
Kermis in
sint-denijs-westrem

van vrijdag 17 tot woensdag 22 oktober 2014

nabeschouwing
We kunnen al van een traditie spreken. De kermis is een gelegenheid om als dorp naar 
buiten te komen met een gevarieerd programma, voor alle leeftijden.
Een dergelijke organisatie vergt veel voorbereiding. Een werkgroep in Dekenij Borluut 
n.l. het Kermiscomité werkte eraan vanaf november 2013. Een evaluatie van de voorbije 
kermis is het noodzakelijke vertrekpunt. We houden immers rekening met aangebrachte 
aandachtspunten om het bij de nieuwe kermis aan te wenden.

De kermis van Sint-Denijs-Westrem  wordt gesubsidieerd door de Stad. Dat laat ons toe om 
alle evenementen gratis te kunnen aanbieden. We mikken steeds op samenwerking met 
verenigingen, om een programma rond een bepaald thema samen te stellen met prioriteit 
voor ontmoeting en samenzijn. Feest vieren in alle vormen van de samenleving.

Het thema van dit jaar ontwikkelde zich rond een programma “wablief, creatief”. Rond zo 
een thema is het gemakkelijk om creatief bezig te zijn. We vonden dit terug in de tentoon-
stellingen, in de quizavond van de scouts, in de kindernamiddag met verschillende work-
shops voor kinderen, in een bierproeverij met trappistenbieren, in een foto- fietszoektocht, 
eten voor € 1, kortom in de talrijke programmaonderdelen die beleefd werden van vrijdag 
17 tot en met woensdag 22 oktober.
De tentoonstelling “Kunstbeweging in Borluut” laat Sint-Denijs-Westrem bewegen door-
heen vaardigheden en creativiteit van 4 kunstenaars die zich hebben uitgedrukt in zeer 
verscheiden kunstvormen: keramiek, vastleggen van kunstwerken met wollen, katoenen, 
zijden en koperen draden, vastleggen van fotografische beelden door kritisch waar te ne-
men, tekeningen met preciesheid uitgewerkt.... In het kader van Kasteel Borluut een ge-
slaagde vermenging van deze kunstvormen.

Blader nog maar eens in het programmaboekje in de INFO van oktober dan kan je zien 
dat moeite, noch creativiteit gespaard werd om tot zo een veelvoud van evenementen te 
komen.
We kregen kans om als inwoners van ons dorp elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoe-
ten en bij te praten bij een glaasje en een hapje met de tonen van de Harmonie Echo der 
Leie, waardoor dit aperitiefconcert in een echte kermisstemming, feestelijk verliep.

Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee
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Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be
Prijs op aanvraag  |  Gsm : 0479 417 496  |  www.IRRES.be

Is dit de ligging, de oriëntatie en de woning waar U reeds jaren naar zocht ? Op het eind van de 

straat, met haar 50 lopende meters aan de Leie, omgeven door weiland en midden in de natuur ... 

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

€ 406.000  |  Gsm : 0468 191 788

Ruime woning in Franse stijl, rustig gelegen 

in een doodlopende straat. 

Opp. grond : 779 m2. Bew. opp : 220 m2.

|   De PinteTE 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 123 m2 

tot 153 m2. Opp. terras van 15 m2 tot 32 m2.

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

€ 328.500  |  Gsm : 0476 435 935

Aangename eengezinswoning in een kind-

vriendelijke en groene wijk. 

Opp. grond : 740 m2. Bew. opp : 175 m2.

|   AsteneTE KOOP

€ 278.000  |  Gsm : 0479 417 496

Volledig gerenoveerd 3-slaapkamerapp. in 

een authentiek en charmant gebouw!

Bew. opp. : 118 m2. Opp. terras : 18 m2.

|   Sint-AmandsbergTE KOOP
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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

€ 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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€ 820.000   |  Gsm : 0486 069 070

Moderne villa gelegen in een rustige en 

groene residentiële woonomgeving. 

Opp. grond : 2.318 m2. Bew. opp. : 250 m2.

|   DeurleTE 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 28 november 2014. 
De teksten uiterlijK tegen 10 novemBer. 
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 vermoe-
delijk op 27 december, 30 januari, 27 februari, 27 
maart en 24 april. Alle teksten moeten uiterlijk 17 
dagen vóór die datum binnen zijn. Graag alle ac-
tiviteiten 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 ac-
tiviteit vermelden.
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infodag

08.11
10u - 14u

Opening tentoonstelling Kasteel Borluut

Creatieve kindernamiddag

Duitse Schlageravond

De 3  musketiers (aan de pannenkoekenbak)



11.11.11
sint-denijs-westrem

malia ashaka, boerin
In het dorre noorden van Ghana dreigt het platteland leeg 
te lopen. De overheid steunt vooral de exportgerichte be-
drijven die geleid worden door vooraanstaande landeige-
naars of zelfs multinationals. Familiale boeren met een 
areaal van minder dan vijf hectare raken steeds meer in de 
verdrukking.
Wie zich toch wil handhaven op het platteland, kiest tijdens 
het droogseizoen voor ajuinen. Met die teelt kunnen kleine 
boeren nog wat centen verdienen. Helaas valt de oogstpe-
riode samen met de start van het regenseizoen.
“Daarom was ik verplicht om mijn ajuinen in mijn huis te 
bewaren”, vertelt Malia Ashaka. Maar zelfs in haar slaapka-
mer bleven de ajuinen slechts twee maanden in goede con-
ditie. “Ajuinen bederven snel als ze niet onder ideale om-
standigheden gestockeerd kunnen worden. Elk jaar weer 
moest ik de helft van mijn totale productie aan bradeerprij-
zen verkopen ofwel weggooien”, getuigt de boerin.

Baye barry uit mali, eigenaar melkerij
“Ik startte in 2006 een kleine melkerij in het dorp waar ik 
woon, Banamba. Het was niet moeilijk om veehouders aan 
te trekken die mij hun melk aanboden. Alleen was hun aan-
bod zeer onvoorspelbaar: de ene keer hadden ze veel melk 
omdat er genoeg veevoeder was, de andere keer was er 
bijna geen melk. Zelf had ik ook te weinig financiële slag-
kracht om alle aangeboden melk op te kopen en correct te 
bewaren en te transporteren. Zo was ik soms verplicht liters 
melk weg te gieten!”

U kunt helpen deze verspilling tegen te gaan door onze ac-
tie financieel te steunen. Dit jaar komen we op zaterdag 
8 november enkel in de straten van het centrum rond, 
dit door gebrek aan vrijwilligers. Onze vrijwilligers zullen 
u wenskaarten, chocolade, fluostiften en originele kook-
boekjes te koop aanbieden om de campagne te steunen.                                                                                                                                   
Gelukkig merken we dat er steeds meer en meer mensen de 
overschrijving gebruiken of online via hun bank een bedrag 
overschrijven om 11.11.11 te steunen. Dat is ook de veilig-
ste en de zekerste manier dat uw steun terecht komt waar 
het moet terecht komen. Bovendien ontvangt u zo automa-
tisch een fiscaal attest voor bijdragen vanaf € 40.
Dus steun de campagne tegen voedselverspilling van 
11.11.11 door een bedrag over te schrijven naar het rekening-
nummer BE33 3751 0298 1646 op naam van 11.11.11-Sint-
Denijs-Westrem met mededeling 731/0000/00072.
Wilt u toch nog uw bijdrage in de envelop steken, dat kan 
en dan mag u die deponeren in een brievenbus van één van 
onze 11.11.11-medewerkers: Eliane De Sloovere, Hogeheer-
weg 15, Lieve Vlamynck, Oudeheerweg 11, Erwin en Karo-
line Meire-Vergote, Oudeheerweg 13 of Els Vandenbrande, 
Nieuwstraat 1.
Wie graag nog fietsplaatjes van 11.11.11 wil, kan die ver-
krijgen via de 11.11.11-medewerkers die hierboven vermeld 
staan.                                                                       
Ook kan u in de bibliotheek een fototentoonstelling bewon-
deren die de campagne van dit jaar verduidelijkt.

Alvast bedankt voor de steun en uw begrip!

Vervolg van pag. 1

We kregen veel volk op de been. Dat doet ons geloven dat onze in-
zet naar waarde wordt geschat en Sint-Denijs-Westrem als levendi-
ge gemeente met talrijke verenigingen een  “gemeenschap” vormt.

dank aan de sponsors van de kermis voor zowel de “receptie” 
van dekenij Borluut, voor het buffet “ronde van Borluut” en 
verschillende evenementen georganiseerd door het kermis-
comité van dekenij Borluut: Bakkerij luc, brasserie olive, Café 
het gemeentehuis, iKea, in de radijs, keurslager Peggy en Filip,  
’t Pompoentje, slagerij isabelle en marc en slager-traiteur 
everaert.

Dank aan het Kermiscomité en alle vrijwillige medewerkers die het 
beste van zichzelf hebben gegeven om deze kermis te doen slagen. 
Dank aan de talrijke sponsors voor de giften en hun enthousiasme. 
Dank aan alle bezoekers van de kermis op alle mogelijke momen-
ten. Het was een kermis om fier op te zijn. We mikken al op volgend 
jaar om een mooi programma neer te zetten. Hou de datum vrij in 
jullie agenda: derde weekend van oktober.

Winnende nummers van de lidkaarten van Dekenij Borluut. De 
waardebons worden uitgewisseld bij een handelaar die in de koop-
gids van de INFO adverteert.

nummer lidkaart bedrag waardebon in € naam

174 5 Mestdagh-Vyncke
381 5 Cuigniez-Claes
395 5 Hélène Van Haelst
222 5 Mevr. F. Maerten
192 10 Margaretha Dierickx
128 10 Ghekiere-Beeuwsaert
420 10 Thierry Brabant
111 10 Georges Ollevier
306 15 Solange Bracke
316 15 A. Van Cauwenberghe
276 15 Vandeweghe-Devos
230 15 Boone-De Baere
308 25 Meganck-Andries
279 25 Dirk Bontinck

Wie niet aanwezig was bij de trekking en winnaar is van een waar-
debon, kan die afhalen bij Frieda Van Caeckenberghe, Lettelbroek-
laan 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
(09 222 03 01) na telefonische afspraak en ten laatste vóór 30 no-
vember 2014.

winnaars:
Bierdegustatie: de degustatie van abdijbieren kon rekenen op ruime 
belangstelling. Slechts 1 proever, E.H. Pastoor Cathoir, had alle bie-
ren juist en kreeg 1 trappist naar keuze gratis. 5 anderen hadden 3 
van de 4 bieren juist en kregen elk een halve trappist gratis.

Voor de foto-fiets- of wandelzoektocht schreven zich een vijftigtal 
deelnemers in. Na verbetering wordt de winnaar van de fietstocht 
en van de wandelzoektocht persoonlijk verwittigd. De winnaar van 
elke groep krijgt als prijs een bon van € 25 om aankopen te doen in 
Ikea. De winnaars worden vermeld in de volgende INFO.
 
davidsfonds: winnen een boekenpakket:
1. Prof en mevr Boucique, Poolse Winglaan 8, Sint-Denijs-Westrem
2. Raf De Meyer, Putstraat 39, Sint-Denijs-Westrem



     
  
Week tot week

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
za. 8 – 11.11.11 sdw
 omhaling van deur tot deur (centrum SDW)
di. 11 – nsB sdw
 11.00: viering (parochiekerk SDW)
 12.30: buffet voor Oud-strijders
do. 13 – davidsFonds sdw
 20.00: causerie over Jemen (Gildenhuis)
do. 13 – marKant de Pinte / sdw
 bedrijfsbezoek Jori (Wervik)
vrij. 14 – KwB sdw / aFsnee
 20.00: 15de quizavond (Gildenhuis)
za. 15 – gezinsBond sdw
 zitdag kortingskaarten (secretariaat)
ma. 17 – Kvlv sdw / aFsnee
 14.00: koffieproeverij Oxfam (catecheselokaal)
ma. 17 – wmv sdw / aFsnee
 19.30: vragen vanuit het publiek
 20.00: bestuursvergadering
 (zaaltje café “In het gemeentehuis”)
ma. 17 – marKant de Pinte / sdw
 hobbyles breien
vrij. 21 – BasissChool westerhem
 Griezeltocht
za. 22 – sCouts en gidsen
 19.00: Scouts- en Gidsenbal (Gildenhuis)
ma. 24 – marKant de Pinte / sdw
 hobbyles breien
di. 25 – marKant de Pinte / sdw
 voordracht (brasserie ’t Klooster De Pinte)

deCemBer

do. 11 – davidsFonds en marKant
 voordracht (Gildenhuis)
ma. 8 – marKant de Pinte / sdw
 hobbyles breien
za. 13 – Kon. harmonieorKest eCho der leie
 Candlelightconcert (Sint-Paulusinstituut)
zo. 14 – sint-CamillusKoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
ma. 15 – Kvlv sdw / aFsnee
 kerstkoffietafel

januari

zo. 11 – davidsFonds sdw
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
za. 24 – deKenij Borluut, vtBKultuur, id+art
 17.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebrugge)
zo. 25 – deKenij Borluut, vtBKultuur, id+art
 11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebrugge)
ma. 26 – davidsFonds en marKant
 causerie (kasteel Borluut)

vzw doplossing
Graag stellen wij de vzw “Doplossing” aan u voor in de INFO. 
Het is een voedselbedeling opgericht door Sabine. Zij was in eerste instantie 
lid bij een andere voedselbedeling, maar dacht: “Dit kan beter”. Met dit in 
het achterhoofd heeft ze mensen verzameld voor het bestuur. De meeste 
stappen heeft ze zelf gezet in de oprichting van de vzw.  Er zijn nog vele zaken 
die kunnen verbeteren, zoals de thuishaven en het aantal gebruikers.

Er zijn gebruikers die nu reeds verwend worden. Het is dan ook de bedoeling 
dat dit kan blijven en zelfs groeien. Zolang het maar geen instanties stoort 
of commercieel wordt. 

Elkeen die zich geroepen voelt, kan ideeën geven of hulp aanbieden. 
Het is een mooi initiatief dat ervoor zorgt dat de minstbedeelden zich beter 
voelen en de mensen meer samenbrengt. 

&  info@doplossing.com

markant
de Pinte/sint-denijs-westrem

donderdag 13 november: bedrijfsbezoek jori in wervik
Het Belgische designmeubelenbedrijf Jori creëert hedendaagse lederen zit-
meubelen van topkwaliteit. Het is zitcomfort tot kunst verheven dankzij het 
gebruik van functionele materialen en innoverend design.  
We krijgen een presentatie van de werking van het bedrijf, een rondleiding 
in de schrijnwerkerij en de lederafdeling en een wandeling in de showroom.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

maandagen 17 en 24 november en 8 december: hobbyles: breien 
Breien is “in” en in 3 lessen wagen we ons aan modieuze “huispantoffels” 
voor groot of klein. 
Deze breilessenreeks wordt begeleid door mevrouw Van Wonterghem.
Vooraf inschrijven.

dinsdag 25 november: voordracht en praktische les: gebruik van tablets, 
smartphones, e-readers enz.. door Joris De Sutter, IT-specialist
Een sessie waarop we een antwoord krijgen op de volgende vragen: wat is 
het verschil tussen die diverse toestellen en welke systemen bestaan er, wat 
zijn de voordelen en hoe werken ze, hoe maak ik de beste keuze, wat zijn 
apps en hoe installeer je die, hoe werkt mobiel internet…?  
Plaats: bovenzaal Brasserie ’t Klooster in De Pinte 
Toegang: leden gratis, anderen: € 5. 

Flanders expo sdw

zaterdag 1 en zondag 2 november: Sjacherbeurs
zaterdag 8 november: I Love Techno: Technofestival
zondag 30 november: Aussie Tours Oceanië Roadshow: de beste voorberei-
ding voor uw reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Zuidzee-eilanden.



gezinsbond 
sdw/aFsnee
  
zaterdag 15 november: zitdag voor de “kortingskaarten groot 
gezin”
van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur op het plaatselijk 
secretariaat, Kortrijksesteenweg 1117, SDW.

wie heeft recht op kortingskaarten voor het openbaar vervoer?
Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op 
kortingskaarten. De ouders uit die gezinnen behouden levens-
lang dat recht. Het recht van kinderen vervalt op het moment 
dat ze niet meer ten laste van de ouders zijn (en ten laatste 
wanneer ze 25 jaar worden).
Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: 
ook heel wat gezinnen die niet aan de voorwaarde (drie of 
meer kinderen hebben) voldoen, hebben namelijk recht op kor-
tingskaarten, soms wel maar tijdelijk. De meest voorkomende 
uitzonderingen zijn:
- adoptiekinderen tellen mee als eigen kinderen
- nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer 

kinderen hebben ook recht op kortingskaarten. Enkel de ou-
ders met drie eigen kinderen hebben weliswaar levenslang 
recht. Ouders met minder dan drie eigen kinderen hebben 
tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens één van de 
kinderen recht heeft op een kortingskaart.

- bij co-ouderschap tellen de kinderen mee in beide gezinnen
- bij het bepalen van het recht op kortingskaarten: tellen ook 

pleegkinderen mee, kinderen met een handicap tellen dub-
bel mee (zij behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag 
het recht), ook overleden kinderen blijven meetellen voor het 
bepalen van het recht op kortingskaarten.

wie dient kortingskaarten aan te vragen?
De vijfjaarlijkse kortingskaarten voor ouders met levenslang 
recht vervallen pas op 31 december 2015.
Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er twee soorten kortings-
kaarten: één geldig tot 31 december van het jaar waarin het 
kind 12 jaar wordt en één geldig tot 31 december van het jaar 
waarin de jongere 18 jaar wordt. Voor de kinderen die dit jaar 
12 geworden zijn of nog zullen worden, dus geboren in 2002, 
dient de kortingskaart nu hernieuwd te worden.
Voor jongeren van 18 tot 25 jaar (geboren in 1990-1996) dient 
de kortingskaart elk jaar hernieuwd te worden en dient een 
recent attest van de kinderbijslagkas toegevoegd.

op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?
- treintickets tussen twee Belgische stations: 50 % korting
- meer-rittenkaart van De Lijn: 25 % korting

wat heb je nodig om de kortingskaarten aan te vragen?
- formulier gezinssamenstelling, te bekomen bij de dienst be-

volking. Kan ook aangevraagd worden via het e-loket van de 
Stad Gent. Indien er op de gezinssamenstelling geen drie kin-
deren meer vermeld zouden staan (oudere kinderen die niet 
meer thuis verblijven) download dan zelf een aanvraagformu-
lier op www.gezinsbond.be/kortingskaarten en vul hierop 
alle kinderen in en laat het formulier dan legaliseren door de 
dienst bevolking.

- eventueel attest kinderbijslagkas, € 6 administratiekosten
- geen pasfoto’s

& Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117 (09 220 01 70);
 hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

scouts en gidsen 
sdw

zaterdag 22 november: scouts- en gidsenbal
Het scoutsbal van SDW is de ideale gelegenheid om eens bij te 
praten met vrienden van vroeger, als ouder nader kennis te ma-
ken met de leiding van uw kinderen en om te genieten van een 
gezellige avond.

Vanaf 19 uur bieden wij u in het Gildenhuis een verzorgd avond-
maal aan, voorafgegaan door een aperitief.
Prijs per persoon voor avondmaal én dansfeest: € 21.
Indien u liever enkel naar het dansfeest komt, dan bent u wel-
kom vanaf 22 uur. U betaalt dan € 5 aan de kassa.
Schrijf je in vóór 16 november door over te schrijven op rek. 
nr. 850-8180808-20 én bijkomend te bellen of te mailen naar:  
scoutsbalsdw@gmail.com.; Hanne Chielens (0496 947 463) 
na 18 uur.

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 hier-
aan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen bekende onder-
werpen of thema’s, zodat iedereen, jong of iets ouder, kan deel-
nemen. 
Wij hebben een prijs voor iedereen die meedoet: hiervoor wordt 
een bijdrage van € 12 per ploeg gevraagd (€ 3 per persoon). 
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 inschrijvingen 
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.

Bridgeclub LEIE-OEVER

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

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



dekenij Borluut, 
vtbKultuur en id+art 
zaterdag 24 en zondag 25 januari 2015: nieuwjaarsconcert maaltebrugge-
kasteel
Wij opteerden dit jaar voor artiesten van eigen (dorps)bodem: naar goede 
traditie luiden vier muzikanten, nu vier jonge (quasi) dorpsgenoten, luister-
rijk het nieuwe jaar in.
Het Ensemble juvenes stellae bestaat uit de gebroeders Hendrik en Lodewijk 
Mispelon, resp. tenor en piano, Emma Coopman, mezzo-sopraan en Sebas-
tian De Meester, cello.
Houd nu al zaterdag 24 januari om 17 uur of zondag 25 januari om 11 uur vrij 
voor dit uniek concert. 
Meer gegevens over het programma in volgende INFO.

vtbKultuur, dekenij
Borluut, Parochie en 
Kerkbestuur
zondag 29 maart 2015: “de ogen van de heer doorboorden zijn ziel als pij-
len”
Er hangt muziek in de lucht. Op Palmzondag treedt het vocaal en instrumen-
taal ensemble Capella Nova o.l.v. Marleen Reynders op in de parochiekerk 
van Sint-Denijs-Westrem met het magistrale werk van Orlandus Lassus (1532-
1594), “Le Lagrime di San Pietro” – de tranen van Sint-Pieter. De 20 madrigali 
spirituali op tekst van de Italiaanse dichter Luigi Tansillo worden op beklij-
vende wijze gebracht in een totaalspektakel, waarbij de tekst in vertaling 
wordt geprojecteerd, zodat hij voor iedereen best begrijpbaar is.  
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda om deze unieke opvoering niet te 
missen.

Kvlv  vrouwen met vaart

maandag 17 november: koffieproeverij van oxfam
Er worden verschillende koffietjes aangeboden zodat we de verschillende 
soorten goed kunnen leren kennen.
Afspraak in het catecheselokaal om 14 uur. Verdere info volgt in een brief aan 
de leden.

rederijKersKamer

de loofblomme
 
“la grande armee”, een tragikomische kijk op de slag van waterloo
Tekst en regie: Marlies Tack
Data: vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november telkens om 20 uur
Plaats: Gildenhuis SDW
Reservatie via www.loofblomme.be of (0476 66 79 13).

     

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, antennewerking van-
uit Welzijnsbureau: 
elke donderdag van 9 tot 12 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 00)
Zitdag Wauter Dedobbeleer, antennewerking 
voor de senioren; elke dinsdag van 10 tot 12 
uur; wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be
Zitdag Tine Verplancken, Energiecel: maan-
dagen 17 november en 15 december van 8.30 
tot 12 uur (09 266 97 18).
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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
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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



KoninKlijK harmonieorKest

echo der leie
zaterdag 13 december: Candlelightconcert 2014 
Heeft u al plannen die dag? Wij wel! Dan geven wij ons jaarlijks 
Candlelightconcert of zeg maar heus spektakel in de gebou-
wen van het Sint-Paulusinstituut. U kon de affiches reeds zien 
verschijnen op het kermisaperitief. 

Wie er vorige jaren bij was, weet dat we ons niet beperken tot 
het brengen van een aangenaam twee uur durend muzikaal 
programma, maar dat er hier en daar ook een verrassing te be-
leven en zelfs te proeven valt. Aangezien we u dit jaar 50 tinten 
rood willen aanreiken, zal er zeker bij ieder van jullie iets in de 
smaak vallen. We willen zelfs de belofte maken dat, indien er u 
echt niets bevalt, wij uw toegangsgeld terugbetalen!
Graag tot dan!

davidsfonds
donderdag 13 november om 20 uur: “arabia Felix. als westerse 
vrouw alleen door jemen” 
Aan de hand van een boeiende fotoreportage door Rita De Key-
ser krijgt u een beeld van de Jemenitische samenleving en cul-
tuur.
De architectuur, de godsdienst en het dagelijkse leven worden 
belicht met speciale aandacht voor de vrouwen. We reizen 
door het gevarieerde landschap van Jemen en eindigen op het 
unieke eiland Socotra.
De voorstelling duurt een uur. Na de pauze worden alle vra-
gen beantwoord en wordt het boek “Arabia Felix . Als Westerse 
vrouw alleen door Jemen” voorgesteld.
Plaats: Gildenhuis SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5

&  Herve mangeleer (0479 392 303)

 

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 Wauter Dedobbeleer 
op het nummer (09 266 95 39) of persoonlijk op de dag van de 
maaltijden of op de zitdag. 
Zie ook artikel OCMW, 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.

nsB sdw 
zaterdag 1 november om 10 uur: eucharistieviering in de pa-
rochiekerk
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 verscheidene verenigingen aan het monument van de ge-
sneuvelde Oud-strijders aan de kerk. Dit wordt opgeluisterd 
door de leden van het Koninklijk Harmonieorkest “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. 

&  secretaris Dirk Dentyn, Belgiëlaan 5, 9051 SDW

vtbKultuur sdw

zondag 14 december: daguitstap naar Brussel met bezoek aan 
Bozar in vele facetten
Om 11 uur begeleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling 
“Rubens en zijn erfenis”.
Je ontdekt er hoe de grote Vlaamse Meester de latere kunste-
naars inspireerde. Je maakt niet alleen kennis met het oeuvre 
van dit genie maar ook met de werken van zijn navolgers.
Gezamenlijke lunch in Bozar. 

In de namiddag verdiepen we ons in de muzikale wereld van 
die tijd. Het Nationaal Orkest van België o.l.v. Dirk Brossé no-
digt uit …. 
Na een specifieke inleiding tot het concert brengt het orkest 2 
eigen composities van Dirk Brossé, met de celliste Marie Hal-
lynck. Hij dirigeert ook de Philadelphia Ouverture en de Chair-
man Dances ... En wie kent niet West Side Story en Slava gedi-
rigeerd door John Adams? 

Praktisch:
Afspraak in Bozar om 11 uur. Naar Bozar met de trein: ieder 
zorgt voor zijn eigen ticket. Vertrek: 10.06 uur in Gent Sint-Pie-
ters; maximum aantal personen: 25.
Prijs: € 65 p.p. (begeleid bezoek aan de tentoonstelling + 
driegangenlunch + eersterangplaatsen voor het concert).

Inschrijven bij Mia Bogaert: mia@rocvzw.be of (0474 53 21 22) 
en betalen op rekening BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur 
Sint-Denijs-Westrem.



varia
Guido Strobbe, onze plaatselijke schrijver, signeert dinsdag 4 no-
vember van 15 tot 17 uur zijn drie boeken Ultio, Odium en Decep-
tio op de Boekenbeurs in antwerpen.
Stand 302 van Booxxe in hall 3.
Deze boeken zijn ook verkrijgbaar als grootletterboek en als e-
book.
Deceptio is in de bibliotheek ook te huur als luisterboek (Daisy). 

oCmw gent
overzicht van de zitdagen van de maatschappelijk werkers van 
het oCmw gent in het dienstencentrum, gemeenteplein 2, sdw: 

antennewerking voor de senioren: 
Zitdag wauter dedobbeleer: wekelijks op dinsdag van 10 tot 12 
uur. Bij Wauter kan u terecht met de volgende vragen: hoe thuis-
zorg aan te vragen en bij welke dienstverlenende instanties, vra-
gen m.b.t. premies en financiële tegemoetkomingen senioren, 
hoe kan ik mij laten registreren op de wachtlijst van een woon-
zorgcentrum, serviceflat, wat te doen indien ik mijn facturen van 
het rusthuis niet kan betalen…?   
Contact: Wauter Dedobbeleer; 
wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be 

antennewerking vanuit de energiecel van het oCmw gent: 
Zitdag tine verplanken: van 8.30 tot 12 uur op maandagen 17 no-
vember en 15 december.  Bij Tine kan u terecht met al uw vragen 
over energiebesparing, aanvraag van de stookoliepremie … 
Contact: Tine Verplanken (09 266 97 18)

antennewerking vanuit het welzijnsbureau nieuw gent: 
Zitdag Bart hullebusch: wekelijks op donderdag van 9 tot 12 uur. 
Bij Bart kunt u met uw vragen terecht over leefloon, voorschot-
ten, welzijn, huisvesting … 
Contact: Bart Hullebusch; bart.hullebusch@ocmwgent.be of  
(09 266 90 00)

nathalie neemt afscheid 
Beste inwoners, sleutelfiguren, vrijwilligers, sympathisanten van 
Sint-Denijs-Westrem, 
daar ik nu voltijds werk in de antenne Gentse Kanaalzone geef 
ik de fakkel door aan Wauter Dedobbeleer. Wauter wordt het 
nieuwe aanspreekpunt voor Sint-Denijs-Westrem. Zonder twijfel 
zal hij deze antennewerking met veel enthousiasme verder uit-
bouwen!
Bedankt allemaal voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg bij 
de opstart en de uitbouw van deze antennewerking. Ik heb Sint-
Denijs-Westrem beter leren kennen en ik heb hier heel graag ge-
werkt! Tot op heden combineerde ik de antennewerking van SDW 
met de antennewerking in de Gentse Kanaalzone. Aangezien 
beide functies voltijds worden en Wauter SDW en Afsnee over-
neemt, kan ik mij vanaf nu terug volop toeleggen op de andere 
antennewerking. 
Bedankt iedereen! Wauter, veel succes!! 

Nathalie

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, mijn naam is 
wauter dedobbeleer.
En zoals u hierboven kon lezen zal ik Nathalie vervangen als 
maatschappelijk werker op de antennewerking in Sint-Denijs-
Westrem.
Dus heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor uzelf of 
over uw buurt? Geef gerust een seintje, of kom eens langs op 
mijn zitdag. U wilt iets weten over mij als persoon? Ik probeer 
het in vijf woorden samen te vatten: boeken lezen, reizen, vol-
leybal en gezelschapsspellen.

Ik heb mijn zitdag elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur  in 
het Dienstencentrum. Hier kan je terecht met al je vragen rond 
welzijn, ouder worden, opnamebeleid, thuiszorg, inschrijvin-
gen buurtmaaltijden…
Hopelijk tot binnenkort!

U kan me voorlopig nog niet contacteren via telefoon, maar ik 
laat het u zo snel mogelijk weten!
Ik ben wel al te bereiken via e-mail: wauter.dedobbeleer@
ocmwgent.be.

Wauter Dedobbeleer, maatschappelijk werker OCMW Gent 
Ouderenzorg.
Themawerking en wonen, Project Eenzaamheid, 
Jubileumlaan 217, 9000 Gent 
(09 266 95 39); e-mail: wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be 
 

st-Camilluskoor
zondag 14 december om 19 uur: Kerstconcert in de parochie-
kerk van sdw
Kerstmis nadert. Het worden weer familiale hoogdagen van 
ontmoeting, momenten van religieuze en emotionele verbon-
denheid.
Zoals zoveel jaren, brengt het Sint-Camilluskoor een sfeervol, 
muzikaal hoogstaand concert met als blikvanger dit jaar, het 
professioneel ensemble Ikoyenia (Grieks voor familie) van de fa-
milie Ide uit De Pinte. Zij spelen een genuanceerd repertorium 
van pareltjes uit de muziekliteratuur passend in de kerstsfeer.

Kaarten: € 8 in voorverkoop; € 10 aan de kassa, kinderen onder 
12 jaar gratis toegang.
Kaarten te bekomen bij de leden van het koor en bij Joris Sleurs 
(09 222 03 01).

Foto: Chris Cauwe



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
Hilde Vanmarcke/Liesbeth Eggermont/
     Suzan De Wilde               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

Poolse wing
Aan het Monument voor de Poolse Vliegeniers in de Poolse 
Winglaan in Sint-Denijs-Westrem vond zondag 21 september 
de jaarlijkse herdenking plaats van gesneuvelde Poolse pilo-
ten. Dit jaar was het de 70ste verjaardag van de bevrijding van 
Vlaanderen, 1944-2014.

BasissChool

sint-Paulus
ouderComité

vrijdag 7 november om 20 uur: Cave saint-Pol
Het is weer zover! Cave Saint-Pol opent opnieuw zijn deuren!
We organiseren dit gezellige praatcafé voor alle Sint-Denij-
zenaars opdat ouders, leerkrachten en alle sympathisanten 
elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Vooral 
de ouders wiens kinderen reeds een tijdje geleden de school-
poort achter zich hebben dicht getrokken, worden warm uit-
genodigd om ons te vergezellen in de overdekte speelplaats 
voor een babbel en knabbel. 

We konden in de Cave reeds genieten van vogelpik, hamertje 
tik, kickeren, sjoelen… en dit alles overgoten met een sausje 
van smaakvolle muziek en de nodige lekkere dranken. We kij-
ken alvast uit naar een volgend “Cave-gebeuren”.

Kom gerust af, het belooft weer een leuke avond te worden! 



wmv sdw / aFsnee
sint-denijs-westrem tweemaal in de kijker
Op de prachtige nazomerse zondag van 28 september weer-
galmden ver over de Sint-Denijse velden en wijken opvallende 
harmonieklanken. Ze bleken afkomstig uit het Parkbos want 
daar werd, plechtig en feestelijk, “ons” parkbos voor het pu-
bliek open verklaard. Dat gebeurde door het eerste toegangs-
portaal, Grand Noble, in te huldigen.  
Deze opening vond plaats onder ruime belangstelling, met rui-
ters en in aanwezigheid van burgemeesters uit omgevende ge-
meenten, van schepenen en oud-schepenen, diensthoofden en 
ook van mevrouw Denys, weduwe van oud-gouverneur André 
Denys. Zijn voortrekkersrol in dit omvangrijke avontuur werd er 
postuum geëerd. 
Bij dit historische gebeuren nam minister Schauvliege het 
woord naast de gouverneur Jan Briers, de eerste provinciegede-
puteerde A. Vercamer, burgemeester Termont en projectleider 
Dries Desloover van ANB. Er waren infostands, een grote ont-
haaltent met bar en een muziekensemble zodat het parkmin-
nend publiek er zalig kon genieten. 

Deze portaalzone situeert zich in het noordwestelijk deel van 
het Parkbos waartoe ook het Borluutpark met de dreef be-
hoort. Dat alles heeft zijn functionele betekenis in het grootste 
stedelijke parkbos in Vlaanderen. Het wordt immers 1.200 ha 
groot. Het zou op termijn een groene binding kunnen vormen 
tussen Gent en Deinze, over het fraaie gebied van Gampelare 
en de inmiddels verworven Hospicebossen nabij De Pinte. In 
de toespraken voorspelde men dat dit wel eens het mooiste en 
boeiendste groengebied zou kunnen worden in de provincie.   
         
Het Parkbos werd multifunctioneel opgevat daarbij evenwicht 
betrachtend tussen natuur, landbouw en de nederzettingen. 
Deze complexe en enorme operatie kon maar worden uitge-
voerd dankzij de goede samenwerking tussen de vele betrok-
ken instanties onderling en met de eigenaars, de ontwerpers, 
de landbouwers en de klankbordgroep. Aldus konden reeds 
180.000 boompjes worden geplant, grepen ruilverkavelingen 
plaats en volgen de grondaankopen mekaar op.
Globaal gezien is het werk zeker niet af. Zo is er de aanpak 
van de hoofdas voor wandelaars, fietsers en ruiters die zich si-
tueert op de oude spoorwegberm (bekend als De Pintelaan). 
Daar komt heel wat bij kijken zoals de bouw van twee bruggen. 
Het houten pad langs de bovenloop van de Rosdambeek (ook 
genaamd Hooglatembeek of Nazarethbeek) wordt doorgetrok-
ken richting Keistraat en wordt vanaf de Rosdamstraat echt 
een verrassing en een belevenis voor wie graag de natuur ob-
serveert en van rust houdt. WMV zag het graag doorgetrokken 
tot aan de Westerplas (beheerd door Natuurpunt), een fraaie 
vogellocatie en een rustgevend water in Hooglatem.

Een totaal andere belangrijke historische gebeurtenis voor de 
Sint-Denijzenaars was de publieke kennismaking eind septem-
ber met de archeologische vondsten op het oud-vliegveld, nu 
The Loop. Het gaat om blootgelegde restanten van een neder-
zettingsvorm uit enkele duizenden jaren terug, nabij een grote 
en bekende interieurzaak. Op dat oud-vliegveld werden al her-
haaldelijk merkwaardige vondsten gedaan zoals een Romeinse 
nederzetting, tumuli, brandgraven, een windmolen enz.. met 
daarbij uiteraard waardevolle objecten. De Leiestreek blijkt 
immers al heel vroeg een aantrekkelijk verblijfs- en landbouw-
gebied te zijn geweest zoals opgravingen aantoonden in het 
kasteelpark Mariasteen, ook op de plek waar tot in 2013 de 
grote linde als vredesboom stond en op de locaties Bugten en 

de drogere zandige rug gekend als Maaltekouter.
Volgens archeologen hebben deze nu blootgelegde nederzet-
tingsresten, die maar eenmalig konden worden bezichtigd, 
wellicht te maken met de eerste nederzetting “Maalte” die nog 
andere benamingen moet hebben gekend. Deze plek verdwijnt 
binnenkort door de realisatie van ondergrondse garages en 
een immens handelsgebouw. Toch even benadrukken dat het 
hier niet gaat om de ontstaanskern van Sint-Denijs-Westrem 
want die zou zich situeren op de plaats waar voornoemde vre-
desboom stond in SDW. (NB: documenten uit de 10de eeuw 
spreken al van Westrehim, Westrim en Westrem en nog later 
van “Sente Nys parochie te Wistrem”). Het is ongelooflijk dat 
dit zeer oude erfgoed zo maar verloren kan gaan. Waarom wer-
den de plannen van gebouwen en wegen niet gemaakt nà de 
opgravingen?       

ook fietsverkeer kan niet veilig genoeg, maar opgepast!  
In Gent komen her en der gekleurde fietsstroken voor, gekend 
als “fietssuggestiestroken” en dus niet als “fietspaden”! De ju-
ridische betekenis ervan zet aan tot uiterste voorzichtigheid, in 
de eerste plaats bij de kwetsbare fietsers zelf.
WMV stelt vast dat de fietser hierover te weinig wordt inge-
licht. Zie met welke snelheid en overmoed fietsers vaak ermee 
omgaan, alsof ze genieten van een voorrangstatus. Dat is niet 
het geval! Wel geven ze aan dat men te maken heeft met een 
druk fietstraject veelal kaderend in een fietspadennet. 
WMV heeft hierover opnieuw haar licht opgestoken bij de Po-
litie. Die bevestigt dat deze gekleurde stroken inderdaad wet-
telijk niet zijn voorzien noch bepaald. Ze hebben dan ook geen 
juridische betekenis op zich. Aldus mag men, strikt genomen, 
op deze stroken parkeren (tenzij men daarbij een inbreuk zou 
plegen op een of andere verkeersregel). 
Weet ook dat fietsers bovendien niet verplicht zijn deze fiets-
suggestiestroken te volgen (fietspaden wél!). Uiteraard moe-
ten fietsers wel zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan blijven.  

waterbeleid en oproep tot amateur-meteorologen  
WMV had bij de bevoegde overheden herhaaldelijk aangedron-
gen op een efficiënt en duidelijk waterbeleid in de lagere ge-
deelten in de Gentse zuidrand, dit om vloedtoestanden te ver-
mijden. Momenteel zijn studies bezig voor het stroomgebied 
van de Scheidbeek (gebied: Rijvissche, Pleispark, Don Bosco-
campus, de Maalte). Bij zo’n studies placht men te werken met 
officiële meetstations en het KMI. Soms loopt er echter iets 
fout op zo’n meetstation of is er geen aanwezig in dit gebied. 
Mogelijks zijn er echter amateur-meteorologen aan de slag in 
die gebieden en kunnen zij met de genoteerde dag- , week- en 
maandtotalen in hun pluviografen welgekomen aanvullende 
gegevens aanreiken. Soms ook is het nodig om geregistreerde 
gegevens onderling te vergelijken.
Daarom deze oproep opdat die mensen hun coördinaten aan 
WMV zouden willen overmaken die ze aan bevoegde ambtena-
ren zal doorgeven. Alvast welgemeende dank.

Uitnodiging: zaterdag 8 november tussen 10 en 12 uur 
gaat het herfstonderhoud door in het duddegembosje. 
Helpende handen zijn welkom. Materiaal is ter plaatse.                                                             
Volgende WMV-vergadering is maandag 17 november in zaal-
tje bij café “In het gemeentehuis” in SDW: om 19.30 uur is het 
publiek aan het woord, om 20 uur vergadert het bestuur met 
de wijkvertegenwoordigers.

Contact: WMV-zetel: Lauwstraat 73, 9051 SDW, 
e-mail: wmv@ telenet.be. 
Secretariaat: Kleine Goedingenstraat 30, 9051 Afsnee. 
Contact bij voorkeur over de Post. 



ParKBos
zondag 28 september: feestelijke opening

In onze kindertijd hadden we de onbewuste rijkdom om overal 
te mogen en kunnen spelen.
Ouderen genoten toen (soms met wat ergernis) van onze frat-
sen.
We stonden er niet bij stil, overal was er ruimte en avontuur: 
onze handen kapot van vliegertouw te “geven”, zelfgemaakte 
vliegers welteverstaan.
Onze ouders klaagden al wel eens als we doornat thuiskwa-
men van in een beek te vallen, kleren gescheurd van in bomen 
te klimmen, maar zo voldaan. Grote pretogen, doodmoe.

Ik herinner me als klein ventje een babbel met een werkman 
met een grote graafmachine.
Hij was bezig een braak terrein aan het effenen om straten 
door te trekken en hij had wroeging. “Er gaat zoveel speelter-
rein verloren, ten koste van ‘vooruitgang’.”.

Als kind sta je daar niet bij stil. Sindsdien is het niet meer ge-
stopt.
Steeds opnieuw, steeds opnieuw verkleinde hier onze wereld, 
het was bijna normaal.

Met het Parkbos is het tij gekeerd, eindelijk!

Dank u wel initiatiefnemers voor het Parkbos, wat een durf!
Dank u wel voor onze kinderen, kleinkinderen en volgende ge-
neraties.
Opnieuw een bos voor ons, een echt bos, het groeit snel.
Een schitterende plek, door veel mensen reeds gebruikt.
Een ontmoetingsplaats, ruimte voor een babbel op de zondag-
se wandeling.
Even uitwaaien in de week, ontstressen. Kinderen die kunnen 
klimmen en ontdekken. 
Meer hoeft het niet te zijn.
Wat een grote rijkdom!

LEVE HET PARKBOS !

Wim
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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



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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