
dekenij Borluut
Kermis in sint-denijs-Westrem van vrijdag 16 tot 21 oKtoBer 2015

Traditiegetrouw nodigt Dekenij Borluut de inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee uit 
op een gratis receptie, zondag 18 oktober van 11 tot 13 uur in de feesttent. De receptie 
wordt  opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Echo der Leie.

De hapjes worden aangeboden door de plaatselijke handelaars, waarvoor hartelijke dank.
Tijdens de receptie houden we een loterij. Wie een lidkaart heeft van Dekenij Borluut 
maakt kans op een aankoopbon van € 5, € 10, € 15 of zelfs € 25. Deze aankoopbonnen kun-
nen gebruikt worden bij de handelaars die in onze Koopgids adverteren. 
De handelaars mogen de aankoopbonnen indienen bij onze penningmeester Lea Vande-
putte (09 221 13 98).

De dekenij draagt “ontmoeting” hoog in haar vaandel. En wat is een kermis anders dan 
volop genieten van elkaars gezelschap. Door jullie aanwezigheid zullen jullie tonen dat 
onze gemeente “leeft”.

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 360 - oktober 2015
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Winteruur:
in de nacht van zaterdag 25 oktober op zondag 26 oktober gaat 
de klok een uur terug, van 3 uur naar 2 uur.



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.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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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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€ 389.000  |  Gsm : 0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slpks en 2 bdkrs in het centrum.

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

|   AfsneeTE KOOP
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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

E
P

C
 3

24
 K

w
h

/m
2  

 | 
 W

g
, G

vv
, V

g
, G

vk
r, 

G
d

v

€ 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.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP
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95%



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 30 oktober 2015. 
De teksten uiterlijK tegen 11 oKtoBer 
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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Opp. appartement : 115 m2. Opp. terras : 6 m2.
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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.
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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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Nog 2 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een 

ZW-oriëntatie in het centrum.

Opp. percelen : van 868 m2 tot 877 m2.
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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.
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€ 389.000  |  Gsm : 0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slpks en 2 bdkrs in het centrum.

Bew. opp. : 205 m2. Prijs excl. kosten.
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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.
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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.
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www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 

slaapkamers. Oppervlakte appartementen : 

123 m2. Oppervlakte terras : 15 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

E
-p

ei
l 6

0
  |

  V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

95% Kermiscomité
van deKenij Borluut reKent oP een talrijKe oPKomst

Met het thema van de kermis “van eigen bodem” mikt het Kermiscomité van Dekenij 
Borluut erop om zowel de verenigingen als kunstenaars van eigen bodem voor het 
voetlicht te brengen. Dat Sint-Denijs-Westrem leeft door haar zeer gevarieerd vereni-
gingsleven is alom gekend maar dat er zoveel kustenaars wonen en er werkzaam zijn, 
werd voor ons doorheen de jaren spectaculair duidelijk. Dichters, zelfs de stadsdichter 
van Gent, schilders, tekenaars, muzikanten, koor- en orkestdirigent, auteurs, acteurs, 
kunstfotograaf, keramiek enz. Daardoor blijft Sint-Denijs-Westrem een kunstminnend 
dorp, al werd het opgeslorpt door de Stad.
In 2009 richtte de dekenij een kermiscomité op om de kermis nieuw leven in te blazen, 
de initiatieven van de verenigingen te coördineren en aanvullende initiatieven te ne-
men om een aanbod te kunnen doen voor alle leeftijden.

Het volledige programma staat in de kermisboekje dat je vindt in deze INFO. Zo is 
iedereen op de hoogte van alle initiatieven waarop jullie worden verwacht.
Het Kermiscomité werkt een volledig jaar aan de voorbereiding van de kermis en be-
spreekt de gehele organisatie met de Stad die instaat voor de subsidiëring.

Leden van het Kermiscomité van Dekenij Borluut zijn:
Michèle Bouverne, Wout Chielens, Magda Declerck (secretaris), Marleen Dejaegher 
(voorzitter), Rose Desmet, Matthias Vanaelst, Frieda Van Caeckenberghe (budgetten), 
Wim Van Lancker.

11.11.11 sdW

Campagne 2015: sociale bescherming voor iedereen!
Waar je ook woont, zonder sociale bescherming is het leven als het ware een loterij. 
Elk jaar komen 100 miljoen mensen in armoede terecht als gevolg van kosten die ze 
moeten maken voor gezondheidszorg.
Slechts 27% van de wereldbevolking heeft volwaardige sociale bescherming. De ove-
rige 73% beschikt in het beste geval over een onvolledige bescherming, als ze al niet 
volledig ontbreekt. Dat heeft rampzalige gevolgen. Bij de minste tegenslag moeten 
mensen hun schaarse eigendommen uitputten.

Sociale bescherming is erkend als een mensenrecht, gegarandeerd in artikel 25 van 
de universele verklaring van de rechten van de mens (1948) en concreet uitgewerkt 
door de Internationale Arbeidsorganisatie in 1952. Alle landen zijn al meer dan zestig 
jaar verplicht om de realisatie van dit recht te verzekeren.
11.11.11, samen met 20 organisaties (ngo’s, vakbonden en mutualiteiten),  maken 
zich ernstig zorgen en slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijke campagne 
“sociale bescherming voor iedereen”, die 2 jaar zal duren: 2015-2016.

zondag 18 oktober om 12.30 uur: Kermisbuffet t.v.v 11.11.11
Plaats: overdekte speelzaal Basisschool Sint-Paulus
Menu:
- visfilet op de wijze van de chef
- stoofpotje van varkenswangetjes
- balletjes in tomatensaus voor kinderen tot 12 jaar
- verrassingsdessert voor iedereen
Geserveerd met frietjes, puree en rauwe groentensalade à volonté
Prijs: € 18 voor volwassenen (vanaf 12j), € 9 voor kinderen (tot 12j)

Inschrijven vóór woensdag 14 oktober via online banking of bijgevoegde overschrij-
ving op ons Belfius rekeningnummer BE23 0682 1176 7191 met vermelding “kermis-
buffet” + aantal volwassenen en kinderen, via betaling bij bakker Luc of via leden van 
11.11.11-Comité: Els Vandenbrande, Nieuwstraat 1; Erwin Meire, Oudeheerweg 13; 
Lieve Vlamynck, Oudeheerweg 11.
De opbrengst van ons kermisbuffet gaat integraal naar de 11.11.11- campagne 2015.  



Kermis sint-denijs-Westrem
van vrijdag 16 tot woensdag 21 oktober 2015

Vrijdag 16 oktober
 

19.30: officiële opening 
 tentoonstelling Boeken Davidsfonds, Dienstencentrum Gemeenteplein SDW (op uitnodiging)
20.00: officiële opening tentoonstelling Cultuurplatform: “Een dwarsdoorsnede van SDW en Afsnee in 100 portret-
 foto’s” door Schepen Annelies Storms, Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, SDW (op uitnodiging)
20.15: officiële opening van de kermis door Schepen Christophe Peeters, gevolgd door een receptie aangeboden door 
 de Stad (op uitnodiging), Kasteel Borluut. Muzikale begeleiding door het ensemble Jan Carpentier
20.00:  Quizavond (Scouts), feesttent Krijzeltand 

Zaterdag 17 oktober
tentoonstellingen 14 tot 18 uur: boekententoonstelling davidsfonds, Dienstencentrum
 10 tot 12 en 14 tot 17 uur: tentoonstelling Cultuurplatform, Kasteel Borluut
9.30 tot 12 uur:  tweedehandsbeurs (Gezinsbond), feesttent
14 tot 16 uur:  kindernamiddag (Kermiscomité): workshops, pannenkoeken (gratis voor kinderen tot 12 jaar), 
  tekenwedstrijd, sierkapsels, glittertattoo’s door theater Savooi en VD4 team
20 uur:   optreden marino Punk (sint-Camilluskoor), feesttent 
22 uur:   optreden Quitny (Kermiscomité), feesttent

Zondag 18 oktober
tentoonstellingen: 14 tot 18 uur:  boekententoonstelling davidsfonds, Dienstencentrum
 10 tot 12 en 14 tot 17 uur: tentoonstelling Cultuurplatform, Kasteel Borluut
8 tot 10.30 uur:  gezond ontbijt (Okra), catecheselokaal; € 5 p/p, kinderen onder 10 jaar gratis
11 uur:  aperitiefconcert Echo der Leie (feesttent)  
11 tot 13 uur:  receptie (Dekenij Borluut), feesttent
12.30 uur:  kermisbuffet (11.11.11), overdekte speelplaats basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, SDW
13.30 tot 15.30 uur: foto-wandel-fietszoektocht; inschrijving feesttent 
15.30 uur:  bierdegustatie (Kermiscomité), feesttent
17.30 uur:  kermismaal eten voor € 2 (Kermiscomité), feesttent
18.15 tot 21 uur: praatcafé (Kermiscomité), feesttent

Maandag 19 oktober
10 uur:  herdenkingsmis voor de overleden parochianen (parochiekerk SDW)
14 uur:  seniorennamiddag met optreden altburger muzikanten (OKRA), feesttent
18 uur:  gezelschapsspellen voor allerkleinsten en hun ouders (de Speltafel), feesttent
19 uur:   schietinge op liggende wip, Café ‘t Oud Gemeentehuis (NIET OP ZATERDAG ZOALS IN KERMISBIJLAGE!)
20 uur:  gezelschapsspellen jongeren en volwassenen (de Speltafel), feesttent

Dinsdag 20 oktober
14 uur:   grootouderfeest basisschool Sint-Paulus, feesttent
19 tot 24 uur:  kaartavond (Vrienden van de Zonnekerels), feesttent

Woensdag 22 oktober
voormiddag:  grootouderfeest basisschool Westerhem, feesttent 



     
     

Week tot week
oKtoBer

zo. 4 – zieKenzorg Cm
 Dag van de Chronisch Zieke Mensen
di. 6 – Kvlv sdW
 toneelvoorstelling Kamer 517 (Heusden)
di. 6 – oC Westerhem en sint-Paulus
 19.30: vormingsavond (refter Westerhem)
do. 8 – marKant de Pinte / sdW
 20.00: voordracht over onze hersenen 
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
za. 10 – gezinsBond
 Attractiepark Toverland (NL)
vrij. 16 en za. 17 – reder. de looFBlomme
 17.00: “De tramlijn die verlangen heet” 
 (Gildenhuis SDW)
di. 20 – antenneWerKing
 14.00: over buurtzorg (Open Huis)
do. 22 – Kvlv sdW
 voorstelling jaarprogramma + lidgeld
do. 22 – davidsFonds
 20.00: over infectieziekten (Polderbos de Pinte)
do. 22 – marKant de Pinte / sdW
 14.15: tentoonstelling in het STAM
vrij. 23 en zon. 25 – reder. de looFBlomme
 17.00: “De tramlijn die verlangen heet” 
 (Gildenhuis SDW)
ma. 26 – marKant de Pinte / sdW
 hobbyles breien
do. 29, vrij. 30 en za. 31 – red. de looFBlomme
 20.00: “De tramlijn die verlangen heet”
 (Gildenhuis SDW)

novemBer

zo. 1 – nsB sdW / aFsnee
 10.00: eucharistieviering + bloemenhulde 
 (kerk SDW)
Woe. 11 – nsB sdW / aFsnee
 11.00: eucharistieviering + bloemenhulde 
 (kerk SDW)
 12.30: buffet voor oud-strijders (Open Huis)
vrij. 13 – KWB sdW
 20.00: KWB-quiz (Gildenhuis SDW)
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

sint-Camilluskoor
zaterdag 17 oktober om 20 uur: sint-denijs-Westrem zingt met de vlaamse 
troubadour marino Punk
Naar aanleiding van haar 45ste koorjaar organiseert het Sint-Camilluskoor 
zaterdagavond op de kermis een zangavond met niemand minder dan Ma-
rino Punk. Het contrast tussen punk en accordeon lijkt te verdwijnen als je 
deze sympathieke West-Vlaming als een virtuoos over de knoppen hoort tok-
kelen. Hij brengt je zowel in vervoering met melancholische zigeunermuziek, 
laat je meezingen op bekende liederen van eigen bodem en andere bekende 
deuntjes of misschien dans je wel een swingende wals of een strakke tango. 
Ken je My sarie marais, Met mijne vlieger, Kleine café aan de haven, Ik hou 
van u, Le plus beau tango du monde, Marie Louise, Marina, Mexico, My Bon-
ny is over the ocean, Non je ne regrette rien en zoveel meer.

Waar samen gezongen wordt val-
len drempels, remmingen weg en 
vinden we mekaar in gezelligheid, 
ontspanning en vriendschap. Het 
Sint-Camilluskoor zorgt voor een 
liedboekje met de meezingteksten 
zodat je kunt genieten van een su-
per kermisavond. Breng je glimlach 
en een geoliede stem mee, succes 
verzekerd! 

Het kan allemaal, als u zich maar 
amuseert. Plaats: feesttent

Hartelijk welkom. Gratis toegang

Kvlv
 
donderdag 22 oktober om 14 uur: voorstelling jaarprogramma
Beste leden en geïnteresseerden,
Zin in een kop koffie en een toetje?
Dan verwachten we jullie donderdag 22 oktober van 14 tot 16 uur in ons 
lokaaltje.
We stellen jullie met plezier ons nieuw jaarprogramma voor. Je kan er ook 
je lidgeld betalen, de prijs blijft zoals vorig jaar € 31. In januari bezorgen we 
jullie dan een overzicht van dit programma.
We vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn, zodat we de huisbezoeken 
tot een minimum kunnen beperken.

Kan je zelf niet komen, geef dan je lidgeld mee met een ander lid of bezorg 
het aan je straatverantwoordelijke.
Wens je echter om een of andere reden geen lid meer te blijven dan zouden 
we dit graag vernemen.

Heb je zin om aanwezig te zijn, dan kreeg Albertine graag een seintje op het 
nummer (09 221 27 88) vóór vrijdag 16 oktober.

Tot dan, 
Het bestuur  



Cultuurplatform
 aFsnee / sdW

tentoonstelling “een dwarsdoorsnede van sint-denijs-Westrem 
en afsnee in 100 portretfoto’s”
Het Cultuurplatform SDW / AFS startte dit project tijdens de Bor-
luutkermis 2014. De cirkel is rond. De inwoners van Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee kregen de gelegenheid een portretfoto te 
laten maken door James Arthur.
De bedoeling is om van elk (geboorte)jaar één foto te selecteren 
zodat wij een dwarsdoorsnede van alle leeftijden van ons dorp 
kunnen tentoonstellen tijdens de Borluutkermis 2015. Of wij 
slaagden in ons opzet kan u nu komen bekijken in kasteel Bor-
luut, Kleine Gentstraat, SDW.
Allen van harte welkom!

Open: zaterdagen 17 en 24 oktober en zondagen 18 en 25 okto-
ber, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur in het kasteel 
Borluut.

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)

ziekenzorg Cm 
sdW/aFsnee
 
Beste lezer/es
Elk jaar, op de tweede zondag van oktober, organiseert Zieken-
zorg CM de dag van de Chronisch zieke mensen. Op deze dag 
willen we in de ruime samenleving aandacht vragen voor de 
leefwereld en noden van langdurig zieke en zorgbehoevende 
mensen. 
Als je langdurig ziek of zorgbehoevend bent, zie je jouw sociale 
contacten vaak verminderen. In het begin van je ziekte komen 
er nog veel mensen langs, maar na een tijd neemt iedereen 
de draad van het dagelijkse leven weer op. Druk, weet je wel…
En inderdaad, iedereen heeft het druk en soms blijft er nog 
maar weinig tijd over voor gewone contacten. Toch doen die 
contacten vaak heel veel deugd. Mensen die iets voor elkaar 
kunnen betekenen voelen zich goed in hun vel en zijn geluk-
kiger. Eigenlijk kent iedereen wel iemand in zijn buurt die wat 
hulp kan gebruiken of die omwille van ziekte of nood aan zorg 
niet veel contact meer heeft. 
Het doorbreken van eenzaamheid is dan ook een belangrijke 
taak voor elk van ons. Want iedereen kent wel iemand in zijn of 
haar omgeving die zich eenzaam voelt. Het moeilijkste hierbij 
is het zetten van de eerste stap. Van zodra deze gezet wordt, 
volgt de rest op heel natuurlijke wijze. 
Met de Dag van de Chronisch Zieke Mensen treedt Ziekenzorg 
CM dit jaar naar buiten met de slogan: “Doorbreek Eenzaam-
heid”. 
De kern van Ziekenzorg SDW/Afsnee zet zich ook graag in voor 
deze actiedag. Wij verleggen deze dag naar zondag 4 oktober. 
Na de eucharistieviering waarin er ook aandacht aan de zieken 
zal besteed worden, volgt een receptie en middagmaal in de 
overdekte speelplaats in het lager onderwijs van Sint-Paulus. 

Er is ook een kort muzikaal optreden voorzien tussen het hoofd-
gerecht en nagerecht.
Aan de chronische zieken en hun mantelzorgers die niet aan-
wezig kunnen zijn, wordt door de medewerkers van Ziekenzorg 
een gepaste attentie bezorgd.
Bent uzelf chronisch ziek of bent u mantelzorger en zou u ook 
graag deelnemen aan deze activiteit of andere activiteiten die 
Ziekenzorg Sint-Denijs-Westrem/Afsnee organiseert, aarzel dan 
niet ons te contacteren. Of ben je thuisgebonden en ontvang je 
graag nu en dan een vrijblijvend bezoek van een medewerker, 
ook dan kan je bij ons terecht. Leeftijd speelt geen rol! Wij zijn 
er ook voor jong-chronische zieken.
U kan steeds terecht bij de kernverantwoordelijke Peter Maen-
haut, (09 222 73 58); peter_maenhaut@telenet.be of bij de 
huisbezoekverantwoordelijke en verantwoordelijke voor intake 
nieuwe zieke mensen, Nicole Coucke-Van Hove (09 221 06 10); 
coucke@skynet.be.



markant de Pinte/sdW 
 
donderdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “onze hersenen 
verdienen aandacht! Wat kan hersenchirurgie?”
door Prof. dr. Dirk Van Roost, neurochirurg UZ Gent.
“De hersenaandoeningen zijn zeer verscheiden van aard gaan-
de van schedel- en hersentrauma’s, beroertes, schizofrenie, de 
ziekte van Alzheimer, epilepsie, de ziekte van Parkinson enz. 
Ook nemen de hersenaandoeningen toe ten gevolge van psy-
chosociale factoren en ook door de gestegen levensverwach-
ting. 
De behandelingen zijn dan ook zeer verschillend en de hersen-
chirurgie speelt daar in toenemende mate een rol in.“ 

Plaats: bovenzaal van Brasserie ’t Klooster in De Pinte 
Leden gratis, anderen € 5. 

donderdag 22 oktober om 14.15 uur: tentoonstelling “het ver-
loren koninkrijk. Willem i en België”
Geleid bezoek in het STAM te Gent. 
In 2015 is het 200 jaar geleden dat Nederland en België wer-
den samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden onder 
koning Willem I. Het koninkrijk hield 15 jaar stand. De tentoon-
stelling in het STAM laat deze periode en de beginjaren van de 
Belgische onafhankelijkheid herleven en legt de nadruk op de 
vele realisaties van Willem I in Gent.
Vooraf inschrijven. 

maandag 26 oktober: hobbyles breien “sjaalkraag” 
o.l.v. Nadine Van Neck, bestuurslid
Breien is “in” en in groep breien is dubbel zo leuk. In één na-
middag breien we met dikke wol en dikke priemen een wollen 
kraag die tevens een sjaal is en boven allerlei winterse kleding-
stukken gedragen kan worden. 
Vooraf inschrijven. Wol en priemen worden geleverd in de les 
en kleur kan gekozen worden.

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

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. 

KWB
sdW/aFsnee

vrijdag 13 november om 20 uur: 16de KWB-quiz 
Verenigingen en groepjes familieleden en/of vrienden, telkens 
samengesteld uit vier personen, kunnen meedoen. Alle vragen 
gaan over bekende onderwerpen, zodat iedereen gerust zijn 
kans kan wagen. 
Voor elke deelnemer is een prijs voorzien: hiervoor wordt een 
bijdrage gevraagd van € 12 per ploeg (€ 3 per deelnemer).  
Plaats: Gildenhuis SDW.

Deelnemen is mogelijk door uw inschrijving te mailen vóór 
vrijdag 5 november aan één van volgende KWB-leden: 
Gary Dupré, Maurice Dupuislaan 11, 9000 Gent; 
chris_vandevelde@skynet.be ; (09 222 27 95)
Piet Van Troos, L. Delebecquelaan 29, SDW; 
piet.vantroos@telenet.be; (09 221 18 80)    

Vermeld telkens de naam van alle deelnemers per groep en uw 
groepsnaam. De betaling van € 12 kan gebeuren via overschrij-
ving op bankrekening BE06 8906 8401 4022 van KWB Afsnee / 
Sint-Denijs-Westrem.  

Alvast bedankt voor de medewerking en alle succes toege-
wenst.
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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

KooPgids
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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



WzC  zonnehove
zoekt vrijwilligers!
Onze vrijwilligers bieden een echte meerwaarde in de zorg voor 
onze bewoners. Zij ondersteunen het personeel in hun dage-
lijkse taken op de afdeling.
Er zijn heel wat activiteiten waarvoor wij beroep doen op men-
sen met het hart op de juiste plaats:
- het openhouden van de cafetaria
-  helpen bij het rolstoelvervoer van bewoners van en naar de 

kapel op zondagvoormiddag of  maandagnamiddag
-  een wandeling maken met een bewoner
-  een luisterend oor bieden aan iemand die het moeilijk heeft
-  helpen bij de dagelijkse maaltijden en extra hulp bieden bij 

feestmaaltijden
-  een gezelschapsspel spelen, wat voorlezen 
-  gezellig wat keuvelen ter verstrooiing van mensen die zich 

eenzaam voelen 
- koffie en thee bedelen
- bewoners vergezellen naar het ziekenhuis voor een onder-

zoek 
-  chauffeur zijn bij een uitstap
- rolstoelvervoer voorzien naar activiteiten zoals optredens, 

spelnamiddagen, wafelenbak.

Elke dag betekenen vrijwilligers voor onze 150 bewoners een 
heel groot verschil!
Wat hebben wij jou te bieden?
Wie zich kandidaat wil stellen als vrijwilliger kan contact opne-
men met de coördinator van de vrijwilligerswerking voor een 
persoonlijk gesprek. Tijdens het gesprek krijgt de kandidaat-vrij-
williger meer informatie zodat hij/zij zich een duidelijk beeld 
van de voorziening en van de mogelijke taken kan vormen. 

We proberen telkens om zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen en de capaciteiten van de vrijwilliger. We bege-
leiden de vrijwilliger zodat hij/zij de kans krijgt om te groeien 
in de aangeboden taken. Tevens biedt onze voorziening jaarlijks 
de mogelijkheid om deel te nemen aan een vormingsactiviteit.
Voor veel mensen levert vrijwilligerswerk voldoening en erken-
ning op, het is bovendien een mogelijkheid om jezelf verder te 
ontwikkelen, om andere mensen te leren kennen, om vriend-
schappen op te bouwen. 
Lijkt het je wel wat om onze bewoners te helpen? Op zoek naar 
een zinvolle (vrije) tijdsbesteding? Laat van je horen!

WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4, 9051 SDW
e-mail: zorgsaam@zonnehove.zkj.be
Julie Callens, coördinator vrijwilligerswerking (09 221 35 11)
Kristien T’Kindt, alg. directeur (09 32 17 451); (0478 42 91 92)

nsB  sint-denijs-Westrem

zondag 1 november   
Eucharistieviering in de parochiekerk om 10 uur, daarna zal ook 
een bloemenhulde gebracht worden aan het monument van 
de oud-strijders op het kerkhof. Daar zal de “Last  Post“ gebla-
zen worden door een lid van de Koninklijke Harmonie “Echo 
Der Leie “.
E H. Pastoor zal de overleden oud-strijders zegenen, alsook al 
de overledenen op het kerkhof. 

Woensdag 11 november
De viering gaat door in de parochiekerk om 11 uur in samen-
werking met de Koninklijke Harmonie “Echo Der Leie”.
Na de dienst zal ook een bloemenhulde gebracht worden door 
de verenigingen aan het monument van de gesneuvelde oud-
strijders aan de kerk, opgeluisterd door de leden van de Konink-
lijke Harmonie “Echo Der Leie “.
De oud-strijders en de vrienden van de oud-strijders wordt een 
buffet aangeboden in het “Open huis”, Pastorijdreef van Sint-
Denijs-Westrem om 12.30 uur. Verder nieuws zal te gepasten 
tijde aan de leden meegedeeld worden.
Wij hopen op een talrijke opkomst voor beide activiteiten.

Wij ontvingen van het hoofdbestuur NSB Brussel de nieuwe ze-
gels voor op de lidkaart; het lidgeld werd bepaald op € 13 p/p. 
Om de taken en het financieel aspect te spreiden denken wij 
eraan het lidgeld op te halen vanaf 20 september en begin ok-
tober.
Mogen wij vragen het lidgeld over te schrijven op: gewone 
overschrijving: BE13 8906 8400 6039 - Europese overschrijving: 
IBAN  BE13 8906 8400 6039, BIC van bankbegunstigde: VDSP 
BE91, mededeling: “Lidgeld  NSB. SDW. 2015”.

Wij hopen op een vlotte medewerking en danken u bij voor-
baat.

Namens het dagelijks bestuur.
De secretaris
Dirk Dentyn  

rederijKersKamer

de loofblomme
“de tramlijn die verlangen heet” van tennessee Williams
Regie: Debbie Crommelinck
Spelen mee: Nick De Cramer, Paul Ooghe, Liesbeth Stan-
daert, Kim Tavernier en verschillende figurantenrollen (Koen 
Camerlynck, Nele De Waele, Tine Jansen, Walter Schudel, Kira  
Gouwy …)
Speeldata: 16, 17, 23, 25 (17 uur), 29, 30, 31 oktober om 20 uur.
Reservatie via www.loofblomme.be of (0476 66 79 13)
Toegang: € 9, € 8 voor 60+ en studenten.

Over het stuk: je leven ligt in puin. Financiële kopzorgen, geen 
job meer, vrienden en familie één voor één verloren, de men-
sen roddelen erop los achter je rug en de liefde van je leven 
ben je kwijt. 
Hoe ga je verder? Want je verlangt. Je verlangt naar warmte, 
naar liefde, naar twee armen die je vasthouden en iemand die 
je zegt dat alles goed komt.
Blanche zoekt haar zus op, in de hoop uit de spiraal van een-
zaamheid en ellende te komen, zich krampachtig vasthoudend 
aan schone schijn, aan herinneringen en de belofte aan mor-
gen.
Maar je kan nooit weglopen van je verleden en daardoor nog 
minder van je toekomst. Morgen wordt bepaald door gisteren, 
door vandaag door jezelf maar ook door mensen die je omrin-
gen… 
Tramlijn die verlangen heet. You can’t cure eternal longing. 



ouderComité 

Westerhem 
& sint-Paulus
dinsdag 6 oktober om 19.30 uur: vormingsavond “onze kinde-
ren veilig online”
Spreker: Daniël Van Damme (Gezinsbond i.s.m. Child Focus)
Plaats: basisschool Westerhem, Kerkdreef 9, 9051 SDW: refter
Gratis inkom.

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan computer of ta-
blet. Ouders zijn daarom het best goed op de hoogte hoe dat 
veilig kan. Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien hoe kin-
deren, jongeren en zelfs kleuters omgaan met internet. Wat 
vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en net-
werken?
Op een eenvoudige manier komen een aantal technische as-
pecten aan bod. Daarnaast gaat de aandacht vooral naar op-
voedingstips. Je leert ook hoe je een chat of een profiel veilig 
instelt. Er zijn filmpjes over situaties thuis, bijv. over het be-
zoek aan ongeschikte sites, over het doorgeven van persoon-
lijke informatie of over het delen van een foto via internet.

Zie ook: http://www.veiligonline.be 

vrije BasissChool

sint-Paulus 
vijfsterrenschool in eigen buurt!
De look van het gemeenteplein is niet meer wat hij ruim een 
eeuw was. We zien plots wat zich achter muren schuil houdt. 
Het onderwijs komt een stukje dichterbij. 
We zien in super snel tempo oude, vervallen schoolgebouwen 
de moed opgeven en er het bijltje bij neer leggen. Uit deze 
enorme berg gesloopte geschiedenis zal er over een groot jaar 
een nieuwe school oprijzen. Ja, in het schooljaar 2016-2017 
zullen we over een totaal nieuwe school beschikken. Alleen 
de kapel blijft behouden. Maar die wordt opgesmukt en her-
schapen tot polyvalente overdekte ruimte van ruim 140 m². 
De huidige kleuterschool en de huidige overdekte speelplaats 
blijven eveneens in gebruik.
Een nieuwe school van ruim 1300 m² aan gebouwen en 750m² 
extra open speelruimte. Dit bouwproject zal in totaal ruim  
€ 3,4 miljoen kosten en maakt deel uit van de publiek-private  
vennootschap Scholen van Morgen. 
Dit alles wordt het werkveld waarin we met een super enthou-
siast team vol goesting de jongsten van Sint-Denijs-Westrem 
en omstreken vijfsterrenonderwijs gaan bieden. 
Het team van ervaren leerkrachten versterkt met 5 jonge, ge-
motiveerde krachten zet alle zeilen bij om, dankbaar achterom 
kijkend naar wat oud-collega’s door gaven, hun leerlingen, 
jouw kinderen, hun sterren te helpen verdienen.

leren lukt maar als je kind zich goed voelt
Onze katholieke basisschool is allereerst een veilige haven 
voor jouw kind. We sluiten niemand uit, maar waarderen en 

respecteren elkaar met hartelijkheid en betrokkenheid. Dan 
valt er zoveel moois te ontdekken! 
Het volledige leerkrachtenteam voelt zich verantwoordelijk om 
in een krachtige leeromgeving jouw kind de zorg te bieden die 
het nodig heeft. Daarvoor staat ook ons zorgteam klaar.
We hebben oog voor de eigen talenten van je kind. We probe-
ren die te ontdekken, aan te spreken en te stimuleren met een 
ruim aanbod.
Welke religieuze, culturele of sociale achtergrond je ook hebt, 
we vormen één grote familie rond dezelfde Vader. Vanuit die 
verbondenheid willen we samen school maken.

We bouwen de school samen
We nodigen ouders uit om mee te bouwen aan de school: via 
het oudercomité, als klasafgevaardigde, met ondersteuning in 
de klas, op uitstap of tijdens de middagpauze en dergelijke. Zo 
komen we tot een school van en voor ons allemaal: leerkrach-
ten, directie, ouders en leerlingen.
De betrokkenheid groeit als we open staan voor elkaars ideeën, 
zowel van collega’s als van directie, ouders en leerlingen. We 
proberen elkaars sterktes en zwaktes te kennen, te aanvaarden 
en aan te vullen. Open communicatie is belangrijk om goed 
samen te werken.

je kind heeft talent
We vertrekken vanuit de interesses en mogelijkheden van je 
kind. Ook het leerkrachtenteam zet al zijn talenten in om het 
schoolleven te verdiepen en verrijken. Ons doel is de totale ont-
plooiing van jouw kind.
Onze didactiek gaat uit van de meervoudige intelligentie. We 
maken dan ook ruimte om verschillende soorten van intel-
ligentie aan bod te laten komen en te waarderen. Daarvoor 
doorbreken we geregeld de organisatie per klas. We leren met 
en van elkaar via klasoverschrijdende projecten en thema’s.

je kind heeft goesting in leren
We begeleiden de kinderen in hun leerproces en stimuleren 
hen om dit steeds meer in eigen handen te nemen. 
We willen de kinderen zelfstandig leren werken en verant-
woordelijkheid laten nemen voor hun taken en opdrachten. Zo 
ontwikkelen ze hun eigen denken en wordt hun leergierigheid 
geprikkeld. 
Binnen de klasgroep en klasoverschrijdend kunnen kinderen 
van elkaar leren. 

je kind op school en in de samenleving
Onze leerdoelen helpen je kind op te groeien tot een kritische 
en creatieve persoonlijkheid die een bijdrage kan leveren aan 
een evenwichtige samenleving. We bereiden je kind voor op 
vervolgonderwijs.
Door de ontmoeting met mensen van verschillende culturen 
en leeftijden, mensen met een beperking of een andere ge-
loofsovertuiging leert je kind respectvol en assertief omgaan 
met de realiteit in de samenleving. 
We willen je kind tenslotte leren omgaan met kritiek. De uit-
spraak “goede afspraken maken goede vrienden” is een be-
langrijke basis om goed te functioneren in de samenleving. De 
afspraken waar we ons op school aan houden, zijn duidelijk 
omschreven en uitgelegd in het schoolreglement.
Het mag duidelijk zijn: Sint-Paulus bouwt letterlijk en figuurlijk 
aan de toekomst!

Directeur: wim.Depoorter@telenet.be
Oudercomité: christof.de.vreese@telenet.be



antennewerking
sdW en afsnee vanuit oCmW gent

Beste,

Omdat de vermaatschappelijking van de zorg een 
thema is dat ons allen aanbelangt, herhaal ik hierbij 
nog eens de datum van mijn gratis voordracht rond 
Buurtzorg. 

dinsdag 20 oktober, van 14 tot 15 uur, gaat deze 
voordracht door in het Open Huis. 

De titel: “Buurtzorg in sint-denijs-Westrem en afsnee!?”
De volgende zaken zullen aan bod komen:
- wat is buurtzorg?
- waarom is buurtzorg nodig?
- welke rol kan u spelen in buurtzorg?
Deze oproep is ook meteen een uitnodiging om kritische vragen te stellen 
rond het thema en daarover in gesprek te gaan. Want zoals reeds gezegd, 
het is een thema dat voor iedereen belangrijk kan zijn.

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 Dienstencentrum op het Gemeenteplein.

Hartelijke groeten.
Wauter

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

varia
Guido Strobbe, schrijver uit SDW, signeert op zondag 1 en 8 november om 13 
uur zijn boeken Ultio, Odium, Deceptio en Opertum op de stand van Booxxe 
(Hal 3/302) op de Boekenbeurs in Antwerpen.

daC de moester
Putstraat 16, SDW

zaterdag 10 oktober: jaarlijks spaghettifestijn
U bent vanaf 16 uur welkom voor een aperitief.
De eerste shift start om 17 uur, de tweede om 18.30 uur.
U dient wel vooraf in te schrijven (ten laatste tegen 7 oktober) en vooraf te 
vermelden bij welke shift u aansluit.

Prijs: volwassene: € 10, kind: € 6. Vegetarisch is mogelijk.
Betalen kan de dag zelf of via overschrijving op BE98 001196902093 met ver-
melding van uw naam, aantal spaghetti’s en welke shift.

&	  DAC De Moester (09 221 99 46); hih.moester@gmail.com

     
     

januari

ma. 11 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
za. 30 – BasissChool Westerhem
 Friet & Stoverij

maart

ma. 7 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)

mei

ma. 9 – Wmv sdW / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
zo. 29 – BasissChool Westerhem
 schoolfeest

Vervolg week tot week

     

Flanders 
expo sdW

zaterdag 3 tot zondag 4 oktober: Baby Days: 
een honderdtal exposanten met babyproduc-
ten, info over mutualiteiten, verzekeringen, 
auto’s.

zaterdag 3 tem zondag 11 oktober: BIS: meer 
dan 4000 exposanten tonen je nieuwe, ver-
rassende bouwmaterialen, duurzame oplos-
singen, stijlvolle vloeren, trappen en ramen, 
functionele keukens, knappe badkamers en 
nog veel meer.

vrijdag 30 oktober tem maandag 2 novem-
ber: Countryside: van interieur- tot tuindeco-
ratie, van brocante tot ambachtelijke streek-
producten en van hobby & mode tot arts & 
crafts…



davidsfonds 
sdW/aFsnee
 
donderdag 22 oktober om 20 uur: “infectieziekten, terug van (nooit) weg-
geweest”
door prof. dr. Marc Van Ranst, KUL.
In 1969 verklaarde de Amerikaanse Minister van Volksgezondheid trots dat 
het tijd was om “het boek van de infectieziekten te sluiten”. Nu, 45 jaar later, 
sterft één aardbewoner op zes aan een infectie; samen 20 miljoen mensen 
per jaar.
Vandaag gaan we met professor Van Ranst op zoek naar factoren die, in de 
strijd van mensen tegen microben, de balans naar deze of gene kant laten 
overhellen. U zal de virussen misschien niet sympathieker gaan vinden, 
maar u zal ze vanaf nu wel met een andere blik bekijken.
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte.
Toegang: € 5 voor leden Davidsfonds, anderen € 8.

“vers geperst”
Naar jaarlijkse gewoonte houdt het Davidsfonds SDW/Afsnee op de Borluut-
kermis op zaterdag 17 en zondag 18 oktober haar boekententoonstelling.
U kunt er kennis maken met onze werking, ons jaarprogramma en alle nieu-
we boeken en cd’s uit de cultuurgids voor het werkjaar 2015-2016.
Door de keuze uit 2 titels of cd’s van deze cultuurgids wordt u automatisch 
lid van het Davidsfonds.
Voor onze plaatselijke werking blijft de bijdrage € 15 voor leden die 2 boeken 
of cd’s bestellen en € 18 voor kringleden. 
Leden die hun lidmaatschap vernieuwen en personen die lid worden tijdens 
de boekententoonstelling maken kans op het winnen van een boekenpakket 
dat zal verloot worden.
We hopen u allen te mogen verwelkomen.

Plaats: Dienstencentrum, Gemeenteplein, SDW
Wanneer: zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14  tot 18 uur.

Kinderen van de zon 
 
zaterdag 10 oktober: concert in de kerk van sdW
Kinderen Van De Zon is een onafhankelijke vereniging die de levenskwaliteit 
van de bevolking en meer bepaald die van de kinderen in Gambia wil verbe-
teren. Wij hebben ons verenigd rond Mozes, een Gambiaan die reeds jaren in 
België woont en die djembé lessen geeft in gans het land.
Wij hebben in Gambia gedurende de voorbije jaren een school gebouwd die 
nu reeds volop operationeel is voor 300 kinderen. 
Daarnaast hebben we ook een kippenproject dat ervoor moet zorgen dat de 
mensen zelf kunnen instaan in hun levensbestaan.
Om de definitieve afwerking van de school te kunnen bekostigen, om school-
gerief aan te kopen en om de dagelijkse werking te kunnen verzekeren, orga-
niseren we dit jaar opnieuw een concert in de parochiekerk van Sint-Denijs-
Westrem. Het Oudenaards Koor brengt onder leiding van Evita Steurbaut een 
speciale voorstelling. Zij brengen voor ons “La Dolce Vita“ met zowel een 
klassieke als humoristische noot. Een waar spektakel voor jong en oud!!!

Het bestuur van Kinderen van de Zon nodigt u en de ganse familie uit om 
naar dit unieke spektakel op een unieke locatie te komen. De € 15 toegangs-
prijs gaan integraal naar de twee projecten.
Met uitzonderlijke dank aan het kerkbestuur en mijnheer pastoor nodigen 
we iedereen uit op deze avond!!

Eric Vanmeirhaeghe

     

inFo
BiBliotheeK sdW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10  
     (Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek is uitgerust met computers 
voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, strips, 
cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschrif-
ten en naslagwerken inkijken en folders en 
affiches van activiteiten in Gent en de buurt 
vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor 
rolwagengebruikers.

dienstenCentrum sdW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be

openingsuren: 
ma., di. en vrij.: 
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur & van 14 tot 18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

dienstverlening o.C.m.W. gent
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Bart Hullebusch, antennewerking van-
uit Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 9 tot 12 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 00)

Zitdag Wauter Dedobbeleer, antennewerking 
voor de senioren; elke dinsdag van 10 tot 12 
uur; wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be

Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).

WaChtdiensten

huisartsen: wachtdienst van 19 tot 8 uur; 
centraal oproepnummer: 09 220 66 66
tandartsen: tijdens het weekend en op wette-
lijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal 
oproepnummer: 09 033 99 69 
dierenartsen: 09 217 00 62
apotheken: centraal oproepnummer:
0903 922 48 of via www.geowacht.be



Wmv
omtrent verkeer (en milieu) in afsnee en sint-denijs-Westrem: 
deel 2       
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 het Gildenhuis. Aldus samengevat:

- Het plan van aanleg (het r.u.P.) voor de Kortrijksesteenweg 
(N43) laat op zich wachten, wat o.a. te maken heeft met de 
vraag of er ooit een tram zou rijden (wat dan het wegprofiel 
mede zou bepalen). Schepen Watteeuw rekent op een te ma-
ken overstap bij de burger. Alvast één dorpsgenote in de zaal 
verklaarde zich bereid die overstap te doen, dus van eigen au-
tovervoer naar openbaar vervoer. Men vreest terecht, met de 
eventuele komst van die tram, méér verkeer in de Beukenlaan. 

- Er was kritiek op de fietssuggestiestroken in de rijvisschestraat 
omdat die gladheid vertonen bij vriesweder. Dat wordt onder-
zocht. WMV pleit er - al heel lang - voor verhoogde fietspaden.

- Er bleek in de zaal belangstelling voor Cambio-autodelen. Dat 
kan kaderen in het Autodeel-plan. De schepen laat peilen naar 
de lokale belangstelling. Men verwacht ook andere initiatieven 
in die zin.

- Op de vraag vanuit de zaal of éénrichtingsverkeer in de sint- 
dionysiusstraat een kans maakt, reageerde ook deze schepen 
afwijzend omdat dan sneller zou worden gereden terwijl de 
Stad juist wenst dat men ook in “zones 30” trager rijdt. Ove-
rigens recent uitgevoerde trottoirwerken hebben met een te 
wijzigen verkeersrichting helemaal geen rekening gehouden. 
Nog werd opgemerkt dat ter hoogte van het plantsoen de ver-
keersruimte versmalt tengevolge van het negeren van gele 
boordstenen.                                                                                                         

- Bovendien vraagt WMV dat de opstelruimte in die straat, bij 
de verkeerslichten aan de steenweg, beter opgedeeld en wat 
verbreed zou worden zodat meer wagens van elke groenfase 
zouden kunnen gebruikmaken. De meeste automobilisten 
stellen zich er achteloos op in het mídden van die opstelzone 
en denken er kennelijk maar aan zichzelf, met vaak een sliert 
wachtenden (waaronder bussen) achter zich aan. Er is immers 
nu al plaats voor twee wagens naast mekaar, doch voor bussen 
moet dit breder. Allicht steunt De Lijn deze vraag.                                                                                                                     

- I.v.m. de lokale busbediening kreeg de schepen te horen dat 
Kleinkouterken niet werd bevraagd noch geïnformeerd om-
trent het recente proeftraject aldaar. Voorkeur gaat naar de 
Beukenlaan. 

- De in 2002-2003 besliste verkeersregeling tegen sluipverkeer in 
de soenenswijk kwam ook nog eens aan bod omdat niet ieder-
een ermee kan leven. De schepen wil doen bekijken of nog een 
oplossing kan worden gevonden (ofschoon huidige oplossing 
strookt met de basisregels van de verkeerskunde).                                                                                                                                 

- De Stedelijke Basisschool Westerhem blijft ijveren voor een 
verkeersveiligere schoolomgeving en wenst vooral in de druk-
ke Vennestraat met de gevaarlijke snelwegbrug (“Het zwarte 
gat”) een en ander gewijzigd te zien. Gesprekken vonden hier-
over al plaats want de school weet wat ze wil. Bovendien zal 
– zoals al gemeld - een werkgroep in die school met o.a. WMV, 
werk maken van een dossier voor algemeen veiliger fietsver-
keer waarbij de bevolking de gevaarlijke punten voor fietsers 

kan melden aan WMV. We herhalen: liefst uiterlijk begin okto-
ber.

- Ten aanzien van Afsnee blijft WMV aandringen op de verbre-
ding van de brug over de e-40-snelweg en op verhoogde fiets-
paden langsheen de Wittepaalstraat.

- Na klachten werd aan de Stad gevraagd een inhaalverbod te 
willen instellen in de Steenaardestraat tussen de Beukenlaan 
en het binnenrijden van Afsnee, dit, o.a. wegens vaak te hoge 
snelheden.

- Ook werd de schepen gevraagd werk te willen maken van het 
netwerk van trage wegen – alvast in Afsnee - waarvoor WMV in 
2013 een fraai en compleet dossier samenstelde en destijds bij 
de Stad indiende ...doch waarop een grote stilte volgde.

- WMV vroeg de Stad om het nog jonge afsnee/Keuzemeersen-
pad beter begaanbaar te doen maken en wel het hele jaar door. 
Immers een deel van dit pad staat soms onder water (grondge-
bied Drongen). 

- Tot slot werd de schepen gevraagd waarom voor de busbedie-
ning van Deurle er dagelijks drie gelede bussen, nagenoeg na 
mekaar, door SDW-dorp moeten rijden? WMV heeft al eerder 
dezelfde vraag gesteld t.a.v. de bus naar Deinze na klachten 
over het gedreun en buslawaai in de Adelaarsstraat.

WMV-contact: via mail: wmv@telenet.be ; 
  via post: Lauwstraat 73, 9051 SDW
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Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be

Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.
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Vrijdag 30 october vanaf 21u  
Halloween Party met C-duction 

Zaterdag 31 october van 9u-23u  
Halloweenmarkt  

GRATIS TOEGANG 

  

Kasteel Borluut 
St-Denijs-Westrem 

 
Een griezelfeest 

 voor groot en klein 
 

Programmatie & info:  www.halloweenmarkt.com	  
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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.


