
dekenij Borluut
zomers Buffet van dekenij Borluut, naBeschouwing

Het Zomers Buffet ingericht door Dekenij Borluut als vervanging van de nieuwjaars-
receptie werd ingeschakeld in het initiatief van de Stad “Wijk van de maand”. De Stad 
beoogde een initiatief om twee richtingen op gang te brengen tussen de Stad en geïnte-
resseerde wijken van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, waarbij de inwoners de problemen 
van hun wijk kunnen aankaarten bij de betrokken Schepen.

Dekenij Borluut verzorgde een gratis receptie voor de inwoners en gaf nadien de gele-
genheid deel te nemen aan een Zomers Buffet. Daarvoor opteerde de dekenij om beroep 
te doen op de lokale middenstand om het buffet en de drank te verzorgen, waarvoor 
onze hartelijke dank.
Het werd een geslaagd feest met grote opkomst, gezelligheid troef.
Deze foto’s bewijzen het: lekker eten en gezellig samen zijn.

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 359 - september 2015
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Terug naar school! 

groot en klein neemt de 
nieuwe uitdaging aan.

We wensen iedereen een 
goede start

en volharding
het hele jaar door.



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 348.000  |  Gsm : 0486 069 070

Uitstekend afgewerkt 3 slpk.-appartement 

met autostaanplaats. Omgeven door groen.

Opp. appartement : 115 m2. Opp. terras : 6 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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Vanaf € 418.450  |  0479 417 496

Nog 2 v.d. 8 bouwrijpe percelen die genieten

van een vergezicht en westelijke oriëntatie.

Opp. percelen : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP
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€ 648.000  |  Gsm : 0486 069 070

Ruime gezinswoning (bouwjaar 2000); rustig 

gelegen in het centrum van Latem.

Terrein opp. : 1.021 m2. Bew. opp. : 313 m2.
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€ 269.000  |  Gsm : 0468 191 788

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met 

tuin en autostaanplaats.

Opp. appartement : 95 m2. Opp. tuin : 60 m2.
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Vanaf € 338.520  |  0479 417 496

Nog 2 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een 

ZW-oriëntatie in het centrum.

Opp. percelen : van 868 m2 tot 877 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 179.900  |  Gsm : 0468 191 788

Lichtrijk appartement met open zicht over de 

Leie. Gelegen op fi etsafstand v.h. centrum.

Opp. appartement : 60 m2.

|   GentTE KOOP
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€ 399.000  |  Gsm : 0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slpks en 2 bdkrs in het centrum.

Bew. opp. : 205 m2. Prijs excl. kosten.

|   AfsneeTE KOOP

W
g

, G
vv

, V
g

, G
vk

r, 
G

d
v

www.irres.be  |  Gsm : 0479 417 496

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
schatting van uw woning, appartement
of bouwgrond.

U verkoopt?

€ 810.000  |  Gsm : 0479 417 496

Gerenoveerde & lichtrijke woning met 7 slpks. 

Ideaal in combinatie voor vrije beroepen.

Terrein opp. : 1.377 m2. Bew. opp. : 375 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 320.000   |  Gsm : 0486 069 070

Recent dakappartement met groot terras in 

het centrum van Sint-Denijs-Westrem.

Opp. appartement : 77 m2. Opp. terras : 67 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 

slaapkamers. Oppervlakte appartementen : 

123 m2. Oppervlakte terras : 15 m2.
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Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

Bestuur dekenij Borluut vzw:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
voorzitter@dekenijborluut.be

secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 18, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

deken: Wim Van Lancker 
deken@dekenijborluut.be
dekenin: Frieda Van Caeckenberghe
dekenin@dekenijborluut.be

rek. dekenij Borluut: 
Be06 4420 0385 0122  Bic / kredBeBB 

redactie info: info@dekenijborluut.be
verantwoordelijke uitgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(09 245 67 28)

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
prijzen zie www.dekenijborluut.be

koopgids: Lea Vandeputte (09 221 13 98)
koopgids@dekenijborluut.be

Public relations: Michèle Bouverne
Vierschaarlaan 4, SDW (09 220 16 46)
pr@dekenijborluut.be 

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

website: webmaster@dekenijborluut.be

Bericht van de redactie:
De volgende INFO verschijnt 25 september 2015. 
De teksten uiterlijk tegen 6 sePtemBer. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be
als bijlage onder word 2003. mogen we vragen 
aan de verenigingen 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 vermoede-
lijk op 30 oktober, 27 november en 28 december. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die da-
tum binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven 
waarvan de datum al vast ligt, zodat de andere 
verenigingen er rekening kunnen mee houden. 
Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit 
vermelden.
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Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 

slaapkamers. Oppervlakte appartementen : 

123 m2. Oppervlakte terras : 15 m2.
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uitstaP anders valide Personen en senioren, naBeschouwing

Zaterdag 13 juni vertrok de liftbus aan Home Zonnehove te SDW om 12.15 uur richting 
Middelburg Nederland voor een rondvaart op het Veerse Meer. De liftbus zette ons af 
aan het dagpassagiersschip de “Lady Madeleine”. Alle accommodatie was aan boord: 
een speciale lift om naar het dek te gaan, een grote ruimte waar koffie en gebak werd 
opgediend, een speciaal toilet. Het mooie weer lachte ons toe. We zagen veel blije 
gezichten. Mooie landschappen gleden voorbij en ondertussen konden we bijpraten 
en nieuwe banden smeden met andere deelnemers. Rond 17.15 uur bracht de bus ons 
terug naar home Zonnehove. Geslaagd over heel de lijn!

Deze uitstap wordt jaarlijks gratis aangeboden door de sociale werking van vzw De-
kenij Borluut. Verschillende bestuursleden staan met hun geëngageerde hulpvaardig-
heid borg voor een goed verloop van deze namiddag waarvoor onze hartelijke dank. 

kermiscomité van dekenij Borluut

kermis van 16 tot 21 oktober
Het Kermiscomité van Dekenij Borluut bereidt al vele maanden de kermis van 2015 
voor met een heel team. 
Het programmaboekje met vermelding van alle activiteiten gedurende de kermis 
komt in de INFO van oktober en vermits de INFO in alle brievenbussen wordt ge-
dropt, kan iedereen op de hoogte zijn van de verschillende evenementen die voor 
alle leeftijdsgroepen worden ingericht. De kermis wordt gesubsidieerd door de 
Stad. Het is belangrijk dat je verschillende evenementen al aanduidt in je agenda 
want een kermis zonder volk om ervan te genieten die kan zorgen voor het nodige 
enthousiasme is ten dode opgeschreven. Ook de verschillende verenigingen kun-
nen hun leden warm maken om naar de kermis te komen. Zo kan de kermis een 
echt volksfeest worden dat ook door de verschillende verenigingen van Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee wordt gedragen.
We verwachten een enthousiaste deelname want de kermis wordt voor jullie geor-
ganiseerd.

Hartelijke groeten
Leden van het Kermiscomité zijn: Michèle Bouverne, Wout Chielens, Magda  
Declerck (secretaris), Marleen Dejaegher (voorzitter), Matthias Vanaelst, Frieda Van 
Caeckenberghe (budget), Wim Van Lancker, Frederik Van Ruyskensvelde. 



markant 
de Pinte/sdw
 
dinsdag 15 september om 14 uur: contactnamiddag 
met voorstelling van ons jaarprogramma “Terug naar Morgen” en 
gezellige koffienamiddag voor onze leden en belangstellenden. 
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte.

vrijdag 18 september van 20.30 tot 23 uur: “accatone”
Totaalspektakel naar het werk van Pier Paolo Passolini, regie 
Johan Simons en muziek van Bach door het Collegium Vocale 
o.l.v. Ph. Herreweghe.
Dit is een activiteit van het Festival van Vlaanderen in copro-
ductie met de Ruhrtriënnale en NTGent.
Plaats: Loods Houtimport Lemahieu, Rigakaai, Haven van Gent
Inschrijven via de regio.

zondag 20 september in de namiddag: deelname aan Parklife
Muziekfestival in het Parkbos ingericht door het Festival van 
Vlaanderen: live concerten, wandelen en fietsen.

maandag 21 september: daguitstap mons-Bergen, culturele 
hoofdstad 2015
Geleid stadsbezoek in het historische centrum en langs de cul-
turele kilometer in Mons en wandeling langs de foto-expo in 
de tuinen van het ”Chateau de Seneffe”.
In 2015 is Bergen, de onbekende hoofdstad van de provincie 
Henegouwen, culturele hoofdstad. Ter gelegenheid van dit 
feestjaar onderging de stad een ware metamorfose. Het his-
torische hart van de stad straalt weer als voorheen en een 
aantal nieuwe en/of vernieuwde musea openden hun deuren. 
We bezoeken o.l.v. een Nederlandstalige gids het historische 
centrum met de mooie Sint-Waltrudisch Kerk in Brabantse go-
tiek, het stadhuis, het Belfort en we wandelen langs de  smalle 
straatjes en op de Grote Markt. In de namiddag wandelen we 
langs enkele van de nieuwe moderne realisaties van Mons 
2015 en we eindigen met een stop in de natuur in de tuinen 
van het kasteel van Seneffe. 
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

donderdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “onze hersenen 
verdienen aandacht! wat kan hersenchirurgie?”
door Prof. dr. Dirk Van Roos, neurochirurg UZ Gent.
Plaats: bovenzaal van Brasserie ’t Klooster in De Pinte 
Leden gratis, anderen € 5.  

open huis
Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 
11.30 en 12.30 uur. Inschrijven kan bij Wauter Dedobbeleer per-
soonlijk tot één week op voorhand, op de zitdag iedere dinsdag 
van 10 tot 12 uur of op (09 266 95 39).

activiteiten:
kaarten, biljarten, darts: iedere dag, van maandag tot vrijdag
line dance: elke dinsdag uitgezonderd de 3de, van 15 tot 17 uur
knutselen samen met okra: elke vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag op de buitenbaan
computer: elke donderdag tussen 14 en 17 uur, u kunt beroep 
doen op 3 buddy’s.
Een nieuw initiatief: kleuren voor volwassenen: alle dagen van 
de week.  
Kleurblaadjes en -potloden te verkrijgen aan de bar. 

Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
japi-team.bvba@telenet.be

www.japiteam.be

BTw BE  0740.411.886

antennewerking
sdw en afsnee vanuit ocmw gent

dinsdag 20 oktober van 14 tot 15 uur: 
voordracht in het open huis

Ik zal het over de volgende onderwer-
pen hebben:
- Wat is buurtzorg?
- Waarom is buurtzorg nodig?
- Welke rol kan u spelen in buurtzorg?

Maar het staat u natuurlijk ook vrij om vragen te stellen of 
opmerkingen te formuleren.
Daar hoop ik zelfs op! Sluit gerust aan, de voordracht is gratis.
U kan zich ook nog altijd inschrijven voor de buurtmaaltijd op 
de 1ste en 3de dinsdag van de maand. Mijn contactgegevens 
staan onderaan dit artikel.

Geef maar een seintje! Of kom gerust eens langs op mijn zitdag 
(wekelijks op dinsdag van 10 tot 12 uur) in het Dienstencen-
trum op het Gemeenteplein.

Hartelijke groeten.
Wauter

&	 wauter.dedobbeleer@ocmw.gent
 (09 243 97 70); rechtstreeks op (0471 90 97 54)



     
    

Week tot week
sePtemBer

di. 8 – vtBkultuur sdw
 20.30: start conditietraining
ma. 14 – wmv sdw / afsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
di. 15 – markant de Pinte / sdw
 14.00: contactnamiddag
 (raadzaal gemeentehuis De Pinte)
vrij. 18 – markant de Pinte / sdw
 20.30: “Accatone” (Rigakaai Gent)
zo. 20 – festival van vlaanderen
 11.00: Parklife (Parkbos)
zo. 20 – markant de Pinte / sdw
 deelname aan Parklife (Parkbos)
ma. 21 – markant de Pinte / sdw
 daguitstap naar Bergen
di. 22 – davidsfonds en kwB
 20.00: causerie “Islam vandaag”
 (Gildenhuis SDW)

oktoBer

di. 6 – kvlv sdw
 toneelvoorstelling Kamer 517 (Heusden)
do. 8 – markant de Pinte / sdw
 20.00: voordracht over onze hersenen 
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
za. 10 – gezinsBond
 Attractiepark Toverland (NL)
di. 20 – antennewerking
 14.00: over buurtzorg (Open Huis)
do. 22 – kvlv sdw
 lidgeld

novemBer

vrij. 13 – kwB sdw
 20.00: KWB-quiz
za. 14 – wmv sdw / afsnee
 10.00: aanpak netheid Duddegembosje
do. 19 – kvlv sdw
 “darmkanker” door Kristof Van Steenkiste
ma. 23 – wmv sdw / afsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)

decemBer

do. 10 – kvlv sdw
 bezoek aan de Kromme Boom in Oostakker
za. 12 – kon. harmonieorkest echo der leie
 Candlelightconcert
zo. 13 – sint-camilluskoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
zo. 27 tem woe. 30 – vtBkultuur
 reis naar Krakau

davidsfonds en kwB
dinsdag 22 september om 20 uur: causerie:”tussen traditie en moderniteit. 
islam vandaag”

De christelijke theoloog en opiniemaker Jonas Slaats reisde drie jaar door de 
islamitische wereld. Doorheen zijn gesprekken met invloedrijke spirituele lei-
ders, activisten en artiesten kwam hij tot heel vernieuwende inzichten. Met 
die gesprekken als rode draad ontvouwt Jonas enkele leugens en waarheden 
die ons huidige wereldbeeld gevangen houden in strijd, conflict en onzin. 
Hij zoekt uitwegen uit de retoriek van de botsende beschavingen, doorprikt 
een aantal vooroordelen en legt de verbanden bloot tussen de fatwa’s van de 
fundi’s en de fastfood van Wall Street. Zo maakt hij duidelijk hoe niet alleen 
de islamitische wereld maar ook onze eigen samenleving zich in een grote 
spanning bevindt tussen traditie en moderniteit.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Leden gratis, anderen  € 5.

kwB afsnee / sdw

zondag 5 juli 2015 heeft de KWB van Afsnee en Sint-Denijs-Westrem zijn 65-
ste verjaardag gevierd. In 1950 werd de KWB in Sint-Denijs-Westrem opge-
richt door een groep vrienden (o.a. Remi De Mey, Octaaf en Jean Bosschem, 
Jules Robbens, Georges Van Troos, Fons Hertoge en Lucien Strobbe) van wie 
beide laatstgenoemden nog in leven zijn en in Sint-Denijs-Westrem wonen.  
Om zijn 65-jarig bestaan te vieren, heeft de KWB gekozen voor een beschei-
den, doch stemmig feest, waarop leden, oud-leden, sympathisanten en be-
stuursleden van andere verenigingen werden uitgenodigd.  
Onder een stralende zon gingen we om 10 uur van start in de kerk van Sint-
Denijs-Westrem. Heel wat (oud-)leden waren in de viering aanwezig: oud-
KWB-ers die sinds lang Afsnee of Sint-Denijs hebben verlaten, kwamen op 
zondag 5 juli terug naar hun vroegere afdeling om mekaar te ontmoeten, 
zoals dat jaren vroeger het geval was. Een hartelijk terug-zien en meteen 
gelegenheid om herinneringen aan vroeger op te halen.
Na de eucharistieviering, die klankrijk is verzorgd door het parochiekoor en 
werd voorgegaan door onze proost E.H. A. Cathoir, was het verzamelen ge-
blazen in het Gildenhuis voor een originele receptie. Met een streepje tijdlo-
ze muziek op de achtergrond, kon iedereen rustig bijpraten. Op enkele tafels 
waren foto’s en documenten uit lang vervlogen dagen bijeen gebracht: vele 
aanwezigen namen even de tijd om in de archieven te duiken.
Een groep jonge medewerkers zorgde voor bediening van spijs en drank. Al 
zeggen we het zelf: we waren in een echt vriendschappelijke sfeer bijeen en 
hebben van harte het glas geheven op de verdere werking van KWB in Afsnee 
en Sint-Denijs-Westrem.  

Noteer alvast onze volgende activiteiten: dinsdag 22 september organiseren 
we om 20 uur samen met het Davidsfonds een gespreksavond rond de “Islam 
vandaag” (Gildenhuis SDW). En vrijdag 13 november gaat voor de vijftiende 
keer de jaarlijkse KWB-quiz door. Verder nieuws volgt nog. 

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum De Graet Sint-
Kristof te Afsnee, behalve gedurende de Gentse Feesten en tussen kerst en 
Nieuwjaar.

&	 jeanine.clauwaert@hotmail.com (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime 
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

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

MYRIAM DESTERBECK
Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem
gsm : 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com

MYRIAM VAN DEN ABEELE
Adelaarsstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 334 94 70; myriam.vandenabeele@everest-law.be

alarm- en camerabeveiliging

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; www.sbat.be

bandagist
BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW
Specialiteit: nazorg bij mastectomie, borstprothese,
bijpassende lingerie en badpakken - steeds na afspraak
e-post: michele@simonne.be; tel: 09 225 78 60
www.simonne.be - R.I.Z.I.V.: 1.6.24992.76.250
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, Gent

bed & breakfast
BORLUUT B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
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

beveiliging
THIERRY VAN HOOREN, Kareelstraat 3, SDW
Mechanische en alarm beveiliging
Veiligheidsdeuren, veiligheidscilinders
www.thierryvanhooren.be; GSM 0485 651 809

bloemen en planten
ORCHIDEEëNKWEKERIJ PETRENS BVBA
bloeiende orchideeplanten 
Lauwstraat 74, SDW;  tel/fax: 09 221 15 85

FLORIST PATRIC SCHEPENS
Fleurop-Interflora 
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

boekhandels (tijdschr. & 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; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
tel/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

brasserie
BRASSERIE OLIVE
belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 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 doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

dagbladhandel
  lotto, stanleybet, postpunt, boeken  

   breiwol. Nieuw! Afhaalpunt 
Kariboo Western Union - Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
Ma.-vrij. 6-18.30 u, za. 7–15u; tel: 09 281 19 09; 0473 767 595

dansschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
www.lamariposa.be

drukwerk
DRUKKERIJ VANHALST, offset en digitaal 
Nijverheidsweg 21, 9820 Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

elektrische installaties
ELEKTRO J&C
Jan Taghon; Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor rijbewijs

                     Poortakkerstraat 127, SDW

   tel: 09 221 51 16; www.sbat.be

fietsen
FIETSEN KOEN DE PINTE
verkoop & herstelling (elektrische) fietsen; tel. 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

PDG BIKESTORE 
Tweedehandsfietsen, eindereeksfietsen en herstellingen van 
fietsen, Poortakkerstraat 15, SDW
www.pdgbikestore.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERING

  GERALD DE BRUYNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

              AXA BANK EN VERZEKERINGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Maenhoutstraat 70 - SML 

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

   KANTOOR DE MAERTELEIRE
 leningen, beleggingen, verzekeringen

Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

                    JAN ELIAS, directeur 
                    kantoor Kortrijksesteenweg 1166, SDWKBC
Bank & Verzekering   tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41

bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

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

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@hotmail.com

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
Schoonzichtstraat 31, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u; 
Maandag gesloten; tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUTIEK MARIE-LOUISE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

KAPSALON HEIJSE
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW; tel: 09 220 68 14
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PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; gel-polish nagels
tel: 09 221 53 88

keukens
                  VAN DAMME TEAM

  Hogeheerweg 3, SDW 
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

kleding en textiel
CLOSE-UP
trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime 
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

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

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; zon- en ma. gesloten

’T POMPOENTJE algemene voeding 
warme bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIJKE
   Ook manicure en gel, gelish, shellac !

   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, badkamer,

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

optiek
BELLE OPTIEK
Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen, 
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

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: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

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.

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

TAMPOPO JAPANS RESTAURANT
ook take away van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

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

VANAELST NORBERT alle schrijnwerk
ramen en deuren - hout en pvc - gyprocwerken
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12

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

SLAGERIJ ISABELLE EN MARC
donderdag gesloten, www.slagerijisabelleenmarc.be
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

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

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; tel: 09 222 71 96
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 & PROJECTBEGELEIDING
 Louis - Delebecquelaan 46 SDW

  M:0495 887 937  www.bellimo.be

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-Rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

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

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

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

KBC VERZEKERINGEN STEYAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW; tel: 09 324 39 60
Heerweg Noord 10A, Zwijnaarde - FSMA 60141

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

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

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

wasserij en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEYTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

kooPgidsdekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee



vtbkultuur sdw

dinsdag 8 september: start ontspannende conditietraining
Samen doen we er wat aan! Stramme benen, rond buikje, last 
van trappen oplopen? Iets doen aan je fysiek? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! Een toffe groep dames en heren – zo-
wel jong als iets ouder, houden wekelijks hun conditie op peil. 
Ook iets voor jou? Kom dan op dinsdagavond naar onze ont-
spannende conditietraining. Er wordt veel aandacht besteed 
aan spierversterkende oefeningen en aan stretching.
Lesgeefster is Hilde Van Buynder, regentes lichamelijke opvoe-
ding en kinesiste.
Coördinatie van deze activiteit gebeurt door Wien Servaes.

elke dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur. Jaarabonnement (min. 30 
lessen): € 60 (VAB en vtbKultuurleden: € 50) Ethias-verzekering 
inbegrepen. Inschrijven bij Wien Servaes (09 222 06 43) of liefst 
in de zaal op dinsdag 8 september.
Breng je VAB lidkaart of je vtbKultuurkaart 2015 mee.

zondag 27 tot woensdag 30 december: kerstsfeer in krakau
zondag 27 december: ochtendvlucht vanuit Brussels Airport 
met exclusieve vtbKultuur-vlucht Jetairfly naar Krakau; aan-
komst rond de middag. Transfer per groep in een comfortabele 
autocar naar het centraal gelegen hotel Holiday Inn Krakow 
City Centre*****. Middagmaal in buffetvorm; koffie, thee, mi-
neraalwater en fruitsap inbegrepen.
Wandeling door Krakau met plaatselijke gids: bezoek aan de 
Wawelberg met o.a. de kathedraal, joodse wijk Kazimierz, kof-
fiepauze, getto, Oude Stad van Krakau.
Te voet of per autocar naar het hotel. 
Welkomstaperitief en aansluitend avondmaal in buffetvorm; 
koffie, thee, mineraalwater en fruitsap inbegrepen.

maandag 28 december: ontbijtbuffet. Per autocar naar Ausch-
witz; bezoek aan Auschwitz en Birkenau. Middagmaal; koffie, 
thee en mineraalwater inbegrepen. Per autocar naar Wielicka; 
bezoek aan de zoutmijnen. Avondmaal in buffetvorm; koffie, 
thee, mineraalwater en fruitsap inbegrepen.

dinsdag 29 december: ontbijtbuffet. Bezoek aan het Collegium 
Maius (Universiteit van Krakau), het Historisch Museum met 
o.a. de mooiste kerststallen van Krakau en per autocar aan de 
fabriek van Oscar Schindler. Middagmaal in het traditioneel 
restaurant Wesele. ‘s Avonds concert met Klezmer muziek in de 
Isaac synagoge. Avondmaal in buffetvorm; koffie, thee, mine-
raalwater en fruitsap inbegrepen.

woensdag 30 december: ontbijtbuffet. Bezoek aan de schilde-
rijenverzameling in het Czartoryskimuseum (o.a. “Dames met 
de hermelijn” van Leonardo da Vinci en “Barmhartige Sama-
ritaan” van Rembrandt). Vrije tijd in de oude stad of in Gale-
ria Krakowska, het overdekt winkelcentrum nabij het Centraal 
Station met 270 winkels, café en restaurants. Vrij middagmaal.
Rond 15.30 uur transfer naar de luchthaven van Krakau. Rond 
18 uur terugvlucht naar Brussel. Rond 20 uur aankomst in Brus-
sels Airport.

Reissom in een gedeelde tweepersoonskamer: € 960 
Toeslag éénpersoonskamer: € 75

Inbegrepen in de reissom: vtbKultuur-ROC-reisleiding van Brus-
sel tot Brussel, plaatselijke gidsen, internationale lijnvluchten 
met Jetairfly, alle luchthaventaksen, lokaal transport in com-
fortabele autocar, alle vermelde lokale transfers, toegangsgel-
den voor de inbegrepen bezoeken en bezienswaardigheden, 
drie overnachtingen in het hotel Holiday Inn Krakow City Cen-

tre*****, drie dagen volpension, van het middagmaal op zon-
dag tot en met het ontbijt op woensdag, Klezmer concert in de 
Isaac synagoge, alle lokale taksen, voorreisvergadering.
Niet inbegrepen in de reissom: persoonlijke uitgaven, annula-
tieverzekering, reisbijstands- en bagageverzekering.

Parochies  afsnee/sdw

vormsel 2016 
Aan de ouders, vader of moeder van een zoon of dochter, ge-
boren in 2004.  

Geachte ouders,
uw zoon of dochter, geboren in 2004, heeft de leeftijd bereikt 
om zich voor te bereiden op het Vormsel. Om het sacrament 
van het Vormsel te ontvangen, dient uw kind gedoopt te zijn 
en godsdienstles te volgen in het lager onderwijs.  
Overigens wordt het Vormsel als een “parochiaal gebeuren” 
beschouwd, wat betekent dat de kinderen catechese volgen in 
de parochie waar ze wonen. Kinderen woonachtig in Afsnee of 
Sint-Denijs-Westrem volgen catechese in hun parochie.
  
Een groepje vrijwilligers van onze parochies Afsnee en Sint- 
Denijs-Westrem, de catechisten, zal uw kind enthousiast bege-
leiden onderweg naar het Vormsel.  
Als catechistenploeg willen wij ons geenszins opdringen. Wij 
hebben alle respect voor ouders die hun kind niet laten vor-
men. Indien voor het Vormsel wordt gekozen, verwachten wij 
een passende inzet en medewerking van het kind en van de 
ouders. Kiezen voor het Vormsel is een bewuste keuze voor een 
christelijk engagement.  

U kan uw kind inschrijven voor de catechese per e-mail of op 
het parochiesecretariaat, Pastorijdreef 2 te Sint-Denijs-Westrem 
(09 222 80 34).  
Stuur je e-mail naar parochie.asdw@kerknet.be of naar  
marieboesbeek@hotmail.com.  
Graag inschrijven vóór 15 september.

flanders expo
zaterdag 12 tem zondag 20 september: Jaarbeurs Gent

vrijdag 18 september: Stoffenspektakel: bekende stoffenaan-
bieders presenteren en verkopen de nieuwste stoffen voor kle-
dij, interieur en decoratie, naaipatronen, fournituren, naaima-
chines…

zondag 20 september: Kleding Outlet Beurs: verkoop van kle-
ding, schoenen, sportkledij, zwemkledij, accessoires, handtas-
sen, portefeuilles etc.



gezinsbond
afsnee/sdw

kinderoppasdienst
Een avondje uit met zijn tweetjes, een feestje bij vrienden, 
een toneelvoorstelling, een koorrepetitie … het kan best …
ook als je kinderen nog klein zijn en niet alleen kunnen thuis-
blijven. Gezinnen die lid zijn bij de Gezinsbond kunnen een 
beroep doen op de kinderoppasdienst. Deze dienst beschikt 
over een aantal kinderoppassers van minstens 15 jaar. De aan-
vraag geschiedt minstens 4 dagen op voorhand via de website  
www.kinderoppasdienst.be. Bij een eerste aanvraag dien je je 
daar eerst te registreren.

De tarieven: € 4 /volledig uur en per begonnen uur (met mar-
ge van 15 min.) met een minimumtarief van € 8. Overnachting: 
uurtarief tot 22 uur, nachttarief (22 tot 8 uur): € 20 (€ 50 voor 
kerst- en oudejaarsavond) + ontbijt, terug uurtarief na 8 uur. 
Op feestdagen: dubbel tarief.

Verdere informatie over de kinderoppasdienst bekom je bij de 
coördinator van de afdeling: Erna De Maeyer. Zij is bereikbaar 
per e-mail: kod.sdw.afsnee@gmail.com of in uitzonderlijke ge-
vallen (0472 01 83 94) dit van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 11 
uur en van 14 tot 17 uur.
Nog geen lid van de Gezinsbond? Voor € 40 kan je lid worden 
voor het jaar 2016 en ontvang je er de resterende maanden 
van 2015 gratis bij. 
Meer nieuws over de Gezinsbond en de ledenvoordelen kan 
bekomen worden bij de afdelingssecretaris Hugo Depaepe,  
(09 220 01 70); hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be.

met de gezinsbond naar attractiepark toverland
Ga op zaterdag 10 oktober met de Gezinsbond naar het at-
tractiepark Toverland in Sevenum (Nederlands Limburg). Een 
nieuw topattractiepark. Magische beleving staat voorop en 
gezinnen zullen hun hart kunnen ophalen bij de vele en leuke 
activiteiten.

Attractiepark Toverland (n)ooit van gehoord? Dit attractiepark 
richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 
14 jaar, jong en oud kunnen er hun hartje ophalen op de vele 
attracties en genieten van de leuke activiteiten in de vier park-
zones, reis nu al virtueel door de Magische Vallei, Troy Area, Ma-
gic Forest en Land van Toos. Surf snel naar www.toverland.nl.
Ga met de Gezinsbond aan een voordeeltarief richting Tover-
land: volwassenen en kinderen vanaf 120 cm: € 17, kinderen 
tussen 90 cm en 120 cm: € 9, kinderen kleiner dan 90 cm: 
gratis. Als gezin bespaar je al snel € 30 tot € 50 op een dagje 
Toverland. Enkel leden van de Gezinsbond kunnen deelnemen. 
Maar het lidgeld is op 1 dag terugverdiend! En, als extra geven 
we je het parkingticket cadeau = € 7 extra korting.
Inschrijven kan online op www.gezinsbond.be/toverland.
Maar misschien nog wel veel leuker… met de bus allemaal 
samen naar Toverland. Gezinsbond Gewest Gent organiseert 
een busrit vanuit Oostakker, Park & Ride, vertrek 7.30 uur. Je 
kan met de bus mee voor € 5 per persoon. Inschrijven voor de 
formule “Toverland + bus” kan enkel via het gewestelijk secre-
tariaat te Gent. Neem hiervoor contact via (09 225 46 52) elke 
namiddag, behalve donderdag en weekend.

zaterdag 17 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de oktober-
kermis
Inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of ook uit andere 
gemeenten kunnen kinderkleding, speelgoed en babyspullen 
verkopen. Aandacht: geen handelswaar of overstocks van win-
kels!
Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (= 2 m²) ter beschik-
king. Per stand is maximum 1 kledingrek toegestaan. Als ver-
koper krijg je de tijd om je goederen uit te stallen op zaterdag 
tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 9.30 uur starten de koopjes 
tot 12 uur. Toegang voor de kopers is gratis.
Voor een verkoopstandje betalen Gezinsbondleden € 10, ande-
ren € 16. Reserveer je verkoopstekje bij Marjan Depaepe via 
mail naar: marjan.depaepe@telenet.be met vermelding van 
naam, adres, tel.nr. en (evt.) lidnummer Gezinsbond.
Nadat Marjan je mail ontvangen heeft, ontvang je van haar 
een bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling en informa-
tie over de betalingswijze. Na betaling is de inschrijving dan 
definitief.

spaarkorting bij handelaars in sint-denijs-westrem
De voorbije maanden zijn alweer twee nieuwe handelaars aan-
gesloten op het systeem van spaarkorting voor leden van de 
Gezinsbond. Hierbij een overzicht van alle aangeslotenen.
10 % korting bij schoenen Brantano, Kortrijksestwg 1171, SDW
5 % korting bij restaurant Colmar, Kortrijksestwg 1073, SDW
5 % korting bij verfwinkel Colora, Kortrijksestwg 1071, SDW
5 % korting bij school- en kantoorbenodigdheden De Blauwe 
Pen, Loofblommestraat 18, SDW
5 % korting bij speelgoed en kinderkledij Super Fantastic, Sint-
Dionysiusstraat 54, SDW.

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING

Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

9u30 - 12u00
14u00 - 17u30

Woensdag en zaterdag op afspraakHOORCENTRUM
NORMAN
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Openingsuren:
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9u30 - 12u00
14u00 - 17u30
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wmv
omtrent verkeer (en milieu) in afsnee en sint-denijs-westrem       
Dit artikel betreft de door werkgroep WMV verzamelde klachten 
en suggesties over het lokale verkeer (en het  milieu m.b.t. ver-
keer) alsook de vragen die in het kader van de stedelijke actie 
“Wijk van  de maand” op 25 juni jl. aan Filip Watteeuw, Gentse 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken werden voorgelegd 
in een goedgevuld Gildenhuis. Aldus samengevat (deel 1):
                                                          
- Veiliger fietsverkeer in Afsnee en SDW: herhaalde oproep om 

gevaarlijke plaatsen en  suggesties duidelijk en kort toegelicht 
te willen opgeven aan WMV en dit uiterlijk begin oktober.

- Ontbrekend trottoir in de Putstraat: een smalle, kronkelende 
straat met toenemend verkeer. De Stad kan echter slechts een 
beperkt aantal trottoirs aanleggen wegens ontoereikende mid-
delen. Ze verkiest het behoud van groene bermen in landelijk 
gebied en gaat uit van gebruiksnormen. Toch wil de Stad deze 
vraag bekijken.

- Het vermijden van zwaar vrachtverkeer door de dorpskern van 
SDW blijkt moeilijk oplosbaar wegens te weinig alternatieve 
routes met ruime bochten. Suggesties zijn bij WMV welkom.

- In het kader van het algemeen streven naar méér verkeer over 
het water herhaalde WMV de vraag waar de publieke aanleg-
steigers blijven bij beide Leiedorpen? Deze vraag wordt als “in-
teressant” opgenomen in de Nota die de Stad gaat opmaken 
n.a.v. een beter gebruik van het water als verkeersweg. Dit 
wordt met W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) besproken die de 
Leie beheert. WMV maakte voor Afsnee al eind november 2012 
een principeplan op en heeft dit ingestuurd (Stad,W&Z). Komt 
de steiger voor SDW bij de Beukenlaan?    

                                                                                                                   
- Wanneer komt het netwerk voor traagverkeer klaar op The 

Loop? In dit complexe project wordt eerst de tramlus aange-
legd rond de handelsbeurs, daarna volgen het fietspad (enkel 
dat?) langs de H. Dutrieulaan, de fiets-en voetgangersbrug bij 
het Outletcenter en een dubbelrichting-fietspad in de Poortak-
kerstraat. Ook binnenkort zijn nog meerdere tramwerken voor-
zien. Maar hoe je als fietser of als voetganger vanuit SDW veilig 
en aantrekkelijk op The Loop geraakt, blijft onopgelost. Boven-
dien claimen zowel het Buurtcomité Flanders Expo als bewo-
ners en bezoekers van de nieuwbouw “The Wings” dat daar 
spoedig parkeerruimte, trottoirs én een zebrapad zouden ko-
men (dit dus bij de O.-ringweg). De Stad, De Lijn en o.a. het Mo-
biliteitsbedrijf zullen hierover weldra onderhandelen. Vraag: 
werden of worden bewoners op The Loop vergeten in deze hele 
aanpak (wat aldaar met bezoek en oa. thuisverpleging enz.)?

- Waar komt de beloofde grotere P&R-parking? Volgens de sche-
pen komt die allicht in voornoemde tramlus, wat WMV niet 
toejuicht. Immers de toerit op de projectsite bedraagt enkele 
kilometers. Zal stadsgericht autoverkeer die omweg maken? 
Voorlopig komt die (voor WMV dus foute) locatie bij de H.  
Dutrieulaan. WMV heeft een ander voorstel.

- De doorboring van de hoge berm van de E40-snelweg voor een 
kleine tunnel voor voetgangers en fietsers tussen de Drieko-
ningenstraat en (de destijds afgesneden) Putstraat, is nóg een 
WMV-voorstel. Dit zou immers het gebied van de steenweg 
dichterbij brengen bij dat van Rijvissche, de Moester en dus 
het Parkbos (met dus kortere loop-en fietsafstanden). Zo is de 
bushalte op de steenweg voor hen dan meteen een stap dich-
ter. Planningsvisie op korte termijn (mét wat goede wil) zou erg 
welkom zijn.

- Aanpak slechte wegdekken in SDW-dorpskom. Deze werken ko-
men kennelijk niet meteen voor in de programmatie van de 
Wegendienst, wel komt er een toplaag in de Boesbeeklaan, Let-
telbroeklaan en het Hemingplein en zijn werken voorzien in de 
Poortakkerstraat (met fietspad), de Luchthavenlaan, de Loof-
blommestraat, de J.B. de Gieylaan, in een stukje Keistraat en in 
een zijstraat van de Putstraat. Het snel verslechtend wegdek in 
de dorpskom zou bekend zijn. Het budget voor wegenwerken 
werd opgetrokken omdat door de toename van zwaarder en 
van méér vracht- en busverkeer wegdekken robuuster dienen 
uitgevoerd (WMV heeft de straten met putten en met gedreun 
door verkeer aan de Stad gesignaleerd ivm de bestrijdingsactie 
rond verkeerslawaai). 

- Te hoge snelheden in de stedelijke groenpool Parkbos dienen 
nog beter aangepakt en gecontroleerd (oa. in de de Gieylaan 
en de Rosdamstraat) ondanks al enkele getroffen maatregelen.

 
- Ook de algemene niet-naleving van de “zones 30” werd nog-

maals aangeklaagd, en dit niet enkel in de Kleine Gentstraat, 
de Loofblommestraat, de Lauwstraat en de Soenenswijk. 

 Ook hier verwacht men meer controle. Terzake kan steeds het 
meldpunt@politie.gent worden aangesproken. Meer en meer 
ziet het ernaar uit dat men de verkeersborden zelf gaat inter-
preteren. En, kent “zone 30” een alternatief ?

- Intunneling van de E-40-snelweg door SDW (thans helaas op 
een hoge berm). De schepen acht dit voorstel van WMV inte-
ressant én terecht, gezien de zorgbarende milieukwaliteit en 
de te vrezen toename van het verkeer. Dit zou bovendien een 
groenwinst betekenen van ca. 30.000 m², dan ook verdwijnen 
onfraaie schermen, de neerslaande stof- en zoutwolken, het la-
waai en het “zwarte gat” (dat is de snelwegbrug tussen de Ven-
nestraat en de Beukenlaan). Een stuk stedenbouw wordt dan 
ook hersteld. Dat zou een absoluut pluspunt betekenen, vooral 
voor SDW. WMV bepleit eveneens en tevens efficiëntere maat-
regelen tegen geluidshinder die ter hoogte van het Pleispark 
kunnen worden getroffen bij de komende verbredingswerken 
van de snelweg (ook dit werd aan de Stad gemeld in het ka-
der van het Integraal Geluidshinderactieplan, mét een voorstel 
voor het plaatselijk uitvoeringsbestek van AOW). 

- Het dwarsen van de steenweg (N43) blijft gevaarlijk voor voet-
gangers, rolstoelgebruikers, slechtzienden, fietsers en ruiters. 
Op vraag van WMV voerde de Stad op 9 september 2014 alvast 
een evaluatie uit bij het “Carrefour-kruispunt” doch het verslag 
ervan “bleef ergens hangen”. Dat komt nu in orde zodat, alvast 
dààr, gevraagde verbeteringen binnenkort er hopelijk komen 
na overleg met het Gewest (AOW). 

- De Sint-Camilluswijk wil niet langer “de achterdeur” zijn van 
The Loop. Dit verblijfsgebied verwerkt steeds meer verkeer en 
vraagt maatregelen. Wordt de Buchtenstraat/Maaltenaard af-
gesloten? Tellingen vonden er alvast plaats.

 - De trottoirs in SDW blijven een zorg. De schepen meldde dat 
het budget ervoor met 40% werd verhoogd. Helaas kunnen 
deze paden hier niet overal minstens 1,20m breed zijn. Alvast 
werd de kwaliteit van die paden per gebied in kaart gebracht. 
Aldus was SDW onlangs aan de beurt doch de Adelaarsstraat 
werd niet aangepakt. In de Krijzeltand nabij de school worden 
meer paaltjes gevraagd. 

Deel 2: zie volgende info. 

WMV-contact: via mail: wmv@telenet.be ;
via post: Lauwstraat 73, 9051 SDW



Elke zondag | € 69.00 p.p. | 12.00 uur
Cava van het huis met wachtbordje

***
Rundercarpaccio | truffel-balsamicovinaigrette | pijnboompitten | notensla

Parmaham | meloenparels | vijgen | kervel
Gerookte forel | Sint-Jacobsnootjes | gamba’s | langoustines

Gerookte zalm | gerookte heilbot | kerstomaat | ruccola
Tomaat garnaal | whisky-cocktail | bieslook

Rivierkreeftenslaatje | fi jne groenten | vinaigrette
Griekse rijst | tonijn | kappertjes
Spaanse rijst | chorizo | paprika

Saladbar | koude sausen
Penne | tomaat | olijf
Oesterbar | garnituren

***
Witte aspergesoep | kervel | garnalen | rivierkreeft

Kerstomatensoep | oregano | basilicum | mini-mozzarella
Boschampignonsoep | chanterellen | Japanse beukenzwam | bieslook

***
Speenvarken | zachte pepersaus

Parelhoenfi let | fi ne champagnesaus
Scampi | op de wijze van de chef
Kabeljauwfi let | tuinkruidensaus

Gratin | kroketten | aardappelpuree
Seizoensgroenten

***
Grandioos nagerechten buffet met onder andere:

Chocoladefontein, huisbereid ijs en sorbets, allerhande soorten gebak,
tiramisu, chocolademousse, rijstpap, verse fruitsalade, …

***
Koffi e & thee | huisbereide versnaperingen

Alle waters, frisdranken, bieren en wijnen zijn inbegrepen tijdens de volledige duur
van de buffetten tot en met de koffi e.

SEPTEMBER  vrijdag 18/09 | € 69.00 p.p. | 19.00 uur

Cava van het huis met wachtbordje
***

Texturen van foie gras | babywitloof | rode wijngelei | knolselder | Doyenne peer 
Butternutpompoensoep | Noordzee-krab | chilliolie | Tomatenbrunoise

Kabeljauw | witte en groene bloemkool texturen | garnaalmousseline | kervel
Framboossorbet | bosvruchtencreme | rodevruchtencoulis

Kalfsfi let | tuinkruidensaus | seizoensgroenten | verse kroketten
Texturen van koffi e | karamel | vanille

Koffi e & thee | huisbereide versnaperingen

Alle waters, frisdranken, bieren en wijnen zijn inbegrepen tijdens de volledige duur
van de buffetten tot en met de koffi e.

Inschrijven voor onze events kan enkel door een mail te sturen
naar info@maaltebruggekasteel.be met vermelding van volgende gegevens.

• Uw contactgegevens:
 Telefoonnummer of gsm-nummer
 Adresgegevens
 Voor- en familienaam
 Aantal personen

• Het evenement waarvoor u wenst te reserveren

Na controle van beschikbaarheid ontvangt u van ons alle gegevens
om over te gaan tot betaling.
Uw reservatie is defi nitief na ontvangst van uw betaling

Kortrijksesteenweg 1023 | 9000 Gent | 0496/59.88.26 | info@maaltebruggekasteel.be - www.maaltebruggekasteel.be
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BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/02/2014 t.e.m. 30/12/2014
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.

voordelen voor iedereen!

Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor  
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet  
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van  
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is  
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze  
één week op twee heeft...

 voor iedereen die echt álles uit IKEA 
 wil halen: van inspirerende ideeën tot 
 straffe aanbiedingen!

   Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen, 
   kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang 
   ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in 
   op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent.

&
Openingstijden:

maandag-donderdag: 10u-20u
vrijdag: 10u-21u
zaterdag: 9-20u

Openbaar vervoer: Tramlijn 1
E40: afrit Expo

GRATIS
ONTBIJT
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Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 31/08/2015 t.e.m. 31/12/2015
en enkel in IKEA Gent, 1 ontbijtpromotie per bon.


