
Voor mij ligt de “INFOR SINT DENIJS” nr 1.  datum 
januari - februari 1977. Een vergeeld bladje papier, 
A3 formaat, recto-verso bedrukt.
Zeer sobere uitgave, zonder franjes of kleurtjes...
een echt begin.
Een redactieraad van 5 man, allemaal bekende ge-
zichten. Een paar artikels, gebruikelijke afscheids-
woorden, wat info allerhande...
Een kalender van juist geteld 9 activiteiten (voor 2 
maanden) en tenslotte 11 reclameblokjes van uit-
sluitend plaatselijke middenstanders. Dat was het.
 
Ernaast ligt ook de laatste editie, bijna 38 jaar na 
de eerste. Een kleurrijke uitgave, overzichtelijke 
lay-out, correct.
Werkelijk een degelijk werkinstrument voor alle St-
Denijzenaars.
Het nummer dat u nu in de hand houdt is nr 350.
Een mijlpaal ? Hopelijk een heel gewoon nummer
in de lange rij die nog komen zal, zo hopen wij 
toch.
 
Mijn gedachten gaan naar alle personen die in 
deze lange periode meegewerkt hebben aan de 
realisatie van al die nummers, ook naar de vele 
personen die in alle stilte, zelfs zonder enige ver-
melding in de colofon, toch hun bijdrage hebben 
geleverd. Werkelijk prachtwerk. PROFICIAT.
 
Wie ben ik, die zomaar ongevraagd een dank-
woordje durf te sturen ?
Een tipje van de sluier : ik had het idee opgevat om 
eens een synthese te maken van alle verschenen 
Info’s, een kleine samenvatting, een overzicht...
Wat een werk en ik ben nog maar halverwege...
Maar wat een bron van gegevens, een duidelijk 
zicht op de evolutie in onze kleine St-Denijse sa-
menleving, wat een sfeer.
Hopelijk ben ik klaar in 2017, bij het veertigjarig 
bestaan. Tot dan.

Toon.

Kermis in
sint-denijs-westrem

van vrijdag 17 tot woensdag 22 oktober 2014

Beste buurtbewoner
Beste feestliefhebber

Vrijdagavond 17 oktober heb ik de eer om jullie kermis officieel 
te openen. Na de u aangeboden receptie met een natje en een 
droogje en muzikale omlijsting in kasteel Borluut, is het woord 
aan de quizliefhebbers in de feesttent en zijn we meteen gelan-
ceerd om er opnieuw 5 dagen lang tegenaan te gaan. Elkaar 
ontmoeten in een erg gemoedelijke ongedwongen en vooral 
plezante sfeer, is iets wat ik als schepen van feesten bijzonder 
belangrijk vind en waarvan ikzelf enorm kan genieten.

Zaterdag staat in het teken van de kids. In de voormiddag is er 
de tweedehandsverkoop in kinderkleding, speelgoed, allerlei 
kinderspulletjes etc. Tijdens de kindernamiddag is het creatief 
feesten met kinderworkshops en lekkere pannenkoeken.

De ouders en grootouders kunnen natuurlijk ook lustig mee fees-
ten. Gezelligheid troef op de quizavond, de kaartavond en de 
gezelschapsspellenavond voor jong en oud. Smaakpapillen zet 
je in werking met een gezond ontbijt of een bierdegustatie op 
zondag. Hou je het liever puur interactief en sportief? Dan is er 
de foto-fietszoektocht op zondagnamiddag. Niet te vergeten na-
tuurlijk is er ook de seniorennamiddag op maandag en het groot-
ouderfeest op dinsdag en woensdag.

Ik wens jullie een fantastische kermis toe en hopelijk lopen we 
elkaar tegen het lijf!

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

infO tijdschrift van vzw Borluut 
Dekenij Sint-Denijs-Westrem

nr. 350 - oktober 2014
nieuws van 
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent



Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be
€ 1.290.000  |  Gsm : 0479 417 496  |  www.IRRES.be

Uitzonderlijk gelegen villa aan De Leie omgeven door weiland en midden in de natuur. 

Deze eigendom heeft 50 meter aan De Leie. 

Oppervlakte grond : 3.680m2. Oppervlakte woning : 350m2.

|   AfsneeTE KOOP

Vanaf € 385.000  |  0486 069 070

8 bouwrijpe percelen die allen genieten van 

een groen vergezicht en westelijke oriëntatie. 

Opp. grond : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

|   AfsneeTE KOOP

€ 284.000  |  Gsm : 0486 069 070

Halfopen-bebouwing gelegen op wandel- 

afstand van het centrum. 

Opp. grond : 355 m2. Bew. opp : 200 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 475.000  |  Gsm : 0479 417 496

Landelijke villa met 4 slaapkamers in een 

groene woonomgeving. 

Opp. grond : 1.423 m2. Bew. opp. : 395 m2.

|   AsteneTE 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

€ 364.000  |  Gsm : 0479 417 496

Instapklare burgerwoning met een zeer 

aangename zonnige stadstuin. 

Opp. grond : 180 m2. Bew. opp : 289 m2.

|   DeinzeTE KOOP

€ 290.000  |  Gsm : 0486 069 070

Ruim 3-slaapkamer appartement met een 

frontaal zicht op het Zuidpark.

Opp. grond : 468 m2. Bew. opp. : 115 m2.

|   GentTE KOOP
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infodag

18.10
10u - 14u

Vanaf € 338.460  |  0479 417 496

Vier bouwrijpe percelen met een ZW- 

oriëntatie in het centrum. 

Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

€ 278.000  |  Gsm : 0486 069 070

Instapklare woning met tuin in het centrum 

van Nazareth. 

Opp. grond : 243 m2. Bew. opp. : 125 m2.

|   NazarethTE KOOP

€ 540.000  |  Gsm : 0479 417 496

Recente villa in landelijke stijl gelegen in 

een doodlopende straat. 

Opp. grond : 1.086 m2. Bew. opp : 295 m2.

|   AsteneTE KOOP
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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 14, 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 31 oktober 2014. 
De teksten uiterlijK tegen 12 oKtoBer. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003. mogen we vragen 
aan de verenigingen om de teksten zonder 
opsmuk te willen doorsturen, geschreven in het 
lettertype times new roman 12 zodat we de  
teksten niet meer moeten omzetten.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 28 november en 27 december. 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 
“week-week”, zodat de andere verenigingen er 
rekening kunnen mee houden. Telkens PLAATS, 
DATUM, UUR van de activiteit vermelden.
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Cultuurplatform  
aFsnee / sdw

tentoonstelling in kasteel Borluut tijdens de oktoberkermis 2015:
“een dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s”

doel: een “dwarsdoorsnede in 100 portretfoto’s” van de inwoners van SDW en 
Afsnee door James Arthur Photography

 http://www.jamesarthur.eu  
oproep: een oproep wordt gedaan aan alle inwoners van SDW en Afsnee van alle 

leeftijden (geboren tussen 1908 tot 2015) om zich te laten portretteren. 
Planning: op basis van uw inschrijving wordt een afspraak gemaakt (per telefoon, 

sms of e-mail) van datum en uur van de fotoshoot. Kandidaten kunnen bij 
hun inschrijving uiteraard hun voorkeur van datum en uur vermelden.

Plaats: koetshuis (Rederijkerskamer De Loofblomme) van kasteel Borluut.  
timing: de eerste fotoshoots (zwart/wit) van de kandidaten vinden plaats 

tijdens de Borluutkermis 2014 op zaterdag 18 en maandag 20  
oktober.  

 Volgende fotoshoots worden in de loop van 2014/2015 georganiseerd in 
afspraak met jullie.

expo: uit de vele foto’s pogen wij een selectie te puren van 100 foto’s, één foto 
per geboortejaar, die in kasteel Borluut wordt geëxposeerd in oktober 
2015. 

gratis: de tentoongestelde foto’s worden gratis aan de geportretteerde bezorgd. 
Vragen?
vóór 20 sept.: Marc Vogelaers (0476 44 74 76); marc.vogelaers@skynet.be
na 20 sept.: Miet Van Meerbeeck (0494 72 50 70); vanmeerbeeck.debruyne@tele-
net.be
inschrijving: marc.vogelaers@skynet.be of vanmeerbeeck.debruyne@telenet.be of 
briefje bezorgen aan Marc, Kromme Leie 8, SDW of Marleen Sansen, Kleine Goedin-
genstraat 32, Afsnee. Daarop vermeldt u uw naam, adres, geboortedatum, telefoon 
en e-mailadres.

Kvlv  vrouwen met vaart

donderdag 23 oktober om 14 uur: voorstelling jaarprogramma
Zin in een kop koffie en een toetje?
Dan verwachten we jullie van 14 tot 16 uur in ons lokaaltje.
We stellen jullie met plezier ons nieuw jaarprogramma voor. Je kan er ook je lidgeld 
betalen, de prijs blijft zoals vorig jaar € 31. In januari bezorgen we jullie dan een 
overzicht van dit programma.
We vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn, zodat we de huisbezoeken tot 
een minimum kunnen beperken.
Kan je zelf niet komen, geef dan je lidgeld mee met een ander lid of bezorg het aan 
je straatverantwoordelijke.
Wens je echter om een of andere reden geen lid meer te blijven, dan zouden we dit 
graag vernemen.
Heb je zin om aanwezig te zijn, dan kreeg Albertine graag een seintje op het num-
mer (09 221 27 88) en dit vóór vrijdag 17 oktober.

Het bestuur

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19 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)



Kermis sint-denijs-westrem
van vrijdag 17 tot woensdag 22 oktober 2014

Vrijdag 17 oktober
 

19.00: plechtige opening 
 tentoonstelling Boeken Davidsfonds, Dienstencentrum Gemeenteplein SDW, op uitnodiging
19.20: tentoonstelling Wereldoorlog I in 23 namen (NSB), Open Huis (Clubhuis voor Senioren), op uitnodiging
20.00:  inauguratie tentoonstelling “werken van 4 kunstenaars” door Schepen Christophe Peeters, Kasteel Borluut, 
 Kleine Gentstraat 46, SDW, op uitnodiging   
20.15:  officiële opening van de kermis door Schepen Christophe Peeters, gevolgd door een receptie aangeboden door
 de Stad (op uitnodiging), Kasteel Borluut   
20.00: Quizavond (Scouts), feesttent 

Zaterdag 18 oktober
9.30 tot 12 uur:  tweedehandsbeurs (Gezinsbond), feesttent
14 tot 16 uur:  kindernamiddag (kermiscomité): workshops begeleid door kunstenaars, pannenkoekenbak, grimering 
  en haarkapster voor kinderen, feesttent
19.00:   “schietinge”, cafe ‘t Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, SDW
20.00:   duitse schlageravond (Scouts), feesttent

Zondag 19 oktober
8 tot 10.30 uur:  gezond ontbijt (Okra), refter Sint-Paulus, Loofblommestraat 1, SDW
11.00:   aperitiefconcert Echo der Leie 
11 tot 13 uur:  receptie Dekenij Borluut, feesttent
12.30 uur:  kermisbuffet (11.11.11), overdekte speelplaats basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, SDW
13.30 tot 15.30 uur: foto-fietszoektocht (kermiscomité), inschrijving: feesttent
15.30 uur:  degusteren trappistenbieren (kermiscomité), feesttent
17.30 uur:  eten voor € 1 “Schuun bruud te combineren met geprefereerde trappistenbieren” (kermiscomité), 
  feesttent
18.30 tot 21 uur: zangstonde (Scouts), feesttent

Maandag 20 oktober
10.00 uur:  herdenkingsmis overledenen Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, parochiekerk SDW
14.00 uur:  senioren: optreden van de altburger muzikanten (Okra), feesttent
18.00 uur:  gezelschapspellen voor ouders en kinderen
20.00 uur:  gezelschapspellen voor tieners en volwassenen, feesttent

Dinsdag 21 oktober
14.00 uur:  grootouderfeest Vrije Basisschool Sint-Paulus, feesttent
19 tot 24 uur:  kaartavond (Vrienden van de Zonnekerels), feesttent 

Woensdag 22 oktober
voormiddag:  grootouderfeest Gemeentelijke Basisschool Westerhem, feesttent



     
  
Week tot week

oKtoBer

do. 2 – gezinsBond
 grootouder- en seniorennamiddag
 (Begonia De Pinte)
zo. 5 tem do. 9 – vtBKultuur sdw
 vierdaagse naar de Romantische Strasse
di. 7 – Kvlv gewest
 “2 oorlogen, 3x honger”
di. 7 – davidsFonds sdw
 20.00: causerie (SBAT, SDW)
woe. 8 – marKant de Pinte / sdw
 20.00: voordracht (brasserie ‘t Klooster De Pinte)
zo. 12 – rommelmarKt 
 09.00-17.00: Gemeenteplein SDW
vrij. 17 – Poste restante
 19.00: tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
za. 18 – marKant
 18.30: Opera in de Cinema (Kinepolis)
za. 18 – ConCert
 19.30: “Kinderen van de Zon” (parochiekerk SDW)
za. 18, zo. 19 – Poste restante
 11.00: tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
za. 18, ma. 20 – CultuurPlatForm sdw / aFsnee
 fotoshoot (koetshuis kasteel Borluut)
za. 18, zo. 19 en ma. 20 – nsB sdw
 tentoonstelling (Open Huis SDW)
woe. 22 – BasissChool westerhem
 Grootouderfeest
do. 23 – Kvlv sdw / aFsnee
 14.00: lidgeldnamiddag
do. 23 – gezinsBond
 voor grootouders en senioren
 (Salons Mantovani Oudenaarde)
do. 23 – davidsFonds 
 20.00: causerie (De Kluize, Oosterzele)
do. 23 – marKant de Pinte/ sdw
 daguitstap Antwerpen
vrij. 24 – Poste restante
 19.00: tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
vrij. 24, za. 25 – rederijKersK. de looFBlomme
 20.00: “La Grande Armee” (Gildenhuis)
za. 25, zo. 26 – Poste restante
 11.00: tentoonstelling (Hogeheerweg 9, SDW)
zo. 26 – rederijKersKamer de looFBlomme
 15.00: “La Grande Armee” (Gildenhuis)
do. 30, vrij. 31 – rederijKersK. de looFBlomme
 20.00: “La Grande Armee” (Gildenhuis)

novemBer

za. 1 – nsB sdw
 10.00: eucharistieviering (parochiekerk SDW)
za. 1 – rederijKersKamer de looFBlomme
 20.00: “La Grande Armee” (Gildenhuis)
do. 6 – Kvlv gewest
 “Migraine en andere hoofdpijnen”
za. 8 – wmv sdw / aFsnee
 10.00: herfstonderhoud Duddegembosje
di. 11 – nsB sdw
 11.00: viering (parochiekerk SDW)
 12.30: buffet voor Oud-strijders
do. 13 – davidsFonds sdw
 causerie (Gildenhuis)

nsB sint- denijs-westrem

zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 oktober: tentoonstelling in het open 
huis van sdw: “wereldoorlog i in 23 namen”
uren: vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 19 uur, zondag van 14 
tot 18 uur, maandag van 10 tot 18 uur bestemd voor de leerlingen van de 
verschillende scholen en in de namiddag ook voor iedereen.

zaterdag 1 november om 10 uur: eucharistieviering in de parochiekerk
Daarna zal ook een bloemenhulde gebracht worden aan het monument van 
de Oud-strijders op het kerkhof. Daar zal de “Last  Post“ geblazen worden 
door een lid van het Koninklijk Harmonieorkest “Echo Der Leie “.
E.H. Pastoor zal de overleden Oud-strijders zegenen, alsook de overledenen 
op het kerkhof. 

dinsdag 11 november om 11 uur: viering in de parochiekerk   
in samenwerking met het Koninklijk Harmonieorkest “Echo Der Leie”.
Na de dienst zal ook een bloemenhulde gebracht worden door de verschei-
dene verenigingen  aan het monument van de gesneuvelde Oud-strijders aan 
de kerk. Dit wordt opgeluisterd door de leden van het Koninklijk Harmonie-
orkest “Echo Der Leie”.
Voor de Oud-strijders en de Vrienden van de Oud-strijders wordt een buffet 
aangeboden in het Open Huis van Sint-Denijs-Westrem om 12.30 uur. 

Wij hopen op een talrijke opkomst voor beide activiteiten.
Wij ontvingen van het hoofdbestuur NSB Brussel de nieuwe zegels voor op 
de lidkaart; het lidgeld werd bepaald op € 10 p/p. Om de taken en het fi-
nancieel aspect te spreiden, denken wij eraan het lidgeld op te halen vanaf 
20 september en begin oktober.

U kan ook het lidgeld overschrijven op nr. BE13 8906 8400 6039; Mededeling: 
lidgeld NSB. SDW. 2015 
                       
Wij hopen op een vlotte medewerking en danken u bij voorbaat.

Secretaris Dirk Dentyn, Belgiëlaan 5, 9051 SDW

open huis
vorige Benaming: CluBhuis voor senioren

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 tot 12.30 
uur (niet 13.30 uur).
Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij Nathalie Samaes op het nummer 
(0473  941 360) of persoonlijk op de dag van de maaltijden of op de zitdag. 
Zie ook artikel Antennewerking.
 
activiteiten 
Kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
line dance: zomercursus vanaf 29 april voor iedereen
Knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? 
Je kunt beroep doen op de 3 computerbuddy’s.



gezinsbond sdw/aFsnee

oktoberactiviteiten voor grootouders en senioren:
donderdag 2 oktober: gewestelijke grootouders- en seniorennamiddag in  
domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte.
Vanaf 14 uur verwelkoming. Na het welkomstwoordje door de gewestelij-
ke voorzitter, luisteren we naar Maureen Luyens. Zij onderhoudt ons over 
“Nooit te oud om lief te hebben – koester je relatie een leven lang”. Zij geeft 
ons een open kijk op relatie en seksualiteit na 55. 
Maureen Luyens is een autoriteit op haar terrein, is psychologe, seksuologe, 
psychotherapeute. In het UZ Leuven begeleidde ze meer dan 30 jaar paren 
met relationele en seksuele problemen.
Om 16.15 uur pauze met koffie of thee en dessertbordje bij een rustig bab-
beltje onder elkaar.
Tot slot is er om 17 uur een tombola met talrijke en waardevolle prijzen.
Inschrijven en betalen vóór 25 september op het gewestelijk secretariaat, 
Limburgstraat 80, 9000 Gent, (09 225 46 52), e-mail: gewest.gent@gezins-
bond-ovl.be met vermelding van alle personen, afdeling en adres en lidnum-
mer Gezinsbond. Betalen op rekening BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond 
Gewest Gent.
Deelnameprijs per persoon: leden Gezinsbond € 10, anderen € 15.

donderdag 23 oktober: provinciale herfstontmoeting voor de grootouders en 
senioren in de salons Mantovani te Oudenaarde. 
Thema van deze bijeenkomst is de herdenking van WO I.
In de voormiddag worden we toegesproken door Piet Chielens, conservator 
van het museum “in Flanders Fields”. Na het middagmaal luisteren we naar 
Willem Vermandere en zijn volledig ensemble. 

&	  Hugo Depaepe (09 220 01 70), hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

zaterdag 18 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de kermis
Inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee of ook uit andere gemeenten 
kunnen kinderkleding (0 tot 6 jaar), speelgoed en babyspullen verkopen. Aan-
dacht: geen handelswaar of overstocks van winkels! Je verkoopt zelf en krijgt 
daartoe 2 tafels (= 2 m²) ter beschikking. Per stand is maximum 1 kledingrek 
toegestaan. Als verkoper krijg je de tijd om je goederen uit te stallen op  
zaterdag tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 9.30 uur starten de koopjes tot 
12 uur. Toegang voor de kopers is gratis.
Reserveer je verkoopstekje via: marjan.depaepe@telenet.be met vermelding 
van naam, adres, telefoonnummer en (evt.) lidnummer Gezinsbond.
Nadat Marjan je mail ontvangen heeft, ontvang je van haar een bevestigings-
mail met uitnodiging tot betaling en informatie over de betalingswijze. Na 
betaling is de inschrijving definitief.
Leden van de Gezinsbond betalen € 4, anderen betalen € 10.

     Week tot week

         
 

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

Wachtdiensten

vrij. 14 – KwB sdw / aFsnee
 20.00: 15de quizavond (Gildenhuis)
ma. 17 – Kvlv sdw / aFsnee
 koffieproeverij Oxfam
ma. 17 – wmv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuursvergadering 
 (zaaltje café “In het gemeentehuis”)
vrij. 21 – BasissChool westerhem
 Griezeltocht

deCemBer

do. 11 – davidsFonds en marKant
 voordracht (Gildenhuis)
za. 13 – Kon. harmonie eCho der leie
 Candlelightconcert
zo. 14 – sint-CamillusKoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
ma. 15 – Kvlv sdw / aFsnee
 kerstkoffietafel

januari

zo. 11 – davidsFonds sdw
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
ma. 26 – davidsFonds en marKant
 causerie (kasteel Borluut)

maart

di. 24 – davidsFonds sdw
 causerie door Geert Janssens

aPril

do. 23 – davidsFonds sdw
 causerie door Gandante
ma. 27 tem do. 30 – 
 BasissChool westerhem
 verkeersweek

mei

za. 23 – davidsFonds en vtBKultuur
 daguitstap
za. 31 – BasissChool westerhem
 schoolfeest



Kunstbeweging
KunstBeweging in Kasteel Borluut
wanneer: zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014
doorlopend van 11 tot 18 uur

De Kunstbeweging in Borluut is een tijdelijke vereniging van vier zeer ver-
schillende kunstenaars die elk vier zeer uiteenlopende kunstdisciplines be-
oefenen.

geert lootens is de man van het keramisch gebeuren. Bij Geert moet er ge-
kneed en gebakken worden en rijst de temperatuur de bakoven uit. Geert 
heeft een onstuitbare fantasie en vertaalt zijn wildste gedachten in bevreem-
dende maskers en aanverwante totems. 

maria almanza is oorspronkelijk van Mexico en spreekt een aardig mondje 
Nederlands-Vlaams. Als het met woorden even niet meer kan drukt Maria 
haar ook uit met draden. Die wollen, katoenen, zijden en koperen draden 
zijn voor haar dé ‘universele’ taal. In haar wandtapijten zorgt Maria voor een 
verbinding tussen het heden en het verleden. Zij doet dit aan de hand van de 
Gobelin-techniek waarin Vlaanderen ooit zo uitblonk.

michèle Francken observeert de wereld ‘ogenschijnlijk’ liever door een lens, 
of beter gezegd door een aantal lenzen. Haar beklijvend beeldmateriaal is 
van een etherische schoonheid, een waardige uiting van een uiterst poëti-
sche maar ook zeer kritische blik met een geoefend stel ogen die alles waar-
nemen en verwerken. 

Paul smagghe is een geboren tekenaar. Een man met steeds een potlood in 
de aanslag. De ene keer schudt hij een komische schets uit zijn mouw en dan 
verdiept hij zich in een grondige naaktstudie waarin altijd iets meer verbor-
gen zit dan enkel de oppervlakkige schoonheid van het menselijke lichaam.

Deze vier kunstzinnig geëngageerde mensen hebben met deze tentoonstel-
ling maar één doel voor ogen en dat is het strelen van uw persoonlijke esthe-
tische belevenis bij het bekijken van hun werken.

Geniet met volle teugen en weet dat deze vereniging, deze Kunst-Beweging,
van korte duur is en hier éénmalig en als primeur aan Sint-Denijs-Westrem en
bij uitbreiding aan de wereld geopenbaard en aangeboden wordt.

Het Borluutkasteel speelt 
vandaag de rol van vijfde 
kunstenaar tijdens dit artis-
tiek gebeuren. Een waardig 
kader voor deze kunstzinnige 
expressie.
Heel veel dank gaat naar 
Michèle Bouverne, de moe-
der van deze kunstvereni-
ging zonder wie deze mooie 
droom geen werkelijkheid 
zou geworden zijn.

Jan De Meyer

     

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.

Politiezone gent
Commissariaat sdw
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80; Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

openingsuren: ma., di., don. en vrij. van 8 tot 
13 uur, woe. van 8 tot 13 uur en van 14 tot 
18.30 uur

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

Zitdag Bart Hullebusch, maatschappelijk 
werker Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 06)

Zitdag Nathalie Samaes, maatschappelijk 
werker, antennewerking vanuit het
Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard: 
elke dinsdag van 10 tot 12 uur 
nathalie.samaes@ocmwgent.be;
(0473 941 360)
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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

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
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, 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

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

HAIR & BEAUTY SALON CYNTHIA
donderdag 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

klusJesdienst
JAPI-TEAM BVBA PLEISTERWERKEN
Baron de Gieylaan 110, De Pinte, tel: 0473 732 974
BTW BE 0477 313 343; japi-team.bvba@telenet.be

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

            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 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



Concert
zaterdag 18 oktober: uniek concert in parochiekerk sdw  
Vzw ”Kinderen van de Zon” is ontstaan binnen een djembé-
groep uit Brakel, waar de Gambiaanse lesgever Mozes prach-
tige verhalen vertelde over zijn geboorteland. Maar ook over 
de noden en de tekorten aan o.a. leslokalen en lesgevers voor 
de jeugd.
De vzw realiseert op dit ogenblik een fantastisch project in 
Gunjur Kunkujang in Gambia waar een school voor 200 kinde-
ren reeds is gebouwd maar waarvoor nog inboedel en lesma-
teriaal moet worden aangekocht. Nu zitten 200 kinderen in  
1 bouwvallig klaslokaal van 4 meter bij 4 meter.
Tezelfdertijd heeft de vzw een kippenstal gebouwd waarvan de 
opbrengsten (eieren en verkoop van slachtkippen) integraal 
zullen dienen voor de latere werking van de school. De regi-
onale dierenartsenvereniging van groot Oudenaarde, waar 2 
bekende Sint-Denijzenaars actief zijn nl. Bob Dutordoir en Eric 
Vanmeirhaeghe, zijn een voortdurende ondersteunende en 
stuwende factor.
Om de definitieve afwerking van de school te financieren or-
ganiseert de vzw “Kinderen van de Zon” een klassiek concert 
waarbij Maëthé Desmet uit Nukerke zijn zus Freya begeleidt 
op een klassieke piano. Zij volgden jarenlang les voor piano 
en zang o.a. aan het conservatorium te Antwerpen en stellen 
u een wandeling voor langs alle klassieke grootmeesters en 
ontmoeten zo Bach, Pucchini, Beethoven en vele anderen. Een 
voorsmaakje kan je proeven op Youtube met hun prachtige ver-
tolking van “Nachtstük” van Schubert.
Aanvang stipt om 19.30 uur en kaarten kosten € 15, te verkrij-
gen bij Wasserij Schepens of bij Eric Vanmeirhaeghe 
(0475 87 87 46). 

Hair & BeautySalon

Cynthia 
opent weer zijn deuren.

Beste klanten,

Het kapsalon gaat weer open 
vanaf donderdag 2 oktober 9u. 

donderdag tot zaterdag enkel op afspraak.

Voor afspraken kan u reeds terecht vanaf  
25 september 9u op 

09 279 06 88
Hogeheerweg 36 - 9051 Sdw

tot dan, Cynthia

Alle klussen
binnen en buiten

Baron de Gieylaan 110
9840 De Pinte

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

www.japiteam.be

reg. nr. 06.22.1.0

KwB aFsnee / sdw

vrijdag 14 november om 20 uur: 15de quizavond
De plaatselijke KWB-afdeling van Afsnee en Sint-Denijs-Westrem 
organiseert in het Gildenhuis te SDW voor de vijftiende keer 
een ludieke quizavond. 
Plaatselijke verenigingen en groepjes familieleden of vrienden, 
telkens samengesteld uit maximum vier personen, kunnen 
hieraan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen bekende 
onderwerpen of thema’s, zodat iedereen, jong of iets ouder, 
kan deelnemen. 
Wij hebben een prijs voor iedereen die meedoet: hiervoor 
wordt een bijdrage van € 12 per ploeg gevraagd (€ 3 per per-
soon). Tijdens de quiz wordt aan elke deelnemer een belegd 
broodje aangeboden en we hebben nog een andere verrassing 
in petto, voordat de uitslag wordt bekend gemaakt.  
Inschrijven is mogelijk per e-mail. Gelieve uw groepsnaam en 
de naam van alle groepsleden te vermelden. Alle inschrijvin-
gen worden verwacht tegen uiterlijk vrijdag 7 november.  
Wij zullen u graag begroeten en duimen voor een aangename 
en gezellige avond. 

Rita De Groote, Lauwstraat 1, SDW (09 221 44 23);
rita.de.groote1@telenet.be
Piet Van Troos, Louis Delebecquelaan 29, SDW (09 221 18 80);  
piet.vantroos@telenet.be.



Gon Rabau
Kinesitherapeute

Cranio-saCraal therapie
Manuele lyMfedrainage

Massage

Kleine goedingenstraat 28

9051 afsnee

0478/ 29 76 49

enKel na afspraaK

davidsfonds
dinsdag 7 oktober om 20 uur: causerie: “moeder van waar ko-
men wij? op zoek naar het ontstaan van de mens” 
Ooit afgevraagd waarom vrouwen zoveel pijn moeten lijden 
tijdens de bevalling? Hoe neanderthalers er precies uitzagen? 
Waarom er zwarte en witte mensen zijn? Hoe de voorouders van 
de indianen in Amerika zijn terecht gekomen?
Dit zijn een aantal vragen waarop u een antwoord mag verwach-
ten gedurende één avondlijke sessie van 2 x 50’. Voor de pau-
ze starten we met het ontstaan van het leven op aarde en het 
waarom van het rechtop lopen van onze aapachtige voorouders. 
Vervolgens komen we tot de homo erectus en het leven in Europa 
tijdens een ijstijd. Na de pauze bespreken we de laatste nieuwig-
heden over de neanderthalers, hun uitsterven en de verschijning 
van de homo sapiens in Afrika. We eindigen met een verklaring te 
geven voor de uiterlijke verschillen tussen mensen. 
Het publiek krijgt een overzicht van onze ontstaansgeschiedenis 
op basis van de laatste, meest recente wetenschappelijke gege-
vens. Dit alles in een causerie gegeven door Pieter Boussemaere, 
docent geschiedenis aan de leraren hogeschool Vives te Brugge.
Plaats: SBAT, Poortakkerstraat, SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5.

donderdag 23 oktober om 20 uur: causerie door prof. Paul van 
Cauwenberghe
Het hoger onderwijs in Vlaanderen  is in een constante stroom-
versnelling die voor de niet betrokkene soms moeilijk te volgen is.
De spreker zal toelichting geven over de resultaten van het Bo-
lognaproces, waarbij bachelors en masters de kandidaten en li-
centiaten hebben gevolgd, de integratie waarbij de academische 
opleidingen van de hogescholen naar universiteiten zijn gegaan, 
de wens van de oriënteringsproeven om de keuze van het hoger 
onderwijs te sturen, het gebruik van het Engels in het hoger on-
derwijs, de internationalisering en het afstandsonderwijs.
De spreker zal zijn ervaring als gewezen rector van UGent, gewe-
zen voorzitter van de Vlaamse interuniversitaire Raad en huidig 
voorzitter van de Hogeschool Gent kleuren met zijn persoonlijke 
opinies over de toekomst van het hoger onderwijs in en buiten 
Vlaanderen.
Plaats: gemeenschapscentrum De Kluize, Sportstr. 3, Oosterzele
Toegang: leden € 3, anderen € 5. 

jaarlijkse kermis
Tijdens het weekend van 17 tot 20 oktober vieren we onze jaar-
lijkse kermis in SDW.
Het Davidsfonds organiseert opnieuw een boekententoonstelling 
in het Dienstencentrum, Gemeenteplein, Sint-Denijs-Westrem.
U kan er alle uitgaven inkijken, uw lidkaart vernieuwen of lid 
worden van het Davidsfonds Sint-Denijs-Westrem. 
Wie zijn lidkaart vernieuwt of lid wordt op de kermis, neemt deel 
aan een tombola. Er zijn twee boekenpakketten te winnen.
Het volledige jaarprogramma van het Davidsfonds kan ingekeken  
en meegenomen worden.
Openingsuren: zaterdag 18 en zondag 19 oktober telkens van 
14 tot 18 uur. Iedereen welkom.

&	  Herve mangeleer (0479 392 303) 

jaarprogramma 2014 – 2015
donderdag 13 november: Rita de Keyzer -Arabia Felix - Als wes-
terse vrouw alleen door Jemen; Gildenhuis
donderdag 11 december: met Markant: E. De Baere – medische 

rommelmarkt 
sdw

zondag 12 oktober: rommelmarkt
Wij focussen graag op brocante, kunst, originele voorwer-
pen, artisanale producten (geen nieuwe producten!).
Standprijs: € 3 voor 1 lopende meter, 3 meter diep.
Wij hopen u te mogen verwelkomen, of als sympathieke 
standhouder dan wel als graag geziene gast!

&	 marktjes.stdenijswestrem@mail.com of  (0487 17 66 00) 
 Christine Vermeulen, Patrik De Pelsemaeker

genetica vandaag en morgen; Gildenhuis
zondag 11 januari: nieuwjaarsreceptie in Borluutkasteel
maandag 26 januari: met Markant: Distelmans  – euthana-
sie; Borluutkasteel
dinsdag 24 maart: Geert Janssens – Muizenval  over de grote 
financiële crisis 
donderdag 23 april: Gandante – over heksen
zaterdag 23 mei: met vtbKultuur: daguitstap.



KoninKlijK harmonieorKest

echo der leie 
Jawel, u was er. We weten het, we hebben u gezien!  Waar wij 
elkaar getroffen hebben? Recht in het muzikale hart van Sint-
Denijs-Westrem! U verblijdde ons met uw aanwezigheid op ons 
aperitiefconcert in de aanloop naar wat niet helemaal een stra-
lende zomer zou blijken; wij verblijdden u met een aangename 
cocktail van/en goedklinkende muziek. Dat heeft ons plezier 
gedaan. We hebben ervan genoten.

Vandaar dat we sinds midden augustus opnieuw heftig repe-
teren om u ook tijdens het komende kermisweekend te ver-
gasten. zondag 19 oktober luisteren wij het jaarlijkse dekenij-
aperitief op. Verrast u ons dan ook opnieuw met uw talrijke 
aanwezigheid? Of interesseert het u meer om onze kant van 
deze wisselwerking van nabij te beleven? Dat kan! iedere vrij-
dagavond repeteren wij in het pas gerenoveerde koetshuis van 
het kasteel Borluut vanaf 20 uur. Neem daarvoor eerst eens 
een kijkje op onze website www.echoderleie.be of contacteer 
onze voorzitter, Tom Verdonck op (0478 24 50 49). Onze secreta-
ris, Roos Crabbe, is te bereiken op (0474 47 65 19). 
Altijd welkom!

P.s. En dat geldt zeker voor ons Candlelightconcert dat dit jaar 
op zaterdag 13 december gehouden wordt. Hou die datum al-
vast vrij!

markant
de Pinte/sint-denijs-westrem

woensdag 8 oktober om 20 uur: voordracht “de kwaliteit van 
onze voeding: feiten en fabels“
door Em. prof. dr. Ir. A. Huyghebaert, UGent. 
De wijze waarop we ons voeden is de laatste tientallen ja-
ren grondig gewijzigd: een overvloed in het aanbod, nieuwe 
levensmiddelen door de globalisatie, een tendens tot gelijk-
vormigheid van de smaken, een toename in de voeding bui-
tenshuis, de kant-en-klaar voeding, voedingsgewoonten zoals 
vegetarisme en veganisme, de rauwkostvoeding enz.. Ook het 
verband tussen voeding en gezondheid is beter gekend.
Hoe gaan we met al deze veranderingen om? Wat met de voe-
dingswaarde en de voedselveiligheid? Wat zijn de feiten en 
wat zijn de fabels? 
Plaats: bovenzaal van Brasserie ’t Klooster in De Pinte 
Leden gratis; anderen € 5. 

zaterdag 18 oktober om 18.30 uur: opera in de Cinema, Kine-
polis gent 
Life vanuit New York brengt Kinepolis dit seizoen weer enkele 
schitterende opera’s in high definition op groot scherm terwijl 
ze live worden uitgevoerd in de New York Metropolitan Opera. 
Deze avond wordt “Le Nozze de Figaro” van W. A. Mozart op-
gevoerd. 
Muziekdirecteur James Levine dirigeert een levendige nieuwe 
productie van Mozarts meesterwerk die werd geregisseerd 
door Richard Eyre.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

donderdag 23 oktober: daguitstap antwerpen
We brengen een bezoek aan 2 culturele aspecten van de Haven 
van Antwerpen.
Het eerste is het nieuwe Red Star Line Museum, ondergebracht 
in 3 historische havenloodsen aan de Rijnkaai. Het Red Star 
Line museum laat de bezoeker in de voetsporen treden van de 
migrant of landverhuizer die met de boten van de Red Star Line 
vanuit Antwerpen vertrok naar Amerika. De museumzalen zijn 
opgevat als een virtuele reconstructie: van een reisbureau uit 
Warschau waar kandidaat-migranten zich aanmeldden, tot het 
leven aan boord en de aankomst in New York. Een belevenis-
museum.
We bezoeken ook het kleine intieme Eugeen Van Mieghem Mu-
seum met werken van de schilder die woonde en werkte in de 
oudste havenbuurt van Antwerpen. We bezoeken in hetzelfde 
pand ook het art-nouveau-interieur van het Redershuis.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

rederijKersKamer 

de loofblomme
“la grande armee”, een tragikomische  kijk op de slag van wa-
terloo
Tekst en regie: Marlies Tack
Data: vrijdag 24, zaterdag 25, donderdag 30, vrijdag 31 okto-
ber, zaterdag 1 november telkens om 20 uur. zondag 26 okto-
ber om 15 uur.
Plaats: Gildenhuis SDW

Met o.m. Tom de Bleye, Simon Monbaliu, Micheline Karas, 
Lynn Van Caeneghem, Kristien De Schuyter, Inge De Schuyter, 
Eline Devoldre, Nick De Cramer, Marc Tack, Matthias Vekeman, 
Audrey Verhille, Loes Carrette, Jan Monbaliu, Filip Dierickx, Vic-
tor Verleyen...
Reservatie via www.loofblomme.be of (0476 66 79 13).

la grande armée   
“Een artilleriesectie in overwinningsroes raakt afgescheiden 
van de hoofdmacht maar marcheert dapper voort. Hun leider 
is ervan overtuigd dat ze de slag nog in zijn definitieve plooi 
kunnen leggen, zolang ze strikt de bevelen van de keizer op-
volgen. 
Maar komen ze op tijd? 
La Grande Armée is geïnspireerd op de geschiedenis van Em-
manuel De Grouchy - maarschalk tijdens de slag van Waterloo 
die aan het hoofd stond van 35.000 soldaten. Wat een tocht 
van moed en overwinning moest worden, draaide uit op een 
chaotische en verpletterende nederlaag. Grouchy werd door 
de keizer de nederlaag verweten, hij werd verbannen en is de 
enige maarschalk van Napoleon die geen boulevard in Parijs 
naar zich genoemd kreeg.



tentoonstelling
Poste restante: “the silver lining”
Tentoonstelling in het voormalig postkantoor van Sint-Denijs-
Westrem van Aurélie Debaene en Pauline Schreibers.

Beelden in was en brons, tekeningen en aquarellen

Welkom!

vrijdag 17 oktober van 19 tot 22 uur, zaterdag 18 en zondag 19 
oktober van 11 tot 17 uur
vrijdag 24 oktober van 19 tot 22 uur, zaterdag 25 en zondag 26 
oktober van 11 tot 17 uur

Poste Restante, Hogeheerweg 9, 9051 Sint-Denijs-Westrem

&	  lapauline@live.be  of  (0473 64 68 93)

11.11.11
sint-denijs-westrem

opbrengst campagne 2013
minder maar toch mooi
In 2012 kende de opbrengst van onze campagne nog een kleine 
stijging, maar voor 2013 noteren we een lichte daling. Op een 
aantal vlakken hadden we met tegenslag af te rekenen. Maar 
het bijeensprokkelen van meer dan 6 miljoen euro was toch 
een indrukwekkend resultaat van de toewijding van onze vrij-
willigers en schenkers. 

van harte bedankt!
Het totaal van de opbrengsten in 2013 klokt af op € 6.052.732. 
Met inbegrip van de € 157.683 van de bijzondere campagne 
voor de heropbouw in de Filippijnen is dat € 156.029 of 2,5% 
lager dan vorig jaar.

Voor de campagne in Sint-Denijs-Westrem noteren wij weer 
een stijging. Dit zijn de cijfers: lokale acties brachten € 3.200 
op. Via de gebuste overschrijvingen ontvingen we € 3.052. 
Via vaste giften en bijdragen komt daar nog eens € 12.884,12 
bij. Dit brengt de totale opbrengst van vorige campagne op 
€ 19.136. In 2012 was dat € 11.283,99. Een aanzienlijke stij-
ging waarmee Sint-Denijs-Westrem ingaat tegen de nationale 
trend. De gemiddelde opbrengst per inwoner komt daarmee op 
€ 3,15. We bedanken iedereen die onze acties jaarlijks steunt 
en hopen dat jullie ervan overtuigd blijven hiermee de honger 
uit de wereld te helpen met meer dan alleen maar een ‘sorry’.

1/3 van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl 
1 op 8 mensen honger lijdt. Bovendien betekent voedselver-

spilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is on-
aanvaardbaar. Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet 
dringend een beleid komen dat verspilling tegengaat. Daarom 
sporen we politici aan om verspilling te beperken in elke scha-
kel van de voedselketen: van op het veld in het Zuiden tot bij de 
consument in het Noorden. Want enkel als we fundamenteel 
ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan.

Hiervoor zullen we ook dit jaar weer ons beste beentje voor- 
zetten om jullie daarvan bewust te maken en geld in het laatje 
te brengen voor de vele ngo’s (niet gouvernementele organisa-
ties) die 11.11.11 steunt om de honger uit de wereld te helpen.
Dit zal gebeuren op de gebruikelijke wijze: kermisbuffet, straat-
actie en via overschrijving BE30 0000 0000 1111.

Vorig jaar hebben we de straatactie door een gebrek aan vrij-
willigers moeten beperken tot verkoop van 11.11.11-producten 
aan de Carrefour. Daarom nu al een oproep aan jongeren vanaf 
10 jaar: indien je graag met je klas, jeugdbeweging, vormsel-
groepje of vriendengroepje een voormiddag de straat op gaat 
voor 11.11.11 mag je ons dat melden. Je kan dat door contact 
op te nemen met Lieve Vlamynck, via (0485 41 23 92) of via 
e-mail lieve.vlamynk@telenet.be.

zondag 19 oktober : 11.11.11 Kermisbuffet
in de overdekte speelzaal van de Basisschool Sint-Paulus om 
12.30 uur

Menu:
Gerookt zalmrolletje met witloof
Kalkoenfilet met roquefortsaus
Balletjes in tomatensaus voor kinderen tot 12j.
Verrassingsdessert voor iedereen
Geserveerd met frietjes/kroketjes en groenten à volonté

Prijs:  € 18 voor volwassenen (vanaf 12j.)
 € 9 voor kinderen (tot 12j.)

Hoe inschrijven? Vóór woensdag 15 oktober!
Via online banking of bijgevoegde overschrijving op ons Belfius 
rekeningnummer: BE23 0682 1176 7191 met vermelding  
‘kermisbuffet’ + aantal volwassenen en kinderen.

Via betaling bij deelnemende bakker: Bakker Luc
Via leden van 11.11.11-comité :   
Els Vandenbrande, Nieuwsstraat 1
Erwin Meire, Oudeheerweg 13
Lieve Vlamynck, Oudeheerweg 11

De opbrengst van ons kermisbuffet gaat integraal naar de 
11.11.11- voedselcampagne 2014.

BasissChool

westerhem
activiteiten schooljaar 2014 – 2015
woensdag 22 oktober: Grootouderfeest
vrijdag 21 november: Griezeltocht
maandag 27 t.e.m. dondardag 30 april: Verkeersweek
zondag 31 mei: schoolfeest



noodnummers
Medische Spoeddienst en brandweer 100
Politie en rijkswacht 101
Ambulancedienst van het Rode Kruis 105
Antigifcentrum Brussel 070 24 52 45
Child Focus (vermiste kinderen)                 116 000

geestelijKe hulP
Tele-Onthaal 106
Aids-Telefoon Vlaanderen 078 15 15 15
Hallo Kanker  080 01 18 88
Vereniging Kankerbestrijding 080 01 58 00
Drugstelefoon  078 15 10 20
Pastoor A. Cathoir   09 222 80 34
Centr. morele dienstverlening 09 233 52 26
Psychoth. L. V. Overschelde 09 245 17 23
SIFRA-luistertelefoon 09 233 40 43
 
juridisChe hulP
1e lijnsadvies, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, Gent 
Elke werkdag van 9-12 & 14-17u         09 269 62 56

administratie en diensten
Dienstencentrum SDW 09 243 97 70
Bibliotheek 09 220 20 15
Technische Dienst Zwijnaarde 09 244 68 70
Stadhuis  09 266 51 11
Administratief centrum Gent 09 266 71 11
Gentinfo  09 210 10 10                            

Stadspolitie (noodgevallen:101)        09 266 61 11
Politiekantoor SDW 09 266 63 80
Politie – Misdrijfpreventie 09 266 64 30
Milieuwachtdienst 09 239 43 43
Grof huisvuil en groenafval 09 235 47 10
IMEWO-wachtdienst 09 239 08 77
TMVW water-wachtdienst 09 240 02 11
NMBS Gent Sint-Pieters             
   Info reizigers van 7 tot 20 uur 09 241 22 44
Stadswacht 09 268 21 01

zieKenhuizen en medisCh-soCiale diensten
CM Kantoor 09 234 60 85
CM Maatschappelijk werk 09 267 59 09
AZ M. Middelares (alg.nr.) 09 260 60 60
UZ Gent (alg.nr.) 09 332 21 11
AZ Jan Palfijn (alg.nr.) 09 224 71 11
Het Rode Kruis Gent 09 225 61 79
Het Wit-Gele Kruis 09 265 75 75
Het Vlaamse Kruis 09 223 77 96
O.C.M.W. Gent 09 266 92 66
Solidariteit voor het gezin 09 264 18 11
Thuisverpleging Bond Moyson 09 265 69 00

huisartsen sdw
Wachtdienst huisartsen SDW 09 220 66 66
lgnace Deaulmerie  09 221 34 09
Alex Van de Steene  09 222 18 57
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont  09 221 30 30

aPotheKen
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Pharmaphie (Oushoorn) 09 222 66 59
  
tandartsen
Thierry Brabant  09 221 71 00
Eva Crabbe 09 330 67 71
Christine Devos  09 222 05 20
Martine Devos  09 221 90 06
Herman Gillard  09 220 04 36
Sophie Gillard  09 220 04 36 

dierenartsen
Sofie Barbé 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 / 09 220 78 79
Clos Fleuri 09 221 30 19 / 0473 20 20 21
Nathan Lateur  09 221 56 12
Schoofs Sabine 09 221 30 19 / 0477 31 51 59
Hans Smet  09 227 26 22
Eric Vanmeirhaeghe (kl. huisd.)         09 384 46 97
P. Wantiez (gezelschapsd.) 09 220 78 79

De nuttige telefoonnummers worden 2 maal per 
jaar gepubliceerd, tenzij er wijzigingen moeten 
vermeld worden. Gelieve deze lijst dus te bewaren.

Nuttige telefoonnummers

antenne-
 werking
IN SINT-DENIJS-WESTREM EN AFSNEE VANUIT HET LOKAAL DIEN-
STENCENTRUM DE VLASCHAARD.

Buurtmaaltijden voor senioren in het open huis
U bent van harte welkom op onze buurtmaaltijden! 
Heeft u zin om op een gezellige en ongedwongen manier te 
genieten van een lekkere maaltijd met uw buren en kennissen, 
kom dan eens langs op onze buurtmaaltijden.
Tegen de democratische prijs van € 5 kunt u genieten van een 
lekkere en gezonde maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert). 
De buurtmaaltijden vinden elke 1ste en 3de dinsdag van de 
maand plaats in het Open Huis, Pastorijdreef 6 te SDW van 
11.30 uur tot 13 uur. 

Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij Nathalie Samaes op 
het nummer (0473  941 360) of persoonlijk op de dag van de 
maaltijden of op de zitdag. 

vzw vrienden van de 

zonnekerels
dinsdag 21 oktober: kermiskaarting
Voor de 19de keer organiseert de vzw “Vrienden van de Zonne-
kerels” een kermiskaarting in de kermistent aan de Krijzeltand. 
Wij geven de aftrap om 19 uur en ronden af om 24 uur stipt. 
Naargelang van wat u het beste ligt, kan u uw tegenspelers 
uitdagen met een partijtje Manillen, Whist of Bieden. 

Per spel wordt per persoon € 1,50 ingezet. Traditiegetrouw zijn 
elk rondje droge worstjes te winnen. Bovendien maakt elke 
winnaar van een spelletje kans om op het einde van de avond  
één van de prijzen mee naar huis te nemen.

Iedereen is welkom: per vier, per koppel of alleen. Wij zorgen 
dat de tent gezellig warm is en de leiding van de Scouts en Gid-
sen voorziet u van een drankje! Zorgt u voor de sfeer?

&	 vzw De Vrienden van de Zonnekerels; 
 rvb@zonnekerels.be
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Griezel lekker mee!



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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