactiviteiten: zo brengen we bewoners uit de buurt samen, vaak 

in samenwerking met andere buurtverenigingen.

Hilde Branteghem,
Antenne SDW /Afsnee
(09 266 34 34); (0471 90 97 54);
hilde.branteghem@ocmw.gent
 
Zitdag: 1ste en 3de dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur 
in het Open Huis, Pastorijdreef 6,  SDW.

Buurtmaaltijd: 1ste en 3de dinsdag van de maand in het 
Open Huis, SDW. 

Annelore Behaeghe werkt als buurtzorger 
voor SDW en Afsnee.  
(0477 98 06 36);  
annelore.behaeghe@ocmw.gent 

Haar taken zijn:
-  ondersteunen van Antennewerking
-  detecteren en doorgeven van noden en 

behoeftes bij 65+ uit Sint-Denijs-
 Westrem en Afsnee!
-  vanaf september 2018 ook voor 65+ 

uit Zwijnaarde  
(vanuit nieuw LDC De Mantel)

-  buurtmaaltijden Open Huis organiseren
- preventieve huisbezoeken
- project “buren voor buren” mee onder-

steunen.

NSB SDW
Donderdag 1 november om 10 uur: eucharistieviering in de parochiekerk

Na de viering zal een bloemenhulde ge-
bracht worden aan het Monument van de 
Oud-strijders op het kerkhof.  Daar zal de 
“Last Post“ geblazen worden door een lid 
van het Koninklijk Harmonieorkest “Echo 
Der Leie“ en zal E.H. Pastoor de overleden 

oud-strijders zegenen, alsook al de over-
ledenen op het kerkhof. 
Mogen wij jullie vragen om, indien je over 
een Belgische vlag beschikt deze uit te 
hangen op die dag.

Zondag 11 november om 10.30 uur: eucharistieviering in de parochiekerk

Na de dienst zal ook een bloemenhulde 
gebracht worden door de verscheidene 
verenigingen aan het Monument van de 
Oud-strijders aan de kerk, opgeluisterd 
door de leden van het Koninklijk Harmo-
nieorkest “Echo Der Leie“.
Mogen wij jullie vragen om, indien je over 
een Belgische vlag beschikt deze uit te 
hangen op die dag.

Voor de oud-strijders en de vrienden van 
de oud-strijders wordt een buffet aange-
boden in het Open Huis. 
Wij hopen op een talrijke opkomst voor 
beide activiteiten.
Wij ontvingen van het hoofdbestuur 
NSB Brussel de nieuwe zegels voor op 
de lidkaart te plakken. Het lidgeld werd 
bepaald op € 15 p.p.. 

Om de taken en het financieel aspect te 
spreiden, denken wij eraan het lidgeld op 
te halen vanaf vrijdag 21 september en 
begin oktober.
Mogen wij vragen het lidgeld over te 
schrijven op nr: BE13 8906 8400 6039 met 
mededeling “Lidgeld NSB. SDW. 2019”.

Plaats: parochiekerk en kerkhof SDW
Info: secretaris Dirk Dentyn, 
Belgiëlaan 5, SDW 
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WMV

Ook gemeenteraadsverkiezingen vormen 
een gelegenheid om de aandacht van hui-
dig en komend beleid en van instanties te 

vestigen op wat hier in zuidelijk Gent qua 
milieu en verkeer zoal dient aangepakt, 
wat de ruim 40-jaar oude Werkgroep voor 

Milieu en Verkeer hierna heeft onderge-
bracht in haar vierluik van activiteiten.

Milieu: 

Op vlak van milieu klaagt WMV de 
geluidshinder aan, vooral bij de spoor-
lijn L75 en de snelweg E40. Op deze 
verkeersaders neemt het verkeer snel 
toe. Daarom is het vereist om de best 
mogelijke middelen aan te wenden om 
lawaaihinder zoveel mogelijk in te perken. 
In verband hiermee vraagt WMV dat 
meteen de studie zou worden aange-
vat voor de ondertunneling van de E40 
over het hele doortochttraject van deze 
zware verkeersas op het grondgebied van 
Sint-Denijs-Westrem. Tevens hoopt WMV 

dat hiermee een deel van de lokale fijn-
stofproblematiek en van de stedenbouw-
kundige verdeeldheid van deze deelge-
meente wordt opgelost. Betreffende het 
milieu vraagt de werkgroep enerzijds dat 
de overheid nauwer zou toezien op de 
maximale infiltratie van het hemelwater 
bij de behandeling van bouw- en wegen-
dossiers en dat Telenet-masten e.d. niet 
terechtkomen in woongebieden omwille 
van magnetische straling.

Betreffende het groen wordt een groe-
ner-ogende verkeersruimte met grasperk, 
struiken en bomen bij de Derbystraat en 
de steenweg voorgesteld bij de halte van 
het Algemeen Ziekenhuis Maria Middela-
res (AZ.M.M.). Tevens vraagt men in deze 
wijk enerzijds om een boombuffer te 
realiseren bij de Derbystraat en nabij de 
Poolse-Winglaan en anderzijds om aan-
dacht te schenken aan de waterberging 
in de bekkens “Maaltebeek” en “Rosdam-
beek”.     

Verkeer:

Inzake het verkeer vraagt WMV dat 
bevoegde instanties dringend zouden 
samenkomen om een “Masterplan van de 
trottoirs in SDW” uit te werken, o.a. om bij 
te dragen tot een betere verkeersveilig-
heid. Daarbij hoort ook het vervolledigen 
van het netwerk voor traag verkeer. WMV 
vraagt overigens om voortaan nauwer 
geraadpleegd te worden als er plannen 
gemaakt worden inzake verkeer en wege-
nis in SDW (zie:. de betrokkenheid van de 
burger w.o. de handel). Het toenemend 
verkeer dat in de dorpskern niet thuis-
hoort en de daarmee gepaard gaande 

lawaaihinder baart zorgen op het gebied 
van mobiliteit, de lokale leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Bij dit laatste gaat uiter-
aard aandacht naar een goed openbaar 
vervoer zoals een trambus op de steen-
weg en een ruime P+R-parking langs de 
N60 nabij de grens met Sint-Martens-La-
tem. De werkgroep vraagt ook aandacht 
voor de dagelijks toenemende parkeer-
druk in SDW en zelfs in Afsnee. Deze 
integrale aanpak zou daarbij de auto in 
onze beide dorpen niet echt weren. 

Afsnee wil dat het wegennet in de ge-
meente niet zou worden gewijzigd maar 
vraagt een volwaardige  aanlegsteiger 
nabij het kerkje, o.a. in het kader van het 
Leietoerisme. 

WMV is vragende partij om de Drie 
Koningenstraat terug te verbinden met 
de Putstraat wat technisch moet kunnen 
door doorboring in de hoge E40-berm 
(nabij De Moester) van een tunnel, enkel 
voor voetgangers en fietsers. We beogen 
bv. een gelijkgrondse netto tunnelsectie 
van 3m bij 3m. 

Respecteren zone 30:

WMV stelt vast dat de zone 30 ingesteld 
in SDW zelden wordt nageleefd, zodat 
maatregelen zich opdringen, zowel in 
handelsstraten als in landelijke wegen zo-
als de Lauwstraat. Deze aanpak geldt ook 
voor het te snelle fietsverkeer. Met dat 
toenemend fietsverkeer dienen overigens 
her en der nog diverse “zwarte punten” 
opgelost.  Het stemt WMV gunstig dat 
de Provincie mede werk maakt van de 
binnendoor-fietsroute die de groep 
voorstelde tussen SDW en Zwijnaarde. 
Intussen is het duidelijk dat het herop-
starten van een lokale politie een goede 
zaak zou zijn (o.a. omwille van de vele 
verkeersovertredingen) en dat het beleid 
“lessen van verkeerseducatie-voor-allen”, 

zeker ook in de regio SDW zou opstarten, 
gekoppeld aan degelijke communicatie 
en politietoezicht. 
 
Wat de ruimtelijke planning (de steden-
bouw) aangaat vraagt men, ook in Afsnee, 
dat de overheid die de bouwdossiers be-
handelt oog zou hebben voor het unieke 
dorpskarakter van dit Leiedorp. Daarbij 
wordt aangedrongen op het behoud van 
de Goedingenkouter maar met een aan-
gepaste verkavelingsvergunning voor het 
open deel van de Afsneekouterstraat.

Als er tenslotte werk wordt gemaakt 
van de studie en de realisatie van de 
voorgestelde ondertunneling van de 

snelweg E40 in SDW dan verdient het 
zeker aanbeveling dat bij de opmaak van 
“plannen van aanleg” zoveel mogelijk in 
overleg met AWV (Agentschap Wegen en 
Verkeer) zou worden rekening gehouden 
met de te verwachten grondig gewijzig-
de situatie op en rond dit ondertunneld 
snelwegtraject. Dit zou immers leiden tot 
herbestemmingen, tot het verbinden van 
wegen die ooit doorgesneden waren, tot 
een gedeeltelijk dorpsherstel en tot een 
nieuw gebruik van dan heel wat vrijgeko-
men door de Stad in te palmen openbare 
ruimtes (waar alle leeftijdsgroepen zeker 
zullen naar uitkijken).   

info: wmv@telenet.be  

Flanders Expo

Zaterdag 6 t.e.m. zondag 14 oktober: 
Bis, bouw- en inspiratiesalon: meer 
dan 400 exposanten tonen je nieuwe, 
verrassende bouwmaterialen, duurzame 
oplossingen, stijlvolle vloeren, trappen 

en ramen, functionele keukens, knappe 
badkamers en nog veel meer.

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: 
Baby Days: een honderdtal exposanten 

met babyproducten, info over mutualitei-
ten, verzekeringen, auto’s.
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Koopgids

Accessoires | mode | handtassen

Anneleen K Handgemaakte juwelen, kleur- en
stijladvies, workshops juwelen maken, juwelen 
op maat, herstelling van juwelen; Leiepark 4, 
SDW; www.anneleenk.be; tel: 0475 90 26 12
Babazou Exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie - babazou.com 
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW - tel: 09 221 35 49

Advocaten

Advocatenkantoor De Smet Hilde
Maaltecenter, Derbystraat 261, 9051 Gent SDW
advocaat@desmethilde.com; tel: 09 242 88 77
Karel Peeters

Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02 - fax: 09 243 41 08
advocaten.peeters@pkp.be

Advocaat, bemiddelaar Myriam Desterbeck
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
gsm: 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com
Myriam Van Den Abeele
Commercieel- en onderwijsrecht; tel: 0486 65 22 56 
myriam.vandenabeele@orbius.be

Alarm- en camerabeveiliging

Gebroeders De Koster
E. Andelhofstraat 1, SDW
gsm: 0476 479 735 

inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

Autohandel

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

Autokeuring

Poortakkerstraat 127, SDW; tel: 09 221 51 16 
op afspraak: ma en do: 17-19 uur 
 tel: 078 151 243 of via www.sbat.be

Buitenring-Zwijnaarde 1;
Alle dagen 7-17u op afspraak

Bed & breakfast

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; info@borluut.be
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

Begrafenissen

Funerarium John Verniers-Jossa
begrafenissen en crematies - tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW - gsm: 0475 25 05 39 
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189
Kristof De Cocker BVBA
Begrafenissen en crematies;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

Bloemen en planten

Orchideeënkwekerij Petrens BVBA
www.orchideeen-petrens.be; bloeiende orchi-
deeplanten; Lauwstraat 74, SDW; tel: 09 221 15 85
Florist Patric Schepens
Fleurop-Interflora
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

Boekhandels (tijdschriften & kranten)

De Pinte tel: 09 281 22 94;  
Baron de Gieylaan 1/1, De Pinte; 
 sb.depinte@standaardboekhandel.be

Boekhouding en fiscaliteit

Accountantskantoor Vanofisc BVBA
accountancy & tax services; kvo@vanofisc.be
tel: 09 211 18 67; Steenweg 36, 9810 Eke
G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 25 jaar ervaring 
in boekhouding, fiscaliteit voor vennootschap-
pen, vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40 
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be
Kristien De Beule
boekhouding-fiscaliteit; tel: 09 220 28 35;  
gsm: 0479 65 57 24; Duddegemstraat 22, Afsnee

Brasserie

Brasserie Olive
www.brasserieolive.be
Gemeenteplein 6, SDW; tel: 09 221 35 12

Brood en banket

Bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)
specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW; tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten
Patisserie Suffys
Loofblommestraat 59, SDW; tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem; tel: 09 282 40 33
‘t Pompoentje
maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Cafés

Café Gemeentehuis
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doelein-
den; Gemeenteplein 1, SDW;  tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten, open vanaf 15u

Dansschool

Dansschol “La Mariposa” VZW
www.lamariposa.be; ballet-jazz-hip hop-hedendaags 
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55

Dierenartsen

Pascale Wantiez, Leieriggestraat 1, SDW
Praktijk voor gezelschapsdieren Rosdamhoeve
www.dierenartsrosdamhoeve.be
pascale.wantiez@telenet.be; gsm: 0475 20 78 79

Drukwerk

Drukkerij Vanhalst offset en digitaal, foil-printing
Nijverheidsweg 21, Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

Elektrische installaties

Elektro J&C 
Jan Taghon; nieuwbouw-verbouwing-herstelling
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
Gebroeders De Koster

E. Andelhofstraat 1, SDW 
gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, 

herstellingen, hek- en poortopeners, verlich-
ting, verwarming; www.dekostergebroeders.be

Examencentra voor rijbewijs

Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 42 66; www.sbat.be
 theorie: zonder afspraak 7-16u
praktijk: op afspraak

Fietsen

Fietsen Koen De Pinte verkoop & herstelling  
(elektrische) fietsen, Giant C.; tel 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

Financiële instellingen

Argenta bank & verzekeringen
Gerald De Bruyne

Sint-Dionysiusstraat 39, SDW; tel: 09 221 77 99 
gerald.debruyne@argenta.be
Axa bank & verzekeringen Peirsman-Soetaert gcv

 Maenhoutstraat 70 - SML; tel: 09 222 54 55
 geert.peirsman.15382@axa-bank.be

Belfius Gent Centrum & Noordwest CVBA
Koning Albertlaan 142, 9000 Gent

 Tel: 09 244 04 44 
(voorheen Gemeenteplein 8, SDW)

Crelan Kantoor De Maerteleire
kredieten, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91
KBC Peter Schelfhout, directeur
kantoor Kortrijksestreenweg 1166, SDW

Bank & Verzekering tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41
VDK Bank Bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW; tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

Fotografie & printing

Footoo Polderdreef 4A, De Pinte 
Pasfoto’s nationaal en internationaal, identi-
teitskaart, rijbewijs, kids-id, reispas ... klaar in 
2 minuten. Groot formaat op canvas, dibond, 
allerlei toepassingen - eigen atelier. Ma: 17u30-
19u30; Di, wo, vr: 10-12u/13u30-18u; Zat: 10-12u. 
www.footoo.be; info@footoo.be; tel.: 09 330 36 81

Garages en carrosserieën

Garage-carrosserie Dirk Clauwaert
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05 - fax: 09 222 67 47
Garage-carrosserie G. De Paepe NV

verdeler SEAT - VW - Audi - Skoda
Onderhoud en herstelling alle merken

Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs- 
Westrem; tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be
    Carrosserie Lemaitre
    Poortakkerstraat 45, SDW; 

 Herstelling blutsen & builen alle merken
tel: 09 220 41 66; www.carrosserie-lemaitre.be
Garage Geert Vanmeirhaeghe
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48
Garage Bart Van Troos BVBA
Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84 - vantroosbart@outlook.com

Grafische vormgeving

blommAeRT voor de vormgeving van uw druk-
werk. Brochures, newsletters, magazines etc.
www.annickblommaert.com; 0478 25 02 22

Kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91
Hair & beauty salon Cynthia
woensdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW; tel: 09 279 06 88
Hairstyliste De Spiegel Redken
Sint-Dionysiusstraat 54, SDW; tel: 09 221 80 60
di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; Maandag gesloten
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Kapsalon-boutiek Marie-Louise
Dameskleding. Maandag en dinsdag gesloten
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90
Kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW - tel: 09 220 68 14
Pascal haarmode Redken
Vennestraat 1, SDW; tel: 09 221 53 88
dinsdag-vrijdag van 8-12 en van 13.30 tot 18u.
Zaterdag doorlopend 8-17u; dames na afspraak

Keukens

Van Damme Team
 Hogeheerweg 3, SDW 

tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

Kinesitherapeuten

Tim Van Wassenhove
Kinesitherapeut-osteopaat DO
Kortrijksesteenweg 1150, SDW; tel: 0475 85 44 15
www.kineandmore.be
kinesitherapie-osteopathie-zwemlessen-
aquagym, Soenenspark 54, SDW; tel: 09 222 33 45
gsm: 0495 40 09 42; info@kineandmore.be

Kleding en textiel

Close-up trendy & betaalbaar, wekelijks nieu-
we stukken, ruime parkeermogelijkheid, ma tot 
vrij 10-18u / zat 10-18.30u; www.close-up.be 
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77

Levensmiddelen

“in de radijs” – groenten en fruit
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zo en ma gesloten
’t Pompoentje algemene voeding,warme bakkerij 
zondagvoorm. open, ma. gesloten; leveringen aan 
huis; Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

Medische voetverzorging

Bellalice 
Medische pedicure, manicure en visagie.
Enkel aan huis; gsm Berdien: 0486 312 617 (na 18u)

med. voetverzorging Marijke
Ook manicure en gel, gelish!

 Breeschoot 45, 9800 Astene; alleen na  
afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

Hilde Buyl gespecialiseerde 
voetverzorgster aan huis,
 Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

Meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, bureau,
 badkamer, echt maatwerk,

www.deverbinding.be; tel: 0475 892 954
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; 

Naaiwerk

Nuance
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kledij; za namid., zo & ma gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91 

Optiek

Belle Optiek
Kinderbrillen, brillen, zonnebrillen, lenzen, 
hoorapparaten; www.belleoptiek.be
Correctiebepaling en iriscopie
Hemelrijkstraat 10, SDW; tel: 09 222 05 28
Optiek Cassiers BVBA Brillen, kinderbrillen, 
zonnebrillen, contactlenzen; Beukenlaan 58, 
SDW tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

Papierhandel

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12.30u/13.45-18.30u, zat. 10-12.30/14-17u

Pleister- en schilderwerkenl
 
 binnen en buiten-gyproc-kaleie
 Afsneestraat 1, SDW; 0484 02 17 00

 www.strac.be

Psychische gezondheid

Integratieve psychotherapie
Brigitte Van der Auwermeulen; 0473 37 67 66
Maaltebruggestraat 288, 1ste verd., Gent
www.psychotherapeut-brigittevda.be
PSY4SPORT
sport-, bewegings-, & klinische psychologie
L. De Raetstraat 5, SDW; tel: 0485 63 39 37
www.psy4sport.be

Therapiecentrum Vivolinio
 Chloé De Bie, klinisch seksuo-

loog, klinisch psycholoog, rouwtherapeut, burn-
out coach, relatie-, gezins- en systeempsychothe-
rapeut; Krijzeltand 2a, SDW; www.vivolinio.com; 
info@vivolinio.com; 0499 36 25 24

Restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties
Restaurant Nenuphar aan de oevers van de 
Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.
Tampopo Japans restaurant ook take away 
van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

Sanitair en centrale verwarming

Asseloos Dirk - sanitair-verwarming-renovatie-
karweien; M. Dupuislaan 8, Gent; tel: 09 222 84 49;  
0476 34 04 58; dirk.asseloos@telenet.be
Steff Van Oost nieuwbouw-verbouw-herstellingen
Kleine Gentstraat 32, SDW
Gsm: 0472 32 28 91; steff.van.oost@gmail.com

Schilderwerk

Paul De Meulemeester nv
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk bin-
nen en buiten - behang, gordijnen, vloerbekle-
ding; Hemelrijkstraat 21, SDW ; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be; 
paul.de.meulemeester@skynet.be

Schoonheidsinstituut

Pour Elle - Martine Neyt
Spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut-pourelle.be
Mieke Putzys

    Afsneedorp 19, Afsnee
    Enkel op afspraak: 09 391 29 61
    Suikerontharing/gelaatsverzor- 
    gingen/manicure/pedicure/
    shellac/make-up advies
    www.novapur.be

Schrijn- en timmerwerken

KrIstof De Cocker bvba; Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

Slagerijen

Slager-traiteur Everaert
zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62
Keurslager Filip & Peggy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

Slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’ vervang uw oude cilinder 
door een veiligheidscilinder; tel: 09 221 94 69 - 
0486 90 06 82; St.-Dionysiusstraat 33, SDW;

Taxi en luchthavenvervoer

 Taxi gent
Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

Tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be
Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; info@tomderoo.be
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be
Wood stories - joachim louis
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be; gsm: 0474 33 39 70
tuinarchitect Hugo Vervondel bvba ontwerpen, 
uitvoeren van tuinen; Leieriggestr. 6, Afsnee; 
tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

Vastgoedmakelaars/immobiliën

Verkoop en verhuur
Hubert Malfaitlaan 12, SDW
tel: 0496 70 10 30; www.affinimmo.be
Verkoop & Projectbegeleiding
Louis Delebecquelaan 46 SDW
 M:0495 887 937  www.bellimo.be

Immogids nv, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

 Verkoop en verhuur
 Sint-Dionysiusstraat 83, SDW
M: 0486 069 070 - www.irres.be

Rik Schepens, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

Verwarming

VEPI bvba (Pierre Verenghen)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, 
regeling, vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Verzekeringsagenten

Steyaert Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 
048332A; Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

Verzekeringsmakelaars

Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; info@demaerteleire.com
De Hainaut – Blommaert bvba 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36
Fobe Remi bvba tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

Wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-Vermeir
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 44a, Sint-Martens-Latem
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

Zalen-evenementen

Gildenhuis
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com
O.C. ‘t Oud Schoolke - De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23
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van vrijdag 19 tot dinsdag 23 oktober 2018

vrijdag 19 oktober

19.15 uur: officiële opening tentoonstelling boeken Davidsfonds, Dienstencentrum Gemeenteplein SDW
20.00 uur: officiële opening fototentoonstelling Filip Santens, kasteel Borluut (Cultuurplatform)
20.15 uur: officiële opening van de kermis door Bart De Schouwer, voorzitter Dekenij Borluut en door schepen 
 Christophe Peeters met aansluitend een receptie met muzikale begeleiding van het ensemble 
 Jan Carpentier, kasteel Borluut (Kermiscomité)
20.00 uur: quizavond, € 15 per ploeg, feesttent Krijzeltand (De Zonnekerels)

zaterdag 20 oktober

van 14 tot 18 uur: boekententoonstelling Davidsfonds, Dienstencentrum
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur: fototentoonstelling Filip Santens, kasteel Borluut (Cultuurplatform)
9.30 tot 12 uur: tweedehandsbeurs, feesttent (Gezinsbond)
14 tot 17 uur: kindernamiddag: kinderdisco met RafVioli met pannenkoeken gratis voor kinderen tot 12 jaar, feesttent
 (Kermiscomité)
20.00 uur: Rocktoberfest met Partie Party, Zebra’s are timeless en Dave & Danny dj set, feesttent

zondag 21 oktober

van 14 tot 18 uur: boekententoonstelling Davidsfonds, Dienstencentrum
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur: fototentoonstelling Filip Santens, kasteel Borluut (Cultuurplatform)
8 tot 10.30 uur: Gezond Ontbijt, Open Huis, € 5 p.p., kinderen onder 10j. gratis (Okra)
11 tot 13 uur: Aperitiefconcert van Echo der Leie met receptie Dekenij Borluut, feesttent (Kermiscomité) 
12.30 uur: Kermisbuffet, basisschool Sint-Paulus (11.11.11)
13.30 tot 15.30 uur: wandel- en fietstocht (laatste mogelijkheid om de formulieren af te geven) (Kermiscomité) 
14 tot 16 uur: Borluutjoggers-kids-run (Borluutjoggers)
15 tot 17 uur: artistieke ambachten, feesttent (Kermiscomité)
17.30 uur: Kermismaal “schuun bruud” voor € 3 en praatcafé, feesttent (Kermiscomité)

maandag 22 oktober

10.00 uur: eucharistieviering voor overleden parochianen  (parochiekerk SDW)
14.00 uur: seniorennamiddag: koffie met koeken voor € 5
14.30 uur: optreden De Pretshow, feesttent (Okra)

dinsdag 23 oktober

14.00 uur: grootouderfeest basisschool Sint-Paulus, feesttent

Kermis Sint-Denijs-Westrem
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Kalender
oktober

Di 2 MARKANT DE PINTE / SDW 20.15 Festival Van Vlaanderen Gent

Do 4 FEM’ WESTREM 19.30 start cursus top kussens maken catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Ma 8 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 start lessenreeks Educo Gent

Ma 8 MARKANT REGIO GENT 14.00 markante dialogen Vormingscentrum Guis-
lain Gent

Do 11 FEM’ WESTREM 19.30 cursus omslagsjaal haken catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Vrij 12 MARKANT DE PINTE / SDW 14.00 halve daguitstap Oudenaarde
Do 18 DAVIDSFONDS 20.00 lezing Sophie Dutordoir Gildenhuis SDW
Do 18 KVLV Minard en Romain De Coninck Gent
Do 18 JONG MARKANT DE PINTE / SDW workshop keramiek

Do 18 FEM’ WESTREM 19.30 start cursus visserstrui breien catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Vrij 19 VTBKULTUUR SDW vijfdaagse kunstreis per vliegtuig Nice
Do 25 JONG MARKANT DE PINTE / SDW workshop keramiek

Woe 31 DAC DE MOESTER 20.00 show CTRL 2.0, mentalist Gili Capitole Gent
november

Do 1 NSB SDW 10.00 eucharistieviering + bloemenhulde parochiekerk SDW
Vrij 2 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Za 3 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW

Do 8 KVLV gewest “waarom we 2 oren en 1 mond heb-
ben”

Vrij 9 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Za 10 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Zo 11 NSB SDW 10.30 eucharistieviering + bloemenhulde parochiekerk SDW
Zo 11 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 15.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Do 15 DAVIDSFONDS lezing Koen Stassijns

Do 15 FEM’ WESTREM 19.30 start cursus kussenhoes naaien catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Do 15 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Vrij 16 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Za 17 REDERIJKERSKAMER DE LOOFBLOMME 20.00 “spreek voort, gij schitt’rende engel!” Gildenhuis SDW
Zo 18 VTBKULTUUR SDW 14.00 Musical 40-45 Puurs

Ma 19 WMV SDW / AFSNEE 19.30 vragen uit het publiek

20.00 werkvergadering zaaltje achter café  
‘t Gemeentehuis

Do 22 KVLV koffietafel-lidgeldnamiddag

Do 29 FEM’ WESTREM 19.30 afwerk-workshop naaien en patch-
work

catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Vrij 30 KWB AFSNEE / SDW 20.00 19de KWB-quiz Gildenhuis SDW
december

Za 1 DAVIDSFONDS Adriaan Brouwer Oudenaarde
Ma 3 KVLV kerstversiering maken

Woe 12 WMV SDW / AFSNEE 20.00 gespreksavond met leden en publiek COC “’t Oud Schooltje” 
Afsnee

Do 13 FEM’ WESTREM 19.30 afwerk-workshop breien en haken catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

Ma 17 KVLV kerstactiviteit met Share Faire

Do 20 FEM’ WESTREM 19.30 kerstontbijtmand catecheselokaal Pastorij-
dreef SDW

januari
Zo 20 DAVIDSFONDS Toast Literair
Do 31 DAVIDSFONDS EN KWB lezing Jan Bael
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Bestuur Dekenij Borluut VZW
Voorzitter 
Bart De Schouwer 
Boesbeeklaan 35, SDW 
Tel 09 222 02 77 
voorzitter@dekenijborluut.be 
 
Secretariaat
Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW
Tel 09 244 51 00 (na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester
Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be
 
Deken
Wim Van lancker
deken@dekenijborluut.be
Dekenin
Michèle Bouverne
dekenin@dekenijborluut.be; 
0475 96 05 95

Bericht van de redactie
De volgende INFO verschijnt:  
26 oktober 2018. 

De teksten uiterlijk tegen 7 oktober 
bezorgen bij: 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21,  
9051 Sint Denijs Westrem 
Tel: 09 221 19 51 
of mailen naar: 
info@dekenijborluut.be; 
paul.van.den.borre2@telenet.be

Mogen we vragen aan de verenigin-
gen om de teksten zonder opsmuk 
te willen doorsturen, geschreven in 
het lettertype Times New Roman 12, 
zodat we de teksten niet meer moeten 
omzetten. 

De daarop volgende INFO’s verschijnen 
vermoedelijk op 23 november en 21 
december. Alle teksten moeten uiter-
lijk 17 dagen voor die datum binnen 
zijn. 

Graag alle activiteiten opgeven waarvan 
de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening mee kunnen 
houden. Telkens plaats, datum en uur 
van de activiteit vermelden.

Redactie Info info@dekenijborluut.be

Colofon
Website www.dekenijborluut.be 
Facebook Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem VZW

Rekeningnummer Dekenij Borluut 
BE06 4420 0385 0122 BIC / KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever 
Kristien Van Hessche 
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
09 245 67 28

Rubriek “Verenigingen” 
Paul Van den Borre 
Steppestede 21, SDW 
09 221 19 51

Rubriek “Nieuws dekenij” 
Frieda Van Caeckenberghe 
Lettelbroeklaan 3, SDW 
09 222 03 01

Medewerker, contacten 
met verenigingen 
Magda Declerck 
Hemelrijkstraat 39, SDW 
09 329 52 41

Reclame en advertenties 
Rose Desmet 
Kleine Gentstraat 17, SDW 
09 221 46 62 
advertentie@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk 
Drukkerij Vanhalst

Koopgids 
Lea Vandeputte 
09 221 13 98 
koopgids@dekenijborluut.be

Public Relations 
pr@dekenijborluut.be

Welzijnsschakel Borluut 
Michèle Bouverne 
0475 96 05 95 
michele@simonne.be

Kermiscomité  
Voorzitter Marleen Dejaegher 
dejaegher_marleen@hotmail.com

Zondag 14 oktober om 11 uur:  
wereldrecordpoging 100km indoor roeien

Ronny De Cocker, inwoner van SDW, onderneemt die dag een 
poging om het wereldrecord indoor roeien te verbeteren. Nu 
staat dit op 6 uur, 53 minuten en 51 seconden. Ronny zal pro-
beren om dit in 6 uur en 50 minuten te doen. Hij doet dit ten 
voordele van de ALS-liga.

De recordpoging vindt plaats in de Gentse Roei-en Sportver-
eniging.

Je kan de actie steunen door te storten op de rekening van 
ALS-Liga BE28 3850 6807 0320 met vermelding “wereldrecord-
poging Ronny”. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.
Supporters zijn van harte welkom. Er is een tombola “iedereen 
prijs” waarvan de prijzen geschonken zijn door de handelaars 
van Sint-Denijs-Westrem, waarvoor dank!
Ook is er een cava bar, koffie en worden er suikerwafels en 
pizza’s verkocht t.v.v. de ALS-Liga.

Varia

Info: Facebook: Ronny sport voor ALS.
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TE KOOP   |   Deurle

Z georiënteerde bungalow of perceel 
bouwgrond met open zicht over de velden. 
Terrein opp.: 1.600m2. Bew. opp.: 125m2

€ 525.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP   |   Drongen

Charmante franse manoir villa met 5 slpk. en 
2 bdk. in een plooi van De Leie in Drongen.   
Terrein opp.: 2.600m2. Bew. opp.: 335m2

€ 1.975.000  |  Gsm: 0479 417 496

TE KOOP  |  De Pinte

Zeer ruime, perfect onderhouden woning 
met drie slaapkamers, nabij het centrum.     
Terrein opp.: 2.065m2 . Bew. opp.: 280m2. 

  € 528.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Astene 

Te renoveren villa met 5 slpk. Aan de 
achterzijde het Z met een mooi vergezicht.  
Terrein opp.: 1.843m2 . Bew. opp.: 402m2.

€ 548.000  |  Gsm: 0486 069 070

TE KOOP   |   Gent

Lichtrijk gerenoveerd 2 slaapkamer 
appartement op toplocatie.
Opp. appartement: 96m2. Opp. terras: 6m2

€ 280.000  |  Gsm: 0468 191 788

TE KOOP   |   Sint-Martens-Latem

Authentieke villa gelegen in het 
dorpscentrum met 5 slpk. en 3 bdk. 
Terrein opp.: 1.613m2. Bew. Opp.: 304m2

   € 1.048.000  |  Gsm: 0486 069 070

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

  
www.IRRES.be

E
P

C
 2

5
9

 K
w

h
/m

2
  

| W
g,

 G
v,

 V
g,

 G
vk

r,
 G

dv
 | 

U
C

: 2
06

41
88

 

E
P

C
 K

w
h

/m
2
  

|  
W

g,
 G

vv
, V

g,
 G

dv
 | 

U
C

: 2
06

83
74

  
 

E
P

C
 5

4
8

 K
w

h
/m

2
  

|  
A

g,
 G

vv
, V

g,
 G

vk
r,

 G
dv

  
|  

U
C

: 2
06

25
48

-1

E
P

C
 5

0
0

 K
w

h
/m

2
  

| W
g,

 G
vv

, V
g,

 G
vk

r,
 G

dv
 | 

U
C

: 2
04

47
03

-1
E

P
C

 1
5

1 
K

w
h

/m
2
  

| W
g,

 V
g,

 G
vk

r,
 G

dv
 | 

U
C

: 4
87

12
8 

 

E
P

C
 1

0
12

 K
w

h
/m

2
  

|  
W

g,
 G

vv
, V

g,
 G

vk
r,

 G
dv

 | 
U

C
: 2

04
47

03
-1

  
 

TE KOOP   |   De Pinte 

Ruime, vernieuwde halfopen bebouwing 
met 3 tot 4 slaapkamers in het centrum.
Terrein opp.: 490m2. Bew. opp.: 170m2

   € 389.000  |  Gsm: 0468 191 788
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TE KOOP   |   Semmerzake

Smaakvolle ruime dorpswoning met 
bijgebouw, zwembad, 7 slpk. en 4 bdk.   
Terrein opp.: 1.900m2.  Bew. opp.: 441m2

     € 898.000 | Gsm: 0486 069 070
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TE KOOP   |   De Pinte

Te renoveren woning met 3 slpk. op een 
hoekperceel met wijds uitzicht op de velden.  
Terrein opp.: 575m2. Bew. opp.: 120m2

€ 300.000  |  Gsm: 0468 191 788

E
P

C
 8

18
 K

w
h

/m
2
  

|  
W

g,
 V

v,
 V

g,
 G

vk
r,

 G
dv

 | 
U

C
: 2

06
83

74
  

 

TE KOOP  |   Deinze Zeveren

Uniek gelegen hoeve omringd door het 
groen.  Omvat 5 slaapkamers en 3 garages.      
Terrein opp.: 3.330m2 . Bew. opp.: 345m2.

     € 590.000  | Gsm: 0479 417 496
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TE KOOP  |  Gent

Triplex loft aan de Voorhavenlaan in Gent.
Omvat 3 slpk. en ruim dakterras (32m2).     
Opp. appartement: 192m2. Opp. terras: 32m2 

  € 595.000  |  Gsm: 0479 417 496

E
P

C
 1

8
6

 K
w

h
/m

2
  

| W
g,

 G
vv

, V
g,

 G
vk

r,
 G

dv
 | 

U
C

: 2
08

21
73

1



BON

GRATIS
TAARTJE
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 
31/08/2018, enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de 
voorraad strekt.

Leden krijgen meer 
bij IKEA Gent.
Word gratis lid op www.IKEAFAMILY.be

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2018 t.e.m. 30/10/2018,

enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon en zolang de voorraad strekt.


