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dekenij Borluut
Kerstverlichting
Dekenij Borluut zorgde elk jaar voor een feestelijke kerstverlichting in de kerst- en 
eindejaarsperiode door kerststerren aan te brengen in SDW en Afsnee en kerstoverspan-
ningen in de Sint-Dionysiusstraat. Dat was telkens een financiële aderlating voor Dekenij 
Borluut. Voor dit jaar heeft de Stad de kerstverlichting in haar begroting ingeschreven 
en kiest in samenwerking met Eandis voor een uniformiteit van de kerstverlichting in de 
stad en randgemeenten. De Stad vraagt geen tussenkomst aan de Dekenij.

De werkzaamheden starten in november en worden afgerond op 4 december. De kerst-
verlichting zal branden van 16 tot 23 uur. 
Voor Sint-Denijs-Westrem is dit voorzien op het Gemeenteplein en de Sint-Dionysius-
straat. Wij vinden dat een beetje weinig maar na de evaluatie in februari kan bijko-
mende kerstverlichting aangevraagd worden mits betaling. 

Daar het Sint-Rochusplein en andere delen van beide gemeenten buiten de goedge-
keurde zone liggen mag de dekenij eventueel eigen sterren plaatsen. 

&  vzw.big@stad.gent. 

rederijKersKamer

de Loofblomme
Kerstspel: “Vluchten kan niet meer”
Tekst en regie Jan Monbaliu 

Kerstspel door Rederijkerskamer De Loofblomme op vrijdag 18 (om 18.30 en 21 uur), 
zaterdag 19 (om 18.30 en 21 uur) en zondag 20 december (om 11.30 uur) in het  
Gildenhuis. 
 
Nadien kerstmarkt met sneukelingen op de Gidsenweide.

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem
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Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

€ 328.000  |  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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€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

Te renoveren gesloten bebouwing op een 

commerciële ligging in het centrum. 

Terrein opp.: 170 m2. Bew. opp.: 160 m2.

|   De PinteTE KOOP
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€ 598.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime gezinswoning van bouwjaar 2000; 

rustig gelegen in het centrum van Latem. 

Terrein opp.: 1.021 m2. Bew. opp.: 313 m2.
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€ 524.000  |  Gsm: 0486 069 070

Bouwrijp perceel met maximale privacy en 

een lange privatieve oprijlaan. 

Terrein opp.: 2.358 m2. Geen bouwverplichting.
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248.000  |  Gsm: 0468 191 788

Starterswoning op ideale locatie nabij het 

centrum van De Pinte. 

Terrein opp.: 215 m2. Bew. opp.: 160 m2.
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€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met zwembad & 

jaccuzzi in een doodlopende straat. 

Terrein opp.: 511 m2. Bew. opp.: 210 m2.

|   Grammene (Deinze)TE KOOP
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€ 389.000 (excl. btw)  |  0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slaapkamers en 2 bdkrs in het centrum. 

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

|   AfsneeTE KOOP
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www.IRRES.be  |  Gsm: 0486 069 070

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

U verkoopt?

€ 788.000  |  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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€ 765.000  |  Gsm: 0479 417 496

Rustig gelegen en lichtrijke gezinswoning 

met 4 slaapkamers en volgroeide tuin. 

Terrein opp.: 1.585 m2. Bew. opp.: 330 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP
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€ 465.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met gunstige 

oriëntatie nabij de dorpskern.

Terrein opp.: 1.051 m2. Bew. opp.: 190 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 28 december 2015. 
De teksten uiterLijK tegen 6 deCemBer 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be + 
vandenborrep@skynet.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 verschijnt vermoedelijk 
op 29 januari, 26 februari en 25 maart. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum 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.

VerVoLg deKenij BorLuut
oktoberkermis: uitslagen
We herhalen nog eens de winnende nummers van de lidkaarten van Dekenij Borluut 
die uitgeloot werden tijdens de oktoberkermis. De waardebon kan je inwisselen bij de 
handelaars die adverteren in de koopgids van de INFO.
 
Nr. lidkaart bedrag waardebon in € naam
103 5 Francis Augustijn
112 5 Nicole Bekaert
185 5 Georges Debruyne
404 5 Vlerick-Verschelde
417 10 Feestcomité Afsnee
250 10 Hervé Mangeleer
217 10 Dirk Ghekiere
408 10 Philippe Wauters
371 15 Ferdinande Vancaenegem
156 15 Jean De Cuyper
382 15 Vandeweghe-Devos
411 15 Jean Wuyts
199 25 Christelle Demiddel
42 25 Rosine Speybroek

Proficiat aan de winnaars van de fiets- en wandelzoektocht
Voor de grote route:
te behalen punten: 20; juist antwoord op de schiftingsvraag: 22
Naam Behaalde punten Antwoord op de schiftingsvraag
Heleen Colle 20 26
Steven Verdonck 20 40
Hanne Witters 20 41
Tonoli Peter 20 69

Voor de kleine route:
te behalen punten: 5; juist antwoord schiftingsvraag: 22
Naam Behaalde punten Antwoord op de schiftingsvraag
De Vreese 5 22
Raes Eric 5 23
Verbeke Hans 5 28
Renty Jo 5 31

De winnaars worden persoonlijk verwittigd voor de overhandiging van de prijzen.

markant  en

 davidsfonds
maandag 7 december om 20 uur: voordracht “rusland: een wereldmacht met een 
toekomst … of een verleden?” door prof. dr. Wim Coudenys, KU Leuven.
Sinds de annexatie van de Krim en het spierballenvertoon ten opzichte van Oekra-
ine en de internationale gemeenschap, lijkt Rusland zich op te maken voor een 
toekomst van confrontaties. Daarbij zijn verwijzingen naar het verleden, in het bij-
zonder de Koude Oorlog, niet uit de lucht. In deze lezing gaat Wim Coudenys dieper 
in op de drijfveren van tsaar Vladimir Poetin. Deze lijken vaker in het verleden dan 
in de toekomst te liggen…

Wim Coudenys doceert Russische en Europese (cultuur)geschiedenis aan de KU Leu-
ven. Hij is een specialist op het vlak van de Russische emigratie (Leven voor de 
tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België, 2004) en de 
Russische geschiedschrijving (Het geheugen van Rusland. Een geschiedenis, 2014).
Deze boeiende voordracht gaat door in het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem.
Leden: gratis, anderen € 5.
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€ 328.000  |  Gsm: 0486 069 070

Uitstekend afgewerkt 3 slpk.-appartement 

met autostaanplaats. Omgeven door groen.

Opp. appartement: 115 m2. Opp. terras: 6 m2.
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€ 245.000  |  Gsm: 0468 191 788

Te renoveren gesloten bebouwing op een 

commerciële ligging in het centrum. 

Terrein opp.: 170 m2. Bew. opp.: 160 m2.
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€ 598.000  |  Gsm: 0486 069 070

Ruime gezinswoning van bouwjaar 2000; 

rustig gelegen in het centrum van Latem. 

Terrein opp.: 1.021 m2. Bew. opp.: 313 m2.
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€ 524.000  |  Gsm: 0486 069 070

Bouwrijp perceel met maximale privacy en 

een lange privatieve oprijlaan. 

Terrein opp.: 2.358 m2. Geen bouwverplichting.
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248.000  |  Gsm: 0468 191 788

Starterswoning op ideale locatie nabij het 

centrum van De Pinte. 

Terrein opp.: 215 m2. Bew. opp.: 160 m2.
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€ 435.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met zwembad & 

jaccuzzi in een doodlopende straat. 

Terrein opp.: 511 m2. Bew. opp.: 210 m2.
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€ 389.000 (excl. btw)  |  0486 069 070

Energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 

slaapkamers en 2 bdkrs in het centrum. 

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

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

U verkoopt?

€ 788.000  |  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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€ 765.000  |  Gsm: 0479 417 496

Rustig gelegen en lichtrijke gezinswoning 

met 4 slaapkamers en volgroeide tuin. 

Terrein opp.: 1.585 m2. Bew. opp.: 330 m2.
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€ 465.000  |  Gsm: 0468 191 788

Ruime open bebouwing met gunstige 

oriëntatie nabij de dorpskern.

Terrein opp.: 1.051 m2. Bew. opp.: 190 m2.
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Week tot week
deCemBer

ma. 7 – daVidsFonds en marKant
 20.00: causerie over Rusland (Gildenhuis SDW)
woe. 9 – gezinsBond gewest gent
 20.00: “De Kersentuin” (NTGent)
do. 10 – KVLV sdw
 14.30: bezoek aan “de Kromme Boom”
 (Oostakker)
za. 12 – Kon. harmonieorKest eCho der Leie
 Candlelightconcert (Sint-Paulus)
za. 12 – marKant de Pinte / sdw
 18.30: Opera in de cinema (Kinepolis)
zo. 13 – sint-CamiLLusKoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
zo. 13 – VtBKuLtuur sdw
 bezoek aan Bozar (Brussel)
ma. 14 – zieKenzorg Cm
 14.00: kerstfeest (OC De Graet Afsnee)
di. 15 – marKant de Pinte / sdw
 hobbyles bij Anneleen K. (Leiepark SDW)
Vrij. 18, za. 19 – rederijKersK. de LooFBLomme
 18.30 en 21.00: kerstspel + kerstmarkt
 (Gildenhuis)
zo. 20 – rederijKersKamer de LooFBLomme
 11.30: kerstspel + kerstmarkt (Gildenhuis)
zo. 27 tem woe. 30 – VtBKuLtuur
 reis naar Krakau

januari

ma. 11 – wmV sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers  
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
Vrij. 15 – marKant de Pinte / sdw
 nieuwjaarsreceptie
zo. 17 – KVLV 
 11.00: nieuwjaarsreceptie
zo. 24 – daVidsFonds sdw / aFsnee
 Toast Literair met receptie
woe. 27 – marKant de Pinte / sdw
 praktische les over nieuwe media
Vrij. 29 – gezinsBond gewest gent
 20.00: “Dit zijn de namen” (NTGent)

FeBruari

woe. 3 – gezinsBond gewest gent
 20.00: “Missie” (NTGent)
di. 16 – marKant en daVidsFonds
 voordracht over Iran
Vrij. 19 – marKant de Pinte / sdw
 Bowling
ma. 22 – KVLV
 vergadering in het lokaal
do. 25 – marKant de Pinte / sdw
 bedrijfsbezoek La Lorraine

KVLV  Vrouwen met Vaart

jaarprogramma 2016
zondag 17 januari: nieuwjaarsreceptie om 11 uur in het  lokaal
maandag 22 februari: verrassingsvergadering in het lokaal
maandag 14 maart: bezinningsnamiddag met OKRA: “als onze glimlach zou 
verdwijnen” door Dr. Ostyn
maart: gewestactiviteit
dinsdag 5 april: gewestreis naar Sint-Truiden
donderdag 19 mei: meifeest om 17 uur in het lokaal
mei: spiritualiteitsdag (gewest)
juni: ... i.s.m. Ziekenzorg en CM
zaterdag 4 juni: mini-event (gewest)
maandag 5 september: bezoek aan grote struisvogelkwekerij in Aarsele
donderdag 20 oktober: lidgeldnamiddag
oktober: Bach’s laatste reis (gewest)
november: geleid bezoek aan het kerkhof in de gemeente door 
An Hagelsteen
november: lezing over de Islam (gewest)
maandag 19 december: kerstfeest (in de namiddag)

donderdag 10 december: voorstelling van project ‘de Kromme Boom”
Zoals ieder jaar steunt de KVLV een goed doel. 
Dit jaar wordt het de vzw “De Kromme Boom“ te Oostakker.
“De Kromme Boom“ is een zorgproject dat op vele manieren uniek is. Het
staat open voor mensen in een echte noodsituatie die door de mazen van 
het welvaartsnet glippen en niet meer functioneren in de maatschappij. De 
doelstelling van een verblijf in “De Kromme Boom” is altijd de sociale her-
integratie van diegenen die komen aankloppen.
donderdag 10 december om 14.30 uur is er een voordracht over de werking  
van “De Kromme Boom”. Nadien is er mogelijkheid om koffie en pannenkoek 
te eten voor € 5.
Er kan ook een bezoek gebracht worden aan de bloemenwinkel.
Afspraak om 14.15 uur in het Groenhof Sint-Jozef, Gentstraat 1 (aan de lich-
ten), direct over parking “Boerenhof”.

&   Anny Smet-Lammens, Vennebos 2, Sint-Denijs-Westrem; (09 221 55 38)   

antennewerking
sdw en afsnee vanuit oCmw gent

Beste,
In 2016 zou het de bedoeling zijn om een nieuw buurt-
feest te organiseren in de Bloemekenswijk. Een tijd 
voor plezier en ontspanning, maar ook een tijd om de 
buurt dichter bij elkaar te brengen. (Buurtzorg, weet 
u nog . )
Dus woon je in de Bloemekenswijk of draag je ze een 
warm hart toe en wil je graag meedenken of meehelpen rond de invulling en 
organisatie? Contacteer me gerust, of kom gewoon eens langs!
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 en tot binnenkort! Wauter

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



vtbKultuur sdw

zondag 13 december: daguitstap naar Brussel met bezoek aan Bozar in vele 
facetten
Zin in een boeiende en muzikale zondag?
We nodigen jullie graag uit op een tentoonstelling, een gezellige lunch en 
een concert.
Om 11 uur: geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling, keuze tussen: 
“Anatolia – Home of Eternity” of “Imagine Istanbul”.
Gezamenlijke lunch in Bozar. 

In de namiddag verdiepen we ons in de muzikale wereld met het Nationaal 
Orkest van België o.l.v. Andrey Boreyko. Na een specifieke inleiding tot het 
concert brengt het orkest 3 werken van Sergei Prokofiev, met als soliste Julia 
Fisher, viool: Ouverture on Hebrew Themes, opus 34bis, Concerto voor viool 
en orkest n° 1, opus 19 en Suite van Romeo en Julia.

Praktisch:
Afspraak in Bozar om 11 uur.
Naar Bozar met de trein (Brussel Centraal), ieder zorgt voor zijn eigen ticket. 
Of afspraak ter plaatse, ingang Bozar om 10.45 uur.
Vertrekuur: 10.08 uur in Gent Sint-Pieters
Max. aantal personen: 20
Prijs: € 66 per persoon (geleid bezoek aan de tentoonstelling + driegangen-
lunch + eersterangplaatsen voor het concert)

Inschrijven kan bij Mia Bogaert: mia@rocvzw.be of bij Lea Vandeputte 
(09 221 13 98) met vermelding van welke tentoonstelling u wil bezoeken.

markant
de Pinte / sdw

maandag 30 november: kookles met kerstmenu
in de voormiddag om 10 uur en ‘s avonds om 19 uur.
Dit jaar maken we opnieuw een klassiek maar vlot klaar te maken kerstmenu 
met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert met etentje achteraf.
Deze les wordt gegeven door Erica De Vogelaere, ervaren lesgeefster en vindt 
plaats in het Gezinslokaal, Sportwegel, De Pinte.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

zaterdag 12 december om 18.30 uur: opera in de cinema, Kinepolis gent  
Kinepolis brengt dit seizoen weer enkele schitterende opera’s in high defini-
tion op groot scherm terwijl ze live worden uitgevoerd in de New York Metro-
politan Opera.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van “Opera in de cinema” wordt 
op zaterdag 12 december “Die Zauberflöte” van W.A. Mozart heropgevoerd. 
Deze meest uitgevoerde opera ter wereld met de schitterende muziek van 
Mozart blijft luisteraars van over de hele wereld boeien. Het is dan ook de 
laatste opera van de componist die drie maanden na de première overleed.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

dinsdag 15 december in de namiddag: hobbyles “maken van een ring, han-
gertje en/of halssnoer in epoxy” 
door Anneleen K, juwelenontwerpster, in eigen atelier in het Leiepark in Sint-
Denijs-Westrem.
Vooraf inschrijven.

     
     
 

     
     
 

Week tot week
maart

zo. 6 – daVidsFonds sdw / aFsnee
 tentoonstelling in STAM
ma. 7 – wmV sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit de bevolking
 20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje bij café “In het Gemeentehuis”)
do. 10 – marKant de Pinte / sdw
 voordracht
ma. 14 – KVLV en oKra
 bezinningsnamiddag
do. 17 – daVidsFonds en KwB
 causerie
di. 22 – marKant en daVidsFonds
 bier: praktische les en proeverij

aPriL

di. 5 – KVLV
 gewestreis naar Sint-Truiden
ma. 11 – marKant de Pinte / sdw
 halve-daguitstap in Gent
Vrij. 22 – marKant de Pinte / sdw
 Gentse Floraliën
do. 28 – daVidsFonds en oKra
 causerie over dementie

Flanders 
expo sdw

zondag 6 december: Gent Militaria: beurs 
over militaria en militaire antiquiteiten

donderdag 10 tem zondag 13 december: Boe-
kenfestijn: gratis toegankelijke consumen-
tenbeurs met meer dan een miljoen nieuwe 
boeken, multimedia en hobby-artikelen aan 
scherpe prijzen.

zondag 13 december: Aussie Tours Oceanië 
Roadshow: de beste voorbereiding voor uw 
reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Zuid-
zee-eilanden.



BasissChooL

sint-Paulus sdw
 
Bouw nieuwe campus
In samenwerking met Scholen van Morgen bouwt Sint-Paulus 
een gloednieuwe campus van 1.300 m² in Sint-Denijs-Westrem. 
De grote betonvlakte tussen de Oudeheerweg en de Loof- 
blommestraat moet tegen oktober 2016 omgetoverd zijn tot 
een gloednieuw schoolgebouw dat volledig geïntegreerd zal 
zijn in de huidige bebouwing van het Gemeenteplein.
Thiago (2 jaar) uit de peuterklas en Nathan (10 jaar) uit het 
zesde leerjaar, met hulp van directeur Wim Depoorter, metsel-
den op maandag 26 oktober de eerste symbolische steen. 

Nu is het aan de aannemers. Een bijzonder onderdeel van het 
vernieuwbouwproject is dat de grote kapel, die al jaren leeg 
staat, omgevormd wordt tot een overdekte speelplaats. “De 
kapel zal ook worden opengesteld voor de leefgemeenschap 
en de parochie van Sint-Denijs-Westrem. Dat zal de lokale ver-
bondenheid ongetwijfeld vergroten.”
In de plaats van het afgebroken gedeelte komen acht klassen 
(voor de lagere school en de derde kleuterklas), een grote eet-
zaal met keuken en berging, een leraarskamer, zorgklas, direc-
tielokaal, secretariaat, vergaderruimtes, polyvalente eilanden, 
sanitaire voorzieningen, een lift en technische ruimte. Er komt 
een buitenspeelruimte van 762 m2, naast de overdekte speel-
plaats van ruim 230 m2 in de kapel. 
Directeur Wim Depoorter vertrouwt erop dat Sint-Paulus de 
titel “vijfsterrenschool” waard zal zijn.
Bovenop het metselen van de eerste steen, mochten de jong-
ste en oudste juffen ook een tijdcapsule in een buis steken. 
“Als over honderd jaar deze nieuwe school misschien ook af-
gebroken moet worden, zullen de mensen weten hoe wij hier 
onderwijs gaven. In de capsule zit onder andere de tekst van 
het nieuwe schoollied: een aangepaste versie van “Iedereen is 
van de Wereld” van The Scene, herwerkt tot “Iedereen is voor 
Sint-Paulus, Sint-Paulus is voor iedereen”.

zo was het
Sloop van de oude gebouwen Sint-Paulusinstituut, voorheen 
Sint-Teresia-instituut.
Deze gebouwen waren samen met het Gemeenteplein ge-
klasseerd als beschermd dorpsgezicht, maar wegens de zeer 
slechte staat kreeg men de toelating van hogerhand om ze te 
slopen.  
Het smalle voetpad mag niet gewijzigd worden en moet de 
oorspronkelijke breedte behouden. 

Foto 1: Loofblommestraat: gesloopt tot aan het lage gebouw 
(lokaal leerkrachten)
Foto 2: boven rechts: lokaal bibliotheek “Kunst- Veredelt, (1965 
tot 1981), onder: turnlokaal
Foto 3: Poort in de Hogeheerweg met beeld van O.L.Vrouw; 
nooduitgang en ingang  van bibliotheek.

 Foto 1         Foto 2             Foto 3



weLzijnssChaKeL Borluut
Voedselondersteuning in sdw / afsnee
Met een 10-tal vrijwillers zijn we gestart met het oprichten van 
een voedselondersteuning voor de kansarmen in Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee. Dankzij de heer Rudy Coddens werd de 
locatie ons bezorgd door OCMW Gent.
De voedselondersteuning zal werken onder de naam Welzijns-
schakel Borluut. 
Deze ondersteuning werkt volledig autonoom en is volledig 
zelfbedruipend. Er komt ook een rekeningnummer waar men 
giften op kan storten. 

De administratieve molen is nu volop aan de gang en we hopen 
officieel te kunnen starten begin april. 
U zal er zeker van op de hoogte gehouden worden.
Indien u meer informatie wenst over deze voedselondersteu-
ning kan u altijd terecht bij: 
Michèle Bouverne (0475 96 05 95); michele@simonne.be.
Met onze dank aan de vrijwilligers van Welzijnsschakel Borluut.

Parochies sdw/aFsnee

op de bres tegen sociale uitsluiting, armoede en honger
Welzijnszorg i.s.m. onze parochies Afsnee en Sint-Denijs-
Westrem, de Gemeentelijke basisschool Westerhem, de vrije 
basisschool Sint-Paulus en jullie allen, lezers van de INFO.
Ja, de armoede in ons land neemt toe, niet alleen in de groot-
steden maar ook in onze onmiddellijke omgeving is ze voel-
baar. Daarom zeggen we in deze adventperiode: armoede is 
onaanvaardbaar en vragen wij jullie actieve medewerking aan 
ons project “solidariteit met de meest armen onder ons”.
Zoals vorig jaar zamelen wij eetwaren in voor drie sociale dien-
sten die heel dicht bij de armen staan.
Concreet: wij vragen jullie om in de periode van 5 tot 25 decem-
ber een pakket van droge voeding af te geven op de verzamel-
plek de Pastorie, Pastorijdreef 2, SDW of voor de aanvang van 
de eucharistieviering een pakket te deponeren aan de ingang 
van de kerk op zaterdag 5 december in de parochiekerk van 
Afsnee, op zondag 6 december in de parochiekerk van SDW.
Wij zamelen in: conserven, soepen, droge voeding, koffie,
betterfood, vitabis, potjes babyvoeding, deegwaren, chocolade.

even kennismaken met de drie sociale diensten:
het geraarke, harelbekestraat 64, 9000 gent:
werkt reeds meer dan 25 jaar zonder subsidies met 18 vrijwil-
ligers. Ze hebben een winkel in tweedehandskledij waar ge-
schonken kledij wordt gesorteerd, gewassen, gestreken, ge-
ordend enz. en goedkoop verkocht. Het Geraarke organiseert 
rommelmarkten, intern en extern. Met de opbrengst van deze 
acties koopt men o.a. etenswaren voor de tweemaandelijkse 
uitdeling van voedselpakketten, goed voor ongeveer 260 à 300 
personen.
toont-je, Louis Van houttestraat 62, 9050 gentbrugge:
Uit het jaarverslag van Toont-Je van 2014:
op vraag van onze hulpvragers geven we binnen de materiële 
hulpverlening voorrang aan de noodvoeding. 

oVerziCht

jaar Aantal Aantal Gemiddeld aantal
 voedselpakketten hulpvragers VP. per week

2010 5885 460 115 voor 219 V en 78 K
2011 6585 477 129 voor 245 V en 102 K
2012 6669 539 133 voor 252 V en 109 K
2013 7052 541 141 voor 266 V en 122 K
2014 7732 554 153 voor 291 V en 121 K

Vaststelling in 2014: blijvende stijging van de voedselpakket-
ten en het weekgemiddelde.
Meer mensen vragen hulp voor langere periodes en velen heb-
ben de maximale ondersteuning nodig.
de tinten, nederpolder 6a, 9000 gent:
Is nog een apart verhaal. Zij hebben te maken met alle natio-
naliteiten, vluchtelingen, ontheemden, het zijn er honderden. 
Er is een kledingwinkel en een hersteldienst. Met talrijke vrij-
willigers worden hulpbehoevenden bijgestaan in diverse talen 
zodat ze in de diepe nood aangesproken en begrepen kunnen 
worden.
Slotsom van het verhaal: “zou men armoe lijden om een mand-
je meer”?, oud Vlaams lied. Breng een goed gevulde mand 
mee! Namens hen die zoveel armer zijn dan wij, een dikke 
dank je wel.

open huis sdw

Het Open Huis, ontmoetingsplaats voor en door 55+, in de Pas-
torijdreef 6 te Sint-Denijs-Westrem sloot zaterdag 14 november 
tijdelijk zijn deuren. 
Het gebouw is aan renovatie toe. Het wordt grondig vernieuwd 
op het vlak van brandveiligheid, energievriendelijkheid én toe-
gankelijkheid. Ook het interieur wordt opgefrist. 
Je kan als 55+ elkaar blijven ontmoeten in het Woonzorgcen-
trum Zonnehove, Loofblommestraat 4. De bekende vrijwilligers 
van het Open Huis ontvangen je er voor een babbeltje of een 
aangename activiteit. 
Je kan er terecht op volgende ogenblikken:
maandag van 14 tot 17 uur: praten en kaarten
dinsdag van 14 tot 17 uur: praten en in line dance
donderdag van 14 tot 17 uur: praten en computerassistentie 
door de computerbuddies
vrijdag: praten, kaarten, knutselen en handwerk.
Het einde van de werken is voorzien voor de lente van 2016. We 
kijken er nu al naar uit!

KoninKLijK harmonieorKest

echo der Leie
zaterdag 19 december: Candlelightconcert  
Wie ons vorig jaar kwam bewonderen en aanmoedigen, heeft 
ons rood zien uitslaan van inspanning en de blozende wangen 
nadien verraadden het plezier bij alle aanwezigen. Het Candle-
lightconcert dat we dit jaar houden op onze vertrouwde locatie 
het Sint-Paulusinstituut, zal ook aan die beschrijving kunnen 
beantwoorden. En toch zal het anders zijn. Nog beter en in 
een heel andere sfeer. We houden het nog even geheimzinnig, 
maar nodigen u graag uit!

Met vriendelijke groeten, 
het bestuur van het Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie vzw

 &   http://echoderleie.be/
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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



ziekenzorg Cm
sdw / aFsnee

maandag 14 december: doorbreek de eenzaamheid: kerstfeest
Ziekenzorg CM is een vereniging waarin langdurig zieke men-
sen, zorgbehoevende personen, hun mantelzorgers en ge-
zonde mensen het voor elkaar opnemen. In onze samenleving 
leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereen-
zaming. 

Een chronische ziekte mag niet de oorzaak zijn dat mensen niet 
meer deelnemen aan het sociaal leven in hun buurt. Daarom 
organiseert Ziekenzorg CM een waaier aan activiteiten die in-
spelen op de verschillende interesses van langdurig zieke of 
zorgbehoevende mensen.

Een eerstvolgende activiteit vindt plaats op maandag 14 de-
cember om 14 uur in zaal De Graet in Afsnee. We vieren er 
reeds kerst. Marcella Piessens brengt ons een verrassende en 
sfeervolle vertelling met als thema “Kerstmis, de dag dat ze 
niet schieten…”. Dit is geen gewoon verhaal, het is het Kerst-
verhaal dat de wereld moet horen. ’t Is een loopgravenverhaal 
over vriendschap, verlangen en over vijanden die voor één dag 
de beste vrienden werden. Het verhaal bevat heel wat levens-
ernst, maar er mag ook wat humor bij. Nadien worden we ge-
trakteerd met een lekker stuk kerstbuche en geurende koffie 
of thee.
Maar niet alle zieken kunnen zich verplaatsen. Zo dreigen 
sommige langdurig zieken en zorgbehoevende mensen thuis 
te vereenzamen. Dan is het belangrijk om het contact met de 
buitenwereld te herstellen of te ondersteunen. Dat doen we 
via huisbezoek. Onze talrijke medewerkers bezoeken zo regel-
matig heel wat thuisgebonden zieken in Afsnee en Sint-Denijs-
Westrem.

Bent u ook begaan met de zieke mensen uit uw omgeving, 
voelt u de kriebels om ook regelmatig een zieke te bezoeken, of 
wilt u meewerken aan onze activiteiten, dan bent u van harte 
welkom om als medewerker onze ploeg te versterken. Leeftijd, 
geslacht, religie speelt geen rol. 
Bent u zelf chronisch ziek, zorgbehoevende of mantelzorger 
en wenst u lid te worden van Ziekenzorg CM, aarzel dan niet 
ons te contacteren. Ook jong-chronische zieken zijn van harte 
welkom!

voorzitter: Peter Maenhaut, (09 222 73 58), 
peter_maenhaut@telenet.be,
verantwoordelijke huisbezoeken en nieuwe leden:
Nicole Coucke-Van Hove, (09 221 06 10) coucke@skynet.be 

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)

gezinsbond
sdw / aFsnee

Lijnkaarten met korting
De Gezinsbond is altijd een pleitbezorger geweest voor het 
openbaar vervoer: dit vermijdt files, is goedkoper, is milieu-
vriendelijker… We zijn dan ook blij om een nieuwe actie met 
De Lijn te mogen opstarten: 10 % spaarkorting voor alle leden 
op lijnkaarten.
Als lid van de Gezinsbond krijg je 10 % spaarkorting bij aankoop 
van een lijnkaart. Een lijnkaart is een tienrittenkaart. Een “rit” 
betekent het recht op één uur tram- of busgebruik bij De Lijn. 
Maar bij een overstap bijvoorbeeld blijft die ene rit geldig in-
dien de overstap binnen het uur gebeurt.
Je kan de spaarkorting enkel krijgen bij aankoop bij vrijwilligers 
van de Gezinsbond. Het verkooppunt voor afdeling Sint-Denijs-
Westrem / Afsnee vind je bij Hugo Depaepe, Kortrijksesteen-
weg 1117. Je kan er terecht op maandagavond tussen 17 en 
19 uur. Op vertoon van je lidkaart van de Gezinsbond betaal je  
€ 14 en ontvang je € 1,40 spaarkorting in je online portemonnee.
Ben je nog geen lid van de Gezinsbond? Dan word je voor € 40 
lid tot eind 2016. 
Inlichtingen over het lidmaatschap bij Hugo Depaepe,  
(09 220 01 70), hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

met de gezinsbond naar ntgent
Gezinsbond gewest Gent heeft een aantal prachtige voorstel-
lingen van NTGent uitgekozen, waar je als lid van de Gezins-
bond kan genieten van een stukje cultuur aan een gereduceer-
de prijs:
“de kersentuin”. Een weduwe keert terug naar haar ouderlijk 
huis en wordt er geconfronteerd met herinneringen aan een 
ver verleden. Tsjechov in een regie van Johan Simons.
woensdag 9 december om 20 uur in NTGent, Sint-Baafsplein. 
Inleiding om 19.15 uur.
Tickets  € 20 (normaal € 24). Doelgroep: volwassenen.

“dit zijn de namen”.
‘Dit zijn de namen’ vertelt in een bijna schokkende eenvoud 
het verhaal van verloren mensen, mensen met een schijnbaar 
hopeloze geschiedenis: een man op zoek naar betekenis in het 
eigen leven, een groep vluchtelingen op zoek naar hun eigen 
menselijkheid in de grote wereld.
Gastregisseur Philipp Becker maakt een toneelbewerking van 
de gelijknamige roman van Tommy Wieringa.
Vrijdag 29 januari 2016 om 20 uur. in NTGent, Sint-Baafsplein. 
Inleiding om 19.15 uur.
Tickets € 20 (normaal € 26). Doelgroep: volwassenen.

“missie”: een pakkende monoloog door Bruno Vanden Broecke 
in de huid van een oude maar nog steeds vitale missionaris die 
terugblikt op zijn leven. Tekst van David Van Reybrouck.
woensdag 3 februari 2016 om 20 uur. in NTGent, Sint-Baafs-
plein. Inleiding om 19.15 uur.
Tickets € 20 (normaal € 24). Doelgroep: volwassenen.

Tickets bestellen bij Gezinsbond gewest Gent: (09 225 46 52), 
gewest.gent@gezinsbond-ovl.be.
Wie naar toneel gaat in NTGent, kan op vertoon van het ticket 
gratis met “de Lijn” heen en terug. Wil je de tickets op voor-
hand, gelieve dit bij inschrijving te vermelden, we vragen dan 
€ 1 extra per inschrijving voor de verzendingskosten. De tickets 
zullen tijdig worden verstuurd. Anders liggen de tickets juist 
vóór de voorstelling klaar aan de balie van NTGent. 



Met de steun van Piano’s Maene Gent 

De beste merken verdeeld over 2 showrooms : 
Yamaha - Kawai -  Doutreligne -  Essex -  Boston -  Steinway & Sons

Digitale piano’s Kawai, Yamaha, Roland
Tweedehands piano’s in alle prijsklassen

Huur een kwaliteitspiano vanaf 45 € per maand !  

Onze twee Gentse showrooms (Piano’s Maene en “Steinway Piano Gallery Belgium”) 
zijn gelegen in de Pieter Van Reysschootlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

Makkelijk te vinden, langs de Kortrijksesteenweg, vlak bij de E40-oprit .

Meer info op www.maene.be 
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Alle klussen
binnen en buiten

PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98

9840 De Pinte

0473 73 29 74
pietdebleye@telenet.be

BTw BE  0740.411.886

st.-Camilluskoor
zondag 13 december om 19 uur in de kerk van sint-denijs-
westrem: Kerstconcert
Kerstmis nadert. Het worden weer familiale hoogdagen van 
ontmoeting, momenten van religieuze en emotionele verbon-
denheid.
Zoals zoveel jaren, brengt het Sint-Camilluskoor een sfeervol, 
muzikaal hoogstaand concert met als blikvanger dit jaar het 
trio: cello, Luc Tooten, fluit, Femke Van Leuven en harp Leen 
Van der Roost. 

Luc Tooten: na een lange carrière als cello-solo bij het Brus-
sels Philharmonic concentreert hij zich op de kamermuziek en 
het solistisch werk. Zijn recentste cd met het Tripelconcerto 
van Beethoven samen met Chingiz Osmanov viool, Eliane Ro-
driguez piano en het Staatsorkest van Sint-Petersburg onder de 
leiding van Walter Proost werd door de vakpers geprezen voor 
zijn muzikaliteit en zijn technische perfectie. 

Femke Van Leuven gasteert bij het Nationaal Orkest van België, 
het Symphonisch Orkest van Hamburg en het Orkest van de 
Munt. Ze is een veel gevraagde gaste bij het Brussels Philhar-
monic. Samen met gitarist Jeroen Keymeulen vormt ze het duo 
Trabajando waarmee ze onlangs een prachtige swingende cd 
op de markt bracht. 

Leen Van der Roost: is een vaste waarde in het Vlaams Sin-
fonietta en het kamermuziekcollectief “Les Fêtes Galantas”. 

Ze is tevens een veel gevraagde gaste bij het Orchestre de 
Liège, het orkest van de Munt, het Brussels Philharmonic. Ze 
realiseerde opnames en tournées met het Vlaams Radio Koor 
onder leiding van Hervé Niquet.

Het trio brengt samen met het Sint-Camilluskoor een genuan-
ceerd repertorium van pareltjes uit de muziekliteratuur pas-
send in de kerstsfeer.

Kaarten: € 10, kinderen onder 12 jaar gratis toegang.
Kaarten te bekomen bij de leden van het koor en bij Joris Sleurs 
(09 222 03 01).



wijk aan zet 
wijksubsidie: reglement en hoe aanvragen
We zetten nog eens Wijk aan Zet in de kijker omdat buurten uit onze gemeenten 
evenementen kunnen opzetten om de samenhorigheid in hun buurt te verho-
gen die door de Stad via “Wijk aan Zet” kunnen gesubsidieerd worden.

Beschrijving: de “Wijk aan Zet”-subsidie wil wijkprojecten binnen Gent onder-
steunen. Projecten die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor 
een subsidie tot maximum € 2.500. 
Verschillende soorten projecten komen in aanmerking voor de subsidie zoals:
* een verhalenfestival
* een straat- of buurtfeest
* een buurtfanfare of een parade door de wijk
* een wijkkrant of website van buurtbewoners
Ook voor structurele projecten met een looptijd van twee tot drie jaar kan de 
subsidie aangevraagd worden. U kunt de subsidie tweemaal per jaar aanvragen: 
in februari en in september. Een jury beoordeelt de ingediende projecten en 
kent de subsidie toe aan de projecten van hun keuze.

Voorwaarden: om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project 
aan deze voorwaarden voldoen:
* uw project moet het buurtgevoel in de wijk verbeteren
* uw project moet uitgaan van de bewoners van de wijk
* de gevraagde subsidie moet in verhouding zijn met de kostprijs van het initia-

tief of project
* uw project moet uiterlijk binnen 1 jaar uitgevoerd worden
De gedetailleerde lijst met voorwaarden vindt u terug in het reglement.

Bedrag: een wijkjury beoordeelt alle aanvragen. In totaal kan een subsidie tot 
€ 2.500 worden toegekend per aanvraag. Structurele initiatieven kunnen een 
goedkeuring krijgen voor maximaal drie jaar en kunnen bijgevolg driemaal 
€ 2.500 toegewezen krijgen.

Procedure aanvraag
U kunt de subsidie “Wijk aan Zet” twee keer per jaar aanvragen
* in februari (deadline: laatste werkdag februari)
* in september (deadline: laatste werkdag september)
U kunt steeds voor één wijkinitiatief of -project de subsidie aanvragen. Zorg 
ervoor dat uw aanvraag:
* volledig ingevuld is
* voorzien is van de nodige handtekeningen
* op tijd wordt ingediend
U stuurt uw aanvraag naar:
Stad Gent, t.a.v. Gebiedsgerichte Werking, Botermarkt 1, 9000 Gent

Beoordeling: een wijkjury beoordeelt de ingediende aanvragen en adviseert het 
College van Burgemeester en Schepenen over het toekennen van de subsidie. 
Ze bestaat steeds uit:
* 3-5 bewoners uit de wijk
* 1-2 vertegenwoordigers van lokale verenigingen uit de wijk
* 1-2 ambtenaren van Stad Gent die betrokken zijn bij de wijk
De jury neemt de volgende taken op:
* ze gaat na of het initiatief of project voldoet aan de voorwaarden
* ze formuleert een gunstig of ongunstig advies over de toekenning van de sub-

sidie
* ze bepaalt het bedrag van de subsidie en motiveert het gekozen bedrag
* ze geeft tips voor de uitvoering van de actie
De adviezen van de jury worden aangevuld met de adviezen van Gebiedsgerich-
te Werking.

Beslissing: het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing 
over de toekenning van de subsidie “Wijk aan Zet” op basis van de adviezen van 
de wijkjury en Gebiedsgerichte Werking. De beslissing valt ten laatste 75 dagen 
na de deadline voor het indienen van de aanvragen. U ontvangt een verslag van 
de beslissing via de post ten laatste 90 dagen na de beslissing.

uitbetaling
Uw subsidie werd goedgekeurd? Dan ontvangt u het toegekende bedrag onge-
veer een maand voor de actie.

     

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



heemKring 

scheldeveld
het jaarboek van heemkring scheldeveld 2015 is er! 
Het is opnieuw gevuld met allerlei streekgeschiedenis. Eddy 
Vaernewijck brengt het verhaal van hoe Cyriel Buysse de Eer-
ste Wereldoorlog zag. Het 150-jarig bestaan van de Koninklijke 
Fanfare Sint-Cecilia uit Eke wordt door Christiaan Vlerick naar 
voor gebracht met een overzicht van de beginjaren van deze 
muziekmaatschappij. Johan Van Twembeke belicht het dage-
lijks leven in de streek tijdens die “Groote Oorlog” in 1915, 
dit aan de hand van lokale krantenberichten uit de krant De 
Gentenaar en Het Volk. Gaande van diefstallen, inbraken en 
berichten van oorlogsslachtoffers tot rechterlijke uitspraken en 
openbare verkopen, wordt een beeld geschetst van de lokale 
leefwereld tijdens deze “Groote Oorlog”.

In een ander artikel beschrijft Johan Van Twembeke de begin-
jaren van de “Boerinnenbond”. De oprichtingsdata van de ver-
schillende Boerinnenbonden uit de streek komen hierin aan 
bod.

Samen met Albert Le Clercq geeft Johan Van Twembeke ook 
een overzicht van de herbergen die ooit in de Drapstraat te Na-
zareth aanwezig waren. Het protest van Nazareth en De Pinte 
tegen de komst van een vliegveld wordt beschreven door Al-
bert Le Clercq. Claude Gekiere vertelt het verhaal van een paar 
vondelingen uit Nazareth. 

Schooljaar ‘53-’54: hoofdonderwijzer “Meester Gilbert” met de 
leerlingen van het 7e en 8e leerjaar.

Een overzicht van de geschiedenis van Fabelta of de “Fibranne” 
wordt gebracht door Eric De Keyser. Luc Goeminne bestudeert 
de evolutie van het bosareaal in de streek tussen Schelde en 
Leie tussen 1000 en 1900. In de rubriek “Scheldeveld voorbij” 
worden elk jaar een aantal streekfiguren in de kijker geplaatst 
die in de loop van 2014 overleden zijn, waaronder “meester” 
Gilbert Demeyere.

Het Jaarboek 2015 kost € 15 en is te verkrijgen bij Marilyn  
Couck (09 282 70 42) of via Paul Van den Borre (09 221 19 51).



wmV sdw/afsnee

autodeLen, is hier een draagVLaK Voor in het zuiden Van 
gent?

Carpoolen of autopoolen is het deelgebruik van de auto, voor-
namelijk voor het woon-werkverkeer. Het verdelen van de auto-
kosten over de inzittenden is een belangrijk kostenvoordeel. Bij 
carpoolen kan je meerijden met een particuliere eigenaar van 
een wagen (niet zelden gebeurt dat met onderlinge contracten), 
Je kunt er zelfs een tussenkomst voor krijgen van je werkgever.

autodelen of Carshare:  bij autodelen maken meerdere personen 
om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. 
Autodelen richt zich tot alle groepen personen. Het principe is: je 
gebruikt een auto wanneer je hem nodig hebt, wanneer de wa-
gen stilstaat kan iemand anders hem gebruiken. Het gebruik van 
een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan. Er zijn in Gent 
verschillende autodeelaanbieders: Autopia, Cambio, Dégage en 
Partago. Bij het autodelen neem je zelf het stuur in handen en 
staat de wagen van een bepaalde organisatie klaar op een ‘stand-
plaats’. Hopelijk wordt dit ook mogelijk in SDW of ergens tussen 
beide deelgemeenten. Hiervan kunnen aangesloten leden dan 
gebruikmaken. De werkgroep wil nagaan of er een draagvlak is 
voor autodelen in SDW en Afsnee.
 
autodelen voor anders valide personen
Buiten deze vorm van autodelen zijn er nog andere aantrekkelij-
ke varianten en er is ook al concurrentie. Zo kan aan vele wensen 
worden voldaan, ook voor anders valide personen die niet altijd 
geholpen kunnen worden door het openbaar vervoer. Voor deze 
doelgroep bestaat AVIRA (een partner van Taxistop) met rolstoel-
vriendelijke auto’s. Met deze maatschappij geniet men steun van 
Flanders Care (de Vlaamse overheid die o.a. instaat voor verbe-
terde zorgkwaliteit, (02 553 33 68). Dat kan ook denkbaar zijn 
in een woon- en zorgcentrum samen met de omgevende buurt, 
leidend tot een gezelschap van 10 tot 15 personen.
 
dienstwagens van de stad als autodelen
Steeds meer steden ondersteunen deze initiatieven Ze hebben er 
zelf baat bij en willen het goede voorbeeld geven door zelfs hun 
eigen dienstwagens buiten de normale diensturen ter beschik-
king te stellen voor particulier gebruik. Met zo een auto van een 
organisatie geniet je in de stad van parkeer- of gunstvoordelen 
en ben je op weg met een goed onderhouden en degelijk verze-
kerde wagen binnen een uitgetest systeem. 

organisaties die autodelen met eigen wagens of uitsluitend op-
treden als bemiddelaar 
Autodelen biedt zowel ecologische als economische voordelen: 
verkeersdichtheid, parkeerdruk daalt en files worden misschien 
korter. WMV is het principe van het autodelen genegen en hoopt 
dat dit reeds goed uitgewerkt systeem ook in de regio SDW/ 
Afsnee van de grond kan komen. Dit vervoersysteem bestaat 
overigens niet enkel in een aantal grote en middelgrote steden 
in ons land, maar ook in de ons omringende landen: de Duitse 

Fahrgemeinschaft, in Nederland o.a. Samenrijden, een platform 
van de ANWB enz.

Er zijn maatschappijen die zelf auto’s bezitten en autodelen in-
richten, anderzijds zijn er maatschappijen die zelf geen auto’s be-
zitten maar uitsluitend bemiddelen om een auto te delen zoals: 
Toogether, Mywheels, SnappCar, WeGo... Internet heeft heel wat 
websites om je wegwijs te maken in de verschillende aanbieders. 
Om een auto te kunnen delen moet men lid worden en mogelijks 
een abonnement nemen bij een autodeelmaatschappij.

inrichten van homeparty’s bij bewoners van sdw en afsnee om 
autodelen te promoten en te verduidelijken samen met een er-
kende autodeelorganisatie
WMV geeft deze informatie door omdat autodelen goedkoop, 
praktisch, duidelijk, gezond, sociaal en ideaal is voor welbepaal-
de doelgroepen en een ecologische inbreng heeft.

WMV vernam onlangs dat de Stad recentelijk afspraken heeft 
gemaakt met het Gents Milieufront (GMF) om het autodelen in 
Gent actief te gaan promoten in samenwerking met 4 autodeel- 
organisaties, dit, om in haar wijken de verschillende autodeel-
systemen en -organisaties toe te lichten. Daarbij stellen enthou- 
siaste vrijwilligers hun huiskamer (met een hapje en een drank-
je) graag ter beschikking. Zo wordt autodelen tot in de huiskamer 
gebracht en aan een uitgenodigd en geïnteresseerd gezelschap 
verduidelijkt. Een autodeelmeester of -meesteres zorgt voor die 
toelichting en beantwoordt de vragen, zoals: Is het autodelen 
wel echt iets voor mij? Hoe werkt dat eigenlijk en hoe begin je 
daar praktisch aan? Wat in geval van een aanrijding of een de-
fect? Mag ik daarmee de grens over, hoever en hoelang? Hoe-
veel kost me dat allemaal? In hoever is het gebruik ervan ge-
limiteerd? Hoe zit dat met een autodeelpolis of een klassieke 
verzekering en wat met het bonus-malussysteem? Ik wil mijn 
eigen auto delen, hoe? 

Zo’n autodeelparty of -avond gaat pas door met ten minste 5 
aanwezigen en de party moet tenminste 15 dagen op voorhand 
aangevraagd worden. 
Wanneer je zo’n party inricht, wil WMV daarvan in kennis stellen 
per e-mail: wmv@telenet.be, met je contactgegevens (uiterlijk 
op 8 januari). WMV poogt op die manier te achterhalen hoe groot 
hier de belangstelling is voor autodelen. Hierop wordt zeker nog 
teruggekomen mits WMV voldoende info kon verzamelen. Er kan 
dan vanuit WMV nog een rondvraag of peiling volgen, afhanke-
lijk van de opgevangen reacties en van de WMV- contacten ter 
zake met derden.

autodelen.net
Voor info en voor alle vormen van autodelen kan je contact opne-
men met ‘autodelen.net’. Dit is nu het Vlaams Netwerk Autodelen 
en heeft tot doel de ecologische, sociale en economische voorde-
len van autodelen te maximaliseren door de belangen te bunde-
len van de particuliere autodeelgroepen en –organisaties,door 
ze te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden en door 
de uitbouw van het algemeen concept autodelen, ‘innovatie en 
pilootprojecten’  (09 242 32 75, Fax: 09 242 32 2), p.a. Koningin 
Maria-Hendrikaplein 65B, 9000 Gent; info@autodelen.net;  
www.autodelen.net/contact.

Je kunt op dat adres bij mevrouw Iris Verschaeve de folder opvra-
gen die GMF heeft gemaakt, (09 242 87 59) maandag. woensdag. 
en donderdag.

&  WMV-Contact:  Lauwstraat 73, 9051 SDW
 E-mail: wmv@telenet.be



 

KERSTCONCERTKERSTCONCERTKERSTCONCERT   
Zondag 13 december 2015, om 19u00 
Parochiekerk Sint-Denijs-Westrem 

o.l.v. Lieve Stryboso.l.v. Lieve Stryboso.l.v. Lieve Strybos   

Vrij van zegel, art. 198 
Verantw. Uitgever: Joris Sleurs 

Kaarten aan € 10 
(Kinderen onder de 12 jaar: gratis)  

Meer inlichtingen: Joris Sleurs 09 222 03 01  

Leen Van der RoostLeen Van der RoostLeen Van der Roost   
HarpHarpHarp   

Femke Van LeuvenFemke Van LeuvenFemke Van Leuven   
FluitFluitFluit   

Luc TootenLuc TootenLuc Tooten   
CelloCelloCello   



BON

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 01/12/2015 t.e.m. 31/08/2016 
en enkel in IKEA Gent, 1 taartje per bon.

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

Zondagsopening IKEA Gent
13 december (10u-18u)

Openbaar vervoer: 
Tramlijn 1

E40: afrit Expo


