
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe jaar is weer gestart met talrijke wensen en goede voornemens. Het 
is elk jaar een gelegenheid om de bestuursleden van de verschillende verenigin-
gen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, de talrijke sponsors van de dekenij, de 
adverteerders, leden van de opperdekenij en gemandateerden van het gemeen-
tebestuur te mogen ontvangen op onze receptie en van die gelegenheid gebruik 
te maken om elkaar beter te leren kennen en van gedachten te wisselen over de 
huidige en toekomstige werking van onze dekenij.

We vroegen in de INFO van januari om het lidgeld te betalen. Behoren tot de 
socio-culturele dekenij betekent geïnteresseerd zijn in het wel en wee van je ge-
meente, mee helpen bouwen aan de versteviging van de onderlinge relaties en 
van het verenigingsleven. We maken er samen een leefbare gemeenschap van, 
een dorp waar het goed is om te wonen, al is het gefusioneerd met de stad. Een 
grote schare vrijwilligers zet zich zeer geëngageerd in. 
De redactie van de INFO maakt het mogelijk om dit nieuwsblad 10 keer per 
maand in alle brievenbussen te krijgen met de mededelingen van de verschil-
lende verenigingen, stadsnieuws en nuttige informatie die de inwoners kunnen 
aanbelangen.  
Je vindt de functies van bestuursleden in de colofon van de INFO. Nuttig om 
hen te contacteren waar gewenst. Nieuwe bestuursleden zijn steeds welkom om 
onze groep uit te breiden. De ganse bestuursploeg staat graag te uwer beschik-
king.

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 344 - februari 2014
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Vernieuwde koopgids binnenin !!!



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be
€ 725.000  |  0479 417 496

Hedendaagse en ruime villa met 5 slaap-
kamers geniet van een uiterst rustige ligging.
Opp. grond : 1.628 m2. Bew. opp : 315 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 795.000  |  0479 417 496

Nieuwbouwvilla in landelijke stijl op wandel-
afstand van de Leie en het pittoreske Sas.
Opp. grond : 1.070 m2. Bew. opp. : 474 m2.

|   AsteneTE KOOP

€ 194.500  |  0486 069 070

Drie nieuwbouw loft-appartementen met 
terras en eigen autostaanplaats.
Bew. opp. van 57 m2 tot 83 m2 (excl. terras)

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 1.099.000  |  0486 069 070

Ruime villa op een ZW-georiënteerd terrein 
met dieptezicht. Geniet van rust en privacy. 
Opp. grond : 3.036 m2. Bew. opp : 342 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 252.000  |  0476 435 935

Gezellige instapklare gezinswoning met een
Z-georiënteerde tuin. Klein beschrijf mogelijk.
Opp. grond : 380 m2. Bew. opp : 145 m2.

|   GrammeneTE KOOP

€ 290.000  |  0486 069 070

Ruim 3-slaapkamer appartement met 
vooraan zicht op het Zuidpark.
Opp. app. : 120 m2. Opp. terras : 12 m2.

|   GentTE KOOP

www.silvae.be  |  0486 069 070

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2-of 3 
slaapkamers. Opp. appartementen van 110 m2 
tot 178 m2. Opp. terras van 12 m2 tot 130 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 338.500  |  0468 191 788

Ruime HOB met tuin en 3 slaapkamers op 
wandelafstand van station St-Pieters.
Opp. grond : 230 m2. Bew. opp. : 180 m2.

|   GentTE KOOP

€ 228.000  |  0486 069 070

Instapklare gesloten bebouwing met tuin 
gelegen op wandelafstand van het station.
Opp. grond : 210 m2. Bew. opp. : 150 m2.

|   DeinzeTE KOOP

€ 365.000  |  0486 069 070

Deels gerenoveerde woning op een uiterst 
commerciële locatie in centrum latem.
Opp. grond : 249 m2. Bew. opp. : 170 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

0486 069 070  |  www.IRRES.be

Contacteer ons voor een vrijblijvende 
schatting van uw vastgoed.

E
P

C
 2

21
 k

w
h/

m
2  

 | 
 V

g
, V

v,
 W

g
, G

vk
r, 

G
d

v 
 |

E
-p

ei
l 7

1 
 | 

 V
g

, V
v,

 W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

E
P

C
 1

8
9

 k
w

h/
m

2  
 | 

 V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v,

E
P

C
 7

27
 k

w
h/

m
2  

 | 
 V

g
, G

vv
, W

g
, V

kr
, G

d
v

E
P

C
 3

18
 k

w
h/

m
2  

 | 
 V

g
, G

vv
, W

g
, G

vk
r, 

G
d

v
E

P
C

 1
79

 k
w

h/
m

2  
 | 

 V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

E
P

C
 4

32
 k

w
h/

m
2  

 | 
 V

g
, G

vv
, W

p
, G

vk
r, 

G
d

v

E
-p

ei
l 8

0
  |

  V
g

, G
vv

, W
g

, V
kr

, G
d

v

E
P

C
 4

9
0

 k
w

h/
m

2  
 | 

 V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

E
-p

ei
l 6

0
  |

  V
g

, G
vv

, W
g

, G
vk

r, 
G

d
v

U VERKOOPT ?



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 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

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 

aaNDacHt: naargelang van de aard van de mede-
delingen, contact via de opgegeven mailadressen.
website: webmaster@dekenijborluut.be

BericHt vaN De reDactie:
De volgende INFO verschijnt op 28 februari 2014. 
De teksten uiterlijk tegeN 10 FeBruari. 
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 tek-
sten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 28 maart, 25 april, 23 mei. Alle teksten 
moeten uiterlijk 17 dagen vóór die datum binnen 
zijn. Graag alle activiteiten opgeven waarvan de 
datum al vast ligt. Die komen dan in de rubriek 
“worden verwacht”, zodat de andere verenigingen 
er rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.
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gelegen op wandelafstand van het station.
Opp. grond : 210 m2. Bew. opp. : 150 m2.

|   DeinzeTE KOOP

€ 365.000  |  0486 069 070

Deels gerenoveerde woning op een uiterst 
commerciële locatie in centrum latem.
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recHtzettiNg lijst spoNsors iN 2013
Stonden ten onrechte niet vermeld als sponsors op de lijst in de INFO van 
januari 2014: Basisschool Sint-Paulus, Clos Fleuri, Dr. I. Deaulmerie, 11-11-11, 
KVLV, OKRA, Van Meirhaeghe Eric, Werkgroep Milieu en verkeer.
Deze rechtzetting met onze welgemeende excuses.

Nieuws vaN De stad
BiBliotHeek
vanaf 1 januari 2014: nieuwe tarieven
Het lidmaatschap, lenen en internet gebruiken blijft gratis.
Nieuw: dubbel aantal stuks per materiaalsoort.
De te laat-tarieven verhogen niet.
Telaatgeld kan je vermijden dankzij onze herinneringsmail een 3-tal dagen voor het 
einde van de leentermijn. Laat je vinden: geef je mailadres door via “Mijn biblio-
theek”.

Reserveren: € 1,25
Kopiëren/printen: € 0,25/pagina
Kopie/print in kleur: € 0,75/pagina
Vervanging lenerskaart: volwassenen: € 10, kinderen: € 5
Aangetekende aanmaning: € 25
Verlies, schade…: forfaitair bedrag per soort materiaal
Interbibliothecair lenen: openbare bibliotheek: € 3, wetenschappelijke bibliotheek: 
€ 8,50

&	  www.gent.be/bibliotheek

st-camilluskoor 

kerstconcert van 15 december 2013: een nabeschouwing
Zoals ieder jaar weer de gekende ingrediënten: het enthousiaste Sint-Camilluskoor 
onder leiding van Lieve Strybos, een muzikaal ensemble met Karla Lieve Savat 
(fluit), Lieve Keusters (harp) en Chantal Suys (cello).
Voeg daarbij een nokvolle parochiekerk en het succes is gegarandeerd.
De muzikanten brachten fijne fragmenten uit de grote muziek en ondersteunden 
de vele koornummers met brio.
De verandering in de programmering van het koor, vorig jaar reeds ingezet, werd 
verder doorgevoerd. Het koor kwam met een nieuw repertorium: meer hedendaags 
en zeker niet gemakkelijk. Het werd een zoeken naar een nieuwe klank voor deze in 
hoofdzaak Engelse kerstmuziek.
Tussendoor klonken Arcadelt, da Palestrina en Cherubini als meer vertrouwd: hier 
bewees het koor zekerheid en een eigen klank.
Kortom, wij hebben allen genoten van dit concert dat veelbelovend is voor de ver-
dere bloei van het koor. Proficiat aan iedereen.

Verslag Dirk Van 
Doorne 

Foto Chris Cauwe



     Week tot week
FeBruari

za. 1 – reDerijkerskaMer De looFBloMMe
 20.00: “Actus” (Gildenhuis SDW)
za. 1 – NsB sDw / aFsNee
 jaarlijkse koffietafel
za. 1 – BasisscHool westerHeM
 friet en stoverij
zo. 2 – reDerijkerskaMer De looFBloMMe
 17.00: “Actus” (Gildenhuis SDW)
Do. 6, vrij. 7 en za. 8 – reDer. De looFBloMMe
 20.00: “Actus” (Gildenhuis SDW)
za. 8 – vzw vrieNDeN vaN De zoNNekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Do. 13 – MarkaNt De piNte / sDw
 seniorenfilmnamiddag Kinepolis
vrij. 14 – vtBkultuur sDw
 08.40: daguitstap naar Brugge
vrij. 14 – MarkaNt De piNte / sDw
 19.00: bowling (S-M-Latem)
Ma. 17 – kvlv sDw / aFsNee
 14.00: “Hoe brandwonden voorkomen”
woe. 19 – DaviDsFoNDs eN MarkaNt
 20.00: “vrouwen in de Groote Oorlog”
 (Gildenhuis SDW)

Maart

za. 8 – vzw vrieNDeN vaN De zoNNekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Ma. 10 – wMv aFsNee / sDw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
Ma. 10 – MarkaNt De piNte / sDw
 kookles (lokaal Gezinsbond De Pinte)
Di. 11 – vtBkultuur sDw en roc
 20.00: “een reisleider vertelt” (ROC Gent)
Di. 18 – kvlv gewest
 spiritualiteitsdag in Brugge
woe. 19 – Borluutjoggers sDw
 18.45: nieuwe reeks “Start 2 Run”
 (kasteel Borluut)
zo. 23 – vtBkultuur sDw
 Knipoogdag in Brugge
Ma. 24 – kvlv gewest
 “Lentekriebels” (Salons Mantovani Oudenaarde)
Di. 25 – DaviDsFoNDs sDw / aFsNee
 causerie “Nacht der Geschiedenis”
vrij. 28, za. 29 en zo. 30 – kvlv sDw / aFsNee
 Ladies Fair (Flanders Expo)

april

Di. 8 – kvlv gewest
 cultuuruitstap naar Louvre in Lens
za. 12 – vzw vrieNDeN vaN De zoNNekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Di. 15 – kvlv, okra, ziekeNzorg
 “borstpreventie” (Clubhuis voor Senioren)
vrij. 18 – wMv aFsNee / sDw
 19.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Di. 22 – kvlv gewest
 “Glorieuze vrouwen en duivelinnen”

Borluutjoggers
start 2 run 2014: 10de editie
Joggen voor beginners met minimumleeftijd van 15 jaar met als doel: 5 km 
lopen in een periode van 10 weken.

Aanvang: woensdag 19 maart om 18.45 uur
Plaats: Borluutkasteel, Kleine Gentstraat 46 te Sint-Denijs-Westrem   
Inschrijven via website: www.borluutjoggers.be onder de rubriek “Contact” 
tot uiterlijk woensdag 12 maart.  
Kostprijs voor deelname: € 15 bij voorinschrijving, € 20 inschrijving ter plaatse.
Betalen kan enkel door middel van overschrijving op rekening Borluutjoggers 
nr. 979-5452337-69 of IBAN  BE71  9795  4523  3769 met vermelding van naam 
en adres. 
Bijkomende informatie te bekomen bij de trainers: 
- Laurent Ronsse (09 282 72 12) en
- Nele Putman (09 330 04 89); e-mail Nele: davidennele@jabiroe.be. 
Advies omtrent aankoop van loopschoenen en/of kledij wordt gegeven op de 
1ste trainingssessie. Na de 10 weken cursus Start 2 Run blijven de wekelijkse 
begeleidingen gegarandeerd het ganse jaar door.   
Er is mogelijkheid tot trainen onder deskundige begeleiding voor diverse disci-
plines: 10 km/ 15 km/ 20 km/ halve marathon en marathon.  
Met de financiële steun van de Stad Gent. 

tennisclub Borluut
SINT-DENIJS-WESTREM

tc Borluut wenst u van harte een sportief en gezond 2014 met veel tennisplezier
Het is misschien nog wat vroeg maar intussen bereiden we het nieuwe ten-
nisseizoen voor. We hopen samen met u op een mooie lente en warme zomer 
zodat we na een drukke werkdag onze batterijen volop kunnen opladen in ons 
rustgevend kader van het kasteelpark Borluut.
Hiervoor nodigen wij u uit om het inschrijvingsbedrag spoedig over te maken 
zodat we tijdig de administratieve formaliteiten bij de VTV kunnen afhande-
len. Tevens geniet u tot 28 februari van een voordelig ledentarief. Nadien is 
er een toeslag van € 10 per lid. Als anticrisismaatregel houden wij het lidgeld 
reeds enige jaren stabiel en vragen we ook dit jaar geen opslag.

1 lid  € 72  + VTV-bijdrage per persoon
2 leden op hetzelfde adres € 104 + VTV-bijdrage per persoon
3 leden of meer op hetzelfde adres € 135 + VTV-bijdrage per persoon
enkel tennisles voor kind < 8 jaar € 30 (inclusief VTV)

verplichte VTV-bijdrage pp: € 12 Volwassenen
 € 8 -18-jarigen
 € 5 kinderen < 8 jaar

Bij betaling na 1 maart wordt € 10/pp. extra aangerekend. 
Betaling via overschrijving op rekening van TC Borluut BE88 3900 5233 0141 
met vermelding van adres, telefoon en e-mail.

De club kan bogen op een traditie sinds 1976 en heeft steeds het gezinsvrien-
delijke beleid verder gevoerd alsook het recreatief karakter van onze vereniging 
bewaard. Dankzij de democratische lidgelden, de vele gratis activiteiten en 
het mooie kader mogen wij elk jaar rond de 400 leden inschrijven. Sinds 5 jaar 
werken we samen met de onafhankelijke tennisschool Attak die de volgende 
tennisgeneratie met veel toewijding en geduld klaarstoomt. Ze bieden een ge-
varieerd aanbod voor jongeren en volwassenen. Ook leden met weinig of geen 
tenniservaring kunnen bij ons terecht.
Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met onze club? 
Raadpleeg onze website www.tcborluut.be of neem contact op met het bestuur 
via algemeen@tcborluut.be



     Week tot week
Do. 24 – DaviDsFoNDs sDw / aFsNee
 causerie “van Badstoven tot Glazenstraatje”
zo. 27 – wMv aFsNee / sDw
 deelname aan Gentse actie “Gruute kuis”

Mei

Do. 1 – vtBkultuur sDw
 Spektakelmusical “14-18” (Nekkerhal Mechelen)
za. 10 – vzw vrieNDeN vaN De zoNNekerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving 
 (Hoeve)
Do. 15 – kvlv sDw / aFsNee
 Meifeest: “Moederdagfeest”
za. 17 – DaviDsFoNDs Met vtBkultuur
 daguitstap naar Doornik en Beloeil
zo. 18 – BasisscHool westerHeM
 schoolfeest
zo. 18 – kvlv sDw / aFsNee
 loop mee met KVLV-Stadsloop

juNi

Di. 3 – kvlv sDw / aFsNee
 “Zonder zorgen in de zon”
vrij. 11, za. 12 en zo. 13 – kvlv sDw / aFsNee
 “Kunst op het hof” (Deinze en Leiestreek)

juli

woe. 23 tem vrij. 25 – vtBkultuur sDw
 uitstap naar Aken en Koblenz

augustus

Do. 21 – kvlv sDw / aFsNee
 daguitstap naar Kortrijk

septeMBer

Di. 23 – kvlv sDw / aFsNee
 bedrijfsbezoek “Tomato Masters” (Deinze)

oktoBer

Do. 2 tem zo. 5 – vtBkultuur sDw
 vierdaagse naar de Romantische Strasse
Di. 7 – kvlv gewest
 “2 oorlogen, 3x honger”
Do. 23 – kvlv sDw / aFsNee
 lidgeldnamiddag

NoveMBer

Do. 6 – kvlv gewest
 “Migraine en andere hoofdpijnen”
Ma. 17 – kvlv sDw / aFsNee
 koffieproeverij Oxfam

DeceMBer

zo. 15 - siNt-caMilluskoor
 Kerstconcert
Ma. 15 – kvlv sDw / aFsNee
 kerstkoffietafel

Markant/Davidsfonds
woensdag 19 februari om 20 uur: voordracht “vrouwen in de groote oorlog”
door Stefaan Vandenbussche, fractiemedewerker van het Vlaams Parlement.
De spreker heeft een selectie gemaakt van verhalen van een tiental meisjes en 
vrouwen, bekend en onbekend, uit beide kampen en met verschillende ach-
tergronden, beroepen en motieven. Het ene verhaal is schrijnend, het andere 
bevat dan weer wat humor. Maar elk verhaal dwingt respect af voor de rol die 
elk van hen heeft gespeeld in de oorlog van 1914-18. 
Plaats: Gildenhuis SDW
Leden: gratis, anderen: € 5.

Markant De piNte / sDw

Donderdag 13 februari: seniorenfilmnamiddag in kinepolis gent
We gaan kijken naar de waargebeurde en gelauwerde film “Philomena” waar-
in Philomena Lee op zoek gaat naar haar zoon die haar vijftig jaar geleden 
werd afgenomen. Een film met veel emotie maar geen sentiment, ware wan-
toestanden zonder veel miserie en een genereuze humor. 
Namiddagvoorstelling; inschrijven is noodzakelijk. 

vrijdag 14 februari om 19 uur: bowlingavond “Meet, eat & bowl” 
Een partijtje bowling met de partners gevolgd door een etentje.
Plaats: Real Bowling in Sint-Martens-Latem
Inschrijven is noodzakelijk. 

Maandag 10 maart, voormiddag en avond: kookles door claudine struyvelt
Thema: stoofpotjes en eenpansgerechten 
Plaats: lokaal van de Gezinsbond De Pinte 
Inschrijven is noodzakelijk. 

reDerijkerskaMer 

De loofblomme
toneel: “actus”
Tekst en regie: Jan Monbaliu
Wiebe Seyssens heeft 3 oud-klasgenoten na 10 jaar opgetrommeld. Niet voor 
een gezellige klasreünie. Tot verbazing van Margot, Bruno en Diego spreekt 
hij met hen af op een wel zeer aparte locatie: klimzaal Alpino. Daar ontvouwt 
hij zijn plannen. Wiebe wil met hen een uitdaging aangaan: hij wil de hoog-
ste berg van Afrika beklimmen, de Kilimanjaro. Geestdriftig overhaalt hij de 
andere drie om mee te doen. Maar nadat het enthousiasme wat is weggeëbd, 
komen langzaam de problemen naar boven. Bruno krijgt behoorlijk wat te-
genwind van zijn liefje, terwijl zijn vader tot verbijstering van het kwartet mee 
wil gaan. Voor de Bourgondiër Diego wordt de expeditie een quasi onmoge-
lijke uitdaging. En dan is er nog Margot, tot verbazing van iedereen helemaal 
veranderd sedert haar humanioratijd. Wat zijn haar drijfveren om mee in het 
verhaal te stappen? 
Na “7” en “Wijk aan Zet” schreef Jan Monbaliu voor de jarige Loofblomme het 
toneelstuk “Actus”, waarbij hoop, geloof, liefde en berouw latent op de achter-
grond aanwezig zijn. Maar ook hun tegenhangers, want wanhoop, ongeloof, 
trots en haat duiken soms in een fractie van een seconde op.
Spelen mee: Bart Devos, Eline Devoldre, Micheline Karas, Mathias Monbaliu, 
Simon Monbaliu, Marc Tack en Dirk Vanmeirhaeghe 
Wanneer: zaterdag 1 februari om 20 uur, zondag 2 februari om 17 uur, donder-
dag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari om 20 uur. 

Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW 
Toegang: € 9; 60-plus en studenten: € 8
Reservatie: (0476 66 79 13) of via www.loofblomme.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 
e-post: advocaten.peeters@pkp.be

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

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.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 - p/a K. Elizabethlaan 94, 9000 Gent

batteriJen
 www.batterystreet.be
 Kortrijksesteenweg 1092, SDW

 Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

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
TVH - THIERRY VAN HOOREN 
Mechanische beveiliging van uw woning
Kareelstraat 3, SDW; tel: 0485 651 809
www.thierryvanhooren.be; info@thierryvanhooren.be

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

CAFé DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0474 56 54 88
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-15u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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

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

 voordelige en volledige bank-
service; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

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

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

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

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
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, warme meeneemschotels
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“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

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
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 84, 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/fax: 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;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; 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: 0479 542 184
 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.isabelleenmarc.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

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; 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

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 FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

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



cultuurplatform 
sDw/aFsNee 

cultuurplatform krijgt nieuwe voorzitter
Meer dan 15 jaar was Miet Van Meerbeeck onze voorzitter. Zij nam deze taak ernstig 
in het algemeen belang. Onder de leiding van Miet coördineerde het Cultuurplat-
form, samen met anderen, heel wat initiatieven. De meest zichtbare waren uiteraard 
de verschillende  kunsttentoonstellingen in het Borluutkasteel en zeker ook de beel-
den in onze deelgemeenten: 
De Valschermspringer in SDW, Het Meisje van Afsnee en de Hollandsche Hoekpaal 
aan de Putkapel.  

Minder zichtbaar zijn de vele “culturele” adviezen die het Cultuurplatform verstrekte 
aan de Cultuurraad en de Gemeenteraad van de Stad Gent. Dat is inderdaad een van 
de belangrijkste taken van het Cultuurplatform als vertegenwoordiger en klankbord 
van SDW/Afsnee in Gent.

Miet liet verstaan dat zij wenste te stoppen als 
voorzitter en ging druk op zoek naar een opvolger, 
die zij dan uiteindelijk ook vond en aanduidde.

Op mij rust de taak om voort te zetten wat de ere-
voorzitter zoveel jaren deed voor de goegemeente 
SDW/Afsnee. Ik zal dat proberen. Mijn ervaring 
leert dat er inderdaad aandacht moet zijn voor 
“de spontane vragen en adviezen” vanuit onze 
deelgemeenten binnen het groter geheel van de 
stad Gent.

Marc Vogelaers (09 222 97 69); 
marc.vogelaers@skynet.be

    
     
 

HuisartseN 
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal 
oproepnummer: 09 220 66 66

taNDartseN
tijdens het weekend en op wettelijke 
feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal 
oproepnummer:  
09 033 99 69

DiereNartseN
wachtdienst: 09 217 00 62

apotHekeN - centraal oproepnummer 
0903 922 48 
of via www.geowacht.be

Wacht-
diensten



kwB
veertiende kwB-quiz: een nabeschouwing
Wist je dat  … 
…de Amerikanen in 1997 het ruimtetuig de Voyager II hebben 
gelanceerd, waaraan een gouden grammofoonplaat werd be-
vestigd met daarop het rocknummer “Johnny be Goode”, om 
eventuele buitenaardse beschavingen met onze planeet te la-
ten kennis maken?
…een stuk stokbrood, belegd met één of twee hamburgers, 
een paar kleuren saus, een blaadje sla en een grote pak friet in 
de volksmond een mitraillette wordt genoemd? 
…als twee teams uit het beachvolleybal naar de manicure 
gaan, in totaal veertig vingernagels moeten verzorgd worden?  

Dit alles en nog zoveel meer kon je vernemen tijdens de veer-
tiende KWB-quiz, die op vrijdag 6 december in het Gildenhuis 
is doorgegaan. Iets na 20 uur gaf de KWB het startschot aan de 
36 ploegen, die het tegen elkaar opnamen.  
De zaal zat bomvol en het was de sfeer van de grote dagen. 
Iedere ploeg bestond uit vier spelers, zodat niet minder dan 
ongeveer 150 deelnemers uit Afsnee en SDW present waren. 
Bovendien kreeg hier en daar een ploegje stiekem versterking, 
zodat uiteindelijk meer dan 160 deelnemers in het strijdperk 
traden.  

De deelnemers dienden aan hersengymnastiek te doen en 
het (juiste) antwoord te vinden op een reeks vragen geput uit 
sport, politiek, geschiedenis, algemene kennis, actualiteit, me-
dia, aardrijkskunde, enz.

Tussendoor kwamen Sint-Niklaas en Zwarte Piet even langs en 
gaven hier en daar een hintje (dat niet altijd juist bleek uit 
te vallen). De KWB zorgde voor een vlotte bediening, met de 
steun van enkele jonge(re) krachten. Aan de bar was het hard 
werken geblazen: de mouwen werden opgestroopt en ieder-
een werkte zich in het zweet. 
De quizmaster kreeg assistentie van een jury, onder het voorzit-
terschap van Rita De Groote en zoals steeds werd de geluids-
installatie optimaal bediend door Walter Danneels. Uiteinde-
lijk behaalden alle ploegen een zeer verdienstelijke uitslag en 
waren de deelnemers aan elkaar gewaagd. Iedere ploeg heeft 
met klank onderscheiding behaald.  
Toch stond geen maat op de ploegen “de VW-tjes” en “Akketge-
wetenkaddetgezegd”, die samen de eerste plaats deelden en 
de hoogste trofee wegkaapten. In hun wiel volgden (op een 
zuchtje) “NSJ2” en de ploeg van Dekenij Borluut “Onder de De-
kens”.  
Voor iedere deelnemer was een mooie prijs weggelegd, dankzij 
een ganse reeks bereidwillige sponsors uit Afsnee en SDW, die 
hiervoor van harte en zeer oprecht worden bedankt.  
Een grote merci tenslotte aan alle deelnemers en medewer-
kers, die er samen hebben voor gezorgd dat een grote groep 
mensen uit Afsnee en Sint-Denijs-Westrem een gezellige en 
vriendschappelijke avond mochten doormaken.  

STEDELIJK clubhuis VOOR

 senioren
vrijwilligers: er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het 
Clubhuis. Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).

Buurtmaaltijden
Dit is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent 
in samenwerking met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs 
van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep, 
hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pasto-
rijdreef 6, SDW. (max. 45 pers.)
Aandacht: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 
tot 12.30 uur (niet 13.30 uur).
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of 
in het Dienstencentrum van de Stad bij Nathalie Samaes op  
dinsdag van 10 tot 12 uur of op het nummer (0473 941 360).
 
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
line dance: dinsdag van 15 tot 17 uur, voor iedereen
knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt 
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Boetseren op vrijdagnamiddag in het clubhuis stopt vanaf 1 
januari 2014, wegens te weinig geïnteresseerden.

kvlv …vrouweN Met vaart

Maandag 17 februari om 14 uur: “hoe brandwonden voorkomen”
Hoe we onze woning brandveilig kunnen maken en houden, 
vertelde de brandweer ons in januari.  
Maar hoe zit het eigenlijk met brandwonden? Brandwonden 
kunnen ontstaan door hitte, door elektrische stroom of door 
contact met chemische producten. We weten allemaal dat er 
3 graden van brandwonden bestaan, maar hoe erg zijn die ver-
schillende graden? Is het echt zo: eerst water, de rest komt 
later! Hoelang moeten we zo’n verbrand lid onder water hou-
den? Mogen we bij een tweede graad de blaar openprikken? 
Welk nut heeft brandzalf en wanneer is een opname in het zie-
kenhuis noodzakelijk?
Allemaal vragen waar we door Hilda Schouppe een juist ant-
woord zullen op krijgen.

Inschrijven is nodig en kan bij Manette Michielsen, Hogeheer-
weg 34 tot 14 februari. De kostprijs bedraagt € 4.
We verwachten jullie zeer talrijk, tot dan.

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum 
De Graet Sint-Kristof te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten 
en tussen kerst en Nieuwjaar.

&	 jeanine.clauwaert@hotmail.com (09 222 09 48)
 vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)



aNteNNewerkiNg iN siNt-DeNijs-westreM eN 
aFsNee vaNuit Het lokaal DieNsteNceNtruM De 

vlascHaarD.

Beste  inwoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, 

sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elek-
triciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximum-
prijzen. Deze tarieven liggen lager dan de gangbare EG-prijzen. 
Maar ook wanneer u geen budgetmeter hebt, kunt u genieten 
van de sociale maximumprijzen. Hiervoor moet u wel tot één 
van onderstaande categorieën behoren: 
- een tegemoetkoming genieten voor gehandicapten met een 

blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van min. 65 %  
- een inkomensvervangende- of een integratietegemoetko-

ming genieten 
- personen die een THAB, IGO genieten 
- kinderen die een permanente ongeschiktheid van min. 66 % 

hebben 
- personen met een leefloon
- personen die ingeschreven staan in het vreemdelingenregis-

ter, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen blijven en genie-
ten van steun van het OCMW. 

Dit geldt niet voor: een tweede verblijfplaats, gemeenschap-
pelijke delen van een appartementsgebouw, tijdelijke aanslui-
tingen, verbruik van een professionele elektriciteitsverbruiker 
(indien u zelfstandige bent of een bedrijf heeft). 
De aanvraag kan rechtstreeks ingediend worden bij uw gas- en 
elektriciteitsleverancier.  

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoop-
ste leverancier van EGW in België aanbiedt in het gebied van de 
netbeheerder met de laagste nettarieven. 
Meer info: (0800 120 33). 

kortingsbon energiezuinige apparaten: 
Indien u recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektri-
citeit en gas, dan kan u bij uw netbeheerder elektriciteit in uw 
gemeente een kortingsbon aanvragen voor de aankoop van 
een energiezuinige wasmachine met AAA label of een koelkast 
met A + of A ++ label. 

Dit aanvraagformulier verstuurt u, samen met het bewijsstuk 
dat u geniet van de sociale maximumprijs, naar uw netwerkbe-
heerder. U ontvangt dan per aantekende brief uw gepersona-
liseerde kortingsbon. Het bedrag van de kortingsbon bedraagt 
maximum € 150. De korting krijgt u onmiddellijk aan de kassa. 
Opgelet, niet alle winkels doen mee aan deze actie. Informeer 
u eerst bij uw verkoper. 

zitdagen van Nathalie samaes, maatschappelijk werker in uw 
regio:
elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in het dienstencen-
trum van de Stad aan het Gemeenteplein in SDW. 
Contactgegevens: nathalie.samaes@ocmwgent.be of op het 
nummer (0473 94 13 60).

vtbkultuur sDw

Dinsdag 11 maart i.s.m. het roc vzw: “een reisleider vertelt”: 
kaat lapère over puglia
Om 20 uur in het Reis- en Opleidingscentrum, Kortrijksesteen-
weg 733 te Gent.
Deelname € 8.

zondag 23 maart: knipoogdag in Brugge
Daguitstap met de trein naar Brugge.
Brugge, eeuwenoud en tegelijk ook springlevend. VtbKultuur 
palmt die dag de stad in met een verrassend programma. In 
de voormiddag brengen we met onze afdeling een begeleid 
bezoek aan het Groeningemuseum. Vrije lunch in de stad. In 
de namiddag maken we een begeleide wandeling met focus 
op Brugge als letterstad, vakmanschap en oude handschriften. 

De uitzonderlijke gids Kurt Götze (master geschiedenis, Engels 
en Nederlands en in deze functie verbonden aan de Abdij-
school van Zevenkerken) brengt ons zijn verhaal over Brugge 
als letterstad. Deelname € 20, vtbKultuur-leden betalen € 16. 
Inschrijven bij mia@rocvzw.be.

Donderdag 1 mei: spektakelmusical “14-18” te Mechelen
We gaan met de bus naar Mechelen en wonen de spektakelmu-
sical “14-18” in de Nekkerhal bij.
Deelname € 60, € 55 voor leden vtbKultuur en VAB. Inbegrepen 
bustransport en kaarten 1° klasse. 
Inschrijvingen bij mia@rocvzw.be.

zaterdag 17 mei i.s.m. het Davidsfonds: daguitstap naar Door-
nik en Beloeil

van woensdag 23 tot vrijdag 25 juli: driedaagse naar aken en 
koblenz
De stad Aken herdenkt de eerste westerse Keizer van de Mid-
deleeuwen met grootse tentoonstellingen. We brengen een 
begeleid bezoek aan Aken en de kunstschatten van deze keizer. 
Overnachten doen we in de Rijnvallei in Königswinter aan de 
oever van de Rijn. De tweede dag varen we van Remagen naar 
Koblenz en brengen een begeleid bezoek aan het nieuwe, in 
2013 geopende museum Forum Confluentes dat o.a. het Mit-
telrheinmuseum en het Romanticum, een interactief museum 
herbergt. Op de derde dag brengen we een bezoek aan het 
Arpmuseum in Rolandseck en na de middag aan een uniek ge-
bouw van een andere wereldberoemde architect: de Bruder-
Klaus-Feldkapelle van Peter Zumthor.
Inschrijven kan u in het Jetaircenter van de Carrefour tot 1 april.
Bedrag: € 289 p.p. in 2-PK en nadien € 299. 
Meer informatie en uitgebreid programma bij mia@rocvzw.be.

van donderdag 2 tot zondag 5 oktober: vierdaagse naar de ro-
mantische strasse
o.l.v. Willy Gillis. Een tocht via Keulen naar Würzburg, Creglin-
gen – Weikersheim, Rothenburg, Dinkelsbühl en Schwäbisch 
Hall. 
Meer informatie en uitgebreid programma bij mia@rocvzw.be.



Tine is secretaresse voor een makelaar, een advocaat 
en een kunstenares. Ze regelt vooral privézaken voor 
haar werkgevers; de makelaar en de advocaat  
hebben elk nog een secretaresse voor de zakelijke 
belangen.
Alle drie hebben ze het komende weekend een 
 belangrijke gebeurtenis: de advocaat heeft een 
 inauguratie diner, de kunstenares een vernissage in 
een kasteel en de makelaar een plechtig  
communiefeest.
Maar dan daagt Tine de maandag van die week niet 
op en enkel zij beschikt over alle gegevens voor die 
gebeurtenissen. De drie starten een wanhopige   
zoektocht om Tine terug te vinden en alsnog hun 
weekend te redden!

Deceptio komt in februari in omloop. In de Standaard 
Boekhandel De Pinte hou ik een signeersessie ter 
gelegenheid van de release van mijn 3de boek.
Lees ook ULTIO en ODIUM. 
www.uitgeverijaspekt.nl

3de

BOEK

Keuringscentrum 
Zwijnaarde enkel nog 

op afspraak

Het keuringscentrum Zwijnaarde 
zal keuringen voor voertuigen onder 
de 3,5 ton enkel nog uitvoeren op 

afspraak. 

Deze keuringen kunnen zowel 
overdag als op maandag- en 
donderdagavond tot 19 uur.

www.sbat.be

Valentijn
Een beetje overdreven, 
elk jaar 14 februari
vieren als een speciale dag, een liefdesdag,
uit eten gaan, een speciaal geschenk
om te tonen dat ik van je hou.

Liefde, een woord met zoveel klanken,
oppervlakkig, diep, nieuw of zeer doorleefd,
met vlinders in de buik, 
toekomst rooskleurig, zorgen onbekend,
nog niet gewapend voor het leven.

Of getatoeëerd door veel gebeurtenissen
steeds overwinnend door de grote L....
Laat ons toch maar vieren, 
ieder op zijn manier
genieten van genegenheid, 
geborgen in het ander wezen.



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
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