
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Je wilt er zeker bijhoren! Daarom herinneren we je nog eens aan de betaling van € 6 
per persoon, € 12 voor een gezinskaart of ten minste € 25 als sponsor. Zo help je mee 
aan de informatieverspreiding via de INFO aan alle inwoners van Afsnee en Sint-Denijs-
Westrem. Dekenij Borluut spant zich in om de spreekbuis te zijn van alle verenigingen 
uit de gemeente en brengt via de koopgids de plaatselijke middenstand 10 keer per 
jaar onder uw aandacht.

Ons rekeningnummer is 442-0038503-24 ten name van Dekenij Borluut SDW.

Hartelijk dank

Februari
Februari (ook wel: sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand 
genoemd) is de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 28 dagen 
in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. In 2012 heeft de maand februari 29 dagen.  
Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkel-
dag, wordt ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te veel gaat afwijken van het 
tropisch jaar. Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de gregoriaanse kalender voor 
in elk jaar dat deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. 

Oorzaak
Een tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt 
naar lentepunt te draaien) is niet exact 365 dagen. Het is 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 
45,1814 seconden. Als men zich van dat verschil niets zou aantrekken en de duur van een 
jaar op 365 dagen zou afronden, dan zou men na vier jaar bijna een dag tekortkomen (pre-
ciezer: 23 uur en 15 minuten). We zouden dan oud en nieuw te vroeg vieren; bijna een dag 
voordat de aarde werkelijk helemaal rond de zon is gegaan. Het toelaten van de afwijking 
zou tot gevolg hebben dat na langere tijd de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar 
gaan verschuiven.
Om dit te compenseren krijgt ieder vierde jaar (ieder jaartal dat deelbaar is door 4) er een 
dag bij: 29 februari, de schrikkeldag. Dit levert een gemiddelde op van 365 dagen en 6 uur 
per jaar. Omdat 5 uur, 48 minuten en 45,1814 seconden minder is dan 6 uur, is dit een over-
correctie, die optelt tot ongeveer drie dagen per 400 jaar.
De gregoriaanse kalender lost de overcompensatie op door slechts eeuwjaren die deelbaar 
zijn door 400 (zoals 2000) als schrikkeljaar te behouden, en eeuwjaren die niet deelbaar zijn 
door 400 (zoals 1700, 1800, 1900) niet.

Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwe-
reld. Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening 
(de februa).

De kerstperiode verwerkt,
uitloop van het jaar;
oudejaar, 
vuurwerk en champagne,
aanloop voor een nieuw begin
met voornemens en wensen.

Januari, 
recepties en ontmoetingen,
trotseren van regen en wind
hoopvol verlangen 
naar warmte en zon,
krokussen 
als kleine groene steeltjes
ontwaken uit hun winterslaap.

Sneller dan verwacht 
markeert Valentijn 
onze agenda.
Aandachtig getuigen 
hoe lief  je elkaar hebt
met bloemen of geschenken
of gewoon gelukkig zijn.

Werk maken van “de vasten”,
eerst pannenkoeken bakken,
voornemens concreter maken,
wachten op het lenteoffensief,
in de natuur en in het diepste
van ons eigen wezen.

Dat is hoopvol toekomst lezen!
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Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be

Belangrijk Nieuws van de Stad voor de handelaars
Afwijking op de wekelijkse rustdag 2012

voor alle kleinhandelaars van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

donderdag 16 februari t. e. m. woensdag 22 februari ter gelegenheid van lenteacties

donderdag 8 maart t. e. m. woensdag 14 maart ter gelegenheid van lenteacties

 donderdag 29 maart t. e. m. woensdag 4 april ter gelegenheid 
van lenteacties

donderdag 28 juni t. e. m. woensdag 18 juli ter gelegen-
heid van de zomersolden

donderdag 6 september t. e. m. woensdag 19 septem-
ber ter gelegenheid van herfstacties

donderdag 25 oktober t. e. m. woensdag 31 oktober 
ter gelegenheid van herfstacties

donderdag 6 december t. e. m. woensdag 26 decem-
ber ter gelegenheid van de eindejaarsperiode.

Deze afwijking werd geregeld met de Stad en
de handelaars dankzij Dekenij Borluut.



Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @TX

BeStuur DekeNIJ BOrluut vZW:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
voorzitter@dekenijborluut.be

Secretariaat: Marleen Dejaegher
Ernest Claeslaan 14, SDW (09 244 51 00 na 17u)
secretaris@dekenijborluut.be

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. DekeNIJ BOrluut: 442-0038501-22 

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 
(T.&F. 09 245 67 28)

Medewerker, contacten met verenigingen, 
wachtdiensten: Magda Declerck
Hemelrijkstraat 39, SDW (09 329 52 41)

reclame & 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

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

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

BerIcHt vAN De reDActIe:
De volgende INFO verschijnt op 24 februari. De 
teksten uIterlIJk tegeN 6 FeBruArI bezorgen 
bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 97-2003 of 2007 geschre-
ven zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 30 maart, 27 april en 25 mei 2012. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die 
data binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven 
waarvan de datum al vast ligt. Die komen dan in 
de rubriek “worden verwacht”, zodat de andere 
verenigingen er rekening kunnen mee houden. 
Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit 
vermelden.

Naamverklaringen 
Februari werd aangemerkt als reinigingsmaand. De Romeinen vierden hun Lupercalia, 
reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus. In deze zelfde 
periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig 
vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duid-
den deze feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat 
smerig betekent. Van dit woord is het Oudnederlandse woord sprokkelen een etymo-
logische afleiding. De sprokkelmaand februari verwijst dus naar deze oude Germaanse 
vruchtbaarheidsfeesten.
Oudnederlandse/puristische naam: sprokkelmaand of regenmaand. De naam sprok-
kelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen. De naam is afgeleid 
van het woord sporkelen dat springen betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal 
dagen eens in de vier jaar een dag verspringt. 

Weerspreuken
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.
Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.
Lichtmis donker, maakt de boer een jonker. Lichtmis helder en klaar, maakt de boer 
tot bedelaar. 
Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.

Nieuws van de Stad
Vanaf 1 januari 2012 geeft de Stad Gent subsidies aan 
wie een elektrische fiets, bakfiets, scooter of auto 
koopt. Ook CNG-wagens worden ondersteund, net als 
autodelen. De Gentse gemeenteraad keurde hiervoor 
op 19 december 2011 een ambitieus subsidieregle-
ment goed dat gemotoriseerd vervoer moet vermin-
deren/veranderen.

Er zijn vaste subsidiebedragen per categorie aanvra-
ger en per soort milieuvriendelijk voertuig dat aange-
kocht wordt. 

Voor particulieren die een voertuig aankopen voor privégebruik, is de subsidie:
• € 250 voor een elektrische fiets; 
• € 400 voor een elektrische bakfiets; 
• € 400 voor een elektrische scooter; 
• € 1.000 voor een wagen op aardgas, in vaktermen een CNG wagen genoemd 
(CNG=Compressed Natural Gas, dat is niet hetzelfde als LPG).

clubhuis voor Senioren
Open: iedere werkdag van 13.30 tot 18 uur. 
Alle dagen kaarten en biljarten.
Dinsdag tai Chi Chuan en line dansen.
Donderdag kan je er terecht voor computerproblemen. 
vrijdag boetseren en met Okra breien, knutselen, borduren enz..
Derde vrijdag tekenles.
Bij goed weer iedere dag petanque. 

Wenst u meer info, kom vrijblijvend langs of mail: Ch.sintdenijswestrem@telenet.be



tennisclub Borluut
SINT-DENIjS-WESTREM

lidgeld
Indien je lid wil worden van TC Borluut, stort dan vóór vrijdag 17 februari het 
volgende bedrag:   
           

Aantal leden Samenstelling gezin Prijs lidgeld
per gezin >18 jaar 9 tem 17 jaar 0 tem 8 jaar
 
1 1 0 0 € 84
 0 1 0 € 79
 0 0 1 € 76
 0 0 1
   (enkel tennisles) € 30

2 2 0 0 € 128
 1 1 0 € 123
 1 0 1 € 120
 0 2 0 € 118
 0 1 1 € 115
 0 0 2 € 112

3 3 0 0 € 171
 2 1 0 € 166
 2 0 1 € 163
 1 2 0 € 161
 1 1 1 € 158
 1 0 2 € 156
 0 3 0 € 157
 0 2 1 € 154
 0 1 2 € 151
 0 0 3 € 148

per bijkomend
gezinslid +€ 13 +€ 8 +€ 5
 

Lidgeld is inclusief VTV-bijdrage. Spelers die bij de VTV zijn aangesloten via 
een andere club krijgen volgende korting: € 12 vanaf 18 jaar, € 8 van 9 tot en 
met 17 jaar en € 5 van 0 tot en met 8 jaar.

Gelieve bij de overschrijving op rekeningnummer Be88 3900 5233 0141, 
naam, voornaam en telefoonnummer mee te delen.

Bijkomende info:
- Wie na vrijdag 17 februari inschrijft, betaalt lidgeld + € 10/pp.
- Het betalen van de vtv-bijdrage is verplicht om zich te verzekeren tegen 

eventuele ongevallen op het tennisveld. Als je een lidmaatschap bij verschil-
lende clubs hebt, dien je deze VTV-bijdrage slechts één keer te betalen.

- Bijna alle ziekenfondsen betalen een bedrag terug van het lidgeld. 
- Nieuwe leden mailen hun geboortedatum door: tcborluut@yahoo.com
-  meer informatie over tennisles op volgende info of op www.tcborluut.be

Bridgeclub LEIE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.30 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)

    Week tot week
FeBruArI
Za. 4 – NSB SDW / AFSNee
 14.30: koffietafel (clubhuis voor senioren)
Do. 9 – DAvIDSFONDS en MArkANt
 20.00: voordracht Electrabel (Gildenhuis)
Ma. 13 – MArkANt De PINte / SDW
 dialoog: Europa (Guislain)
Za. 25 – MArkANt De PINte / SDW
 13.45: bedrijfsbezoek StoraEnso (Gent)
Woe. 29 – kvlv SDW
 13.30: oog- en oormassage

MAArt
Ma. 1 – MArkANt De PINte / SDW
 14.00: voordacht “Gerechtsjournalistiek”
 (salons Roskam Merelbeke)
Di. 6 – DAvIDSFONDS en kWB
 kerkmanifest (SBAT)
Woe. 7 – BOrluutJOggerS
 18.45: nieuwe ‘Start2Run’ (kasteel Borluut)
Ma. 12 – MArkANt De PINte / SDW
 voordracht “lichaamstaal”
Ma. 12 - MArkANt De PINte / SDW
 dialoog: Z-O-Azië (Guislain)
Di. 13 – kvlv SDW en OkrA
 bezinning
Ma. 19 – WMv SDW / AFSNee
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenw. + bestuur 
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Ma. 19 – kvlv SDW
 huisapotheek
Do. 22 – MArkANt De PINte / SDW
 namiddaguitstap met bus
Ma. 26 – kvlv SDW
 lentekriebels in Oudenaarde

APrIl
Woe. 18 – MArkANt De PINte / SDW
 kookles met asperges
Do. 26 – kvlv SDW
 19.00: het parfum…een geurig verhaal

MeI
vrij. 11 – DAvIDSFONDS SDW
 bezoek werken Sint-Pietersstation
vr. 18 tem Zo. 20 – MArkANt De PINte / SDW
 Reis naar Ile de France
Ma. 21 – WMv SDW / AFSNee
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenw. + bestuur 
 (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Di. 22 – kvlv SDW
 19.00: meifeest

JuNI
Za. 2 – DAvIDSFONDS en vtB
 uitstap Sagalassos
vrij. 8 en Za. 9 – BASISScHOOl SINt-PAuluS
 19.00: musical (Gildenhuis)
Zo. 10 - BASISScHOOl SINt-PAuluS
 15.00: musical (Gildenhuis)
vrij. 15 – kvlv SDW
 20.00: sterrenwacht (Gent)



NSB AFSNEE / SDW

Wenst aan al zijn leden een goed en gezond 2012
Het bestuur nodigt u graag uit op een gezellige koffietafel en 
dit zonder kosten op zaterdag 4 februari om 14.30 uur in het 
clubhuis.
Gelieve tijdig in te schrijven tot 29 januari.
Dossche M.; Beukenlaan 43, SDW; (09 222 56 12)
Dentyn D.; Belgielaan 5, SDW; (09 221 27 71) of (0474 011 667)

Het bestuur.

Markant DE PINTE / SDW

Donderdag 9 februari om 20 uur: voordracht i.s.m. het Davids-
fonds: “electrabel, de andere kant van de stroom”
door Sophie Dutordoir, CEO van Electrabel–Suez. Zij brengt 
ons haar zienswijze over de vele actuele discussiepunten in de 
gas- en elektriciteitssector, zoals liberalisering van de markt, 
de prijsvorming en prijsevolutie, de mogelijke uitstap uit de 
kernenergie, de nucleaire rente, de voorspelde toekomstige te-
korten enz.. Een boeiend en controversieel onderwerp dat ons 
allen aanbelangt.
Iedereen welkom.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Leden gratis; anderen € 5. 

Zaterdag 25 februari: namiddagbedrijfsbezoek in gent 
Begeleid bezoek aan de papierfabriek Stora Enso in het Gentse 
havengebied.
Het bedrijfsbezoek omvat een presentatie, een rondgang aan 
de krantenpapierlijn, het oud papiermagazijn, de ontinktings-
installatie, de inpakmachines enz.. Elke bezoeker mag 1 à 2 kg 
meegebracht oud papier zelf sorteren en voor de verwerking 
afgeven.
Plaats: Stora Enso Fabriek Langerbrugge, Wondelgemkaai 200, 
Gent 
Samenkomst: 13.45 uur; duur 2 uur.

Maandag 1 maart om 14 uur: namiddagactiviteit van de regio
voordracht “gerechtsjournalistiek“ door Sofie Demeyere, jour-
naliste VRT
Plaats: salons Roskam te Merelbeke
Inschrijven is noodzakelijk. 

Jaarlijkse meerdaagse uitstap van vrijdag 18 tot zondag 20 mei: 
Ile de France ten oosten van Parijs 
met o.a. begeleid bezoek aan enkele beroemde kastelen en 
tuinen zoals Vaux-le-Vicomte en Fontainebleau, pittoreske mid-
deleeuwse stadjes zoals Provins, merkwaardige sites zoals de 
eeuwenoude abbaye de Chaalis maar evengoed de hedendaag-
se kathedraal van Evry.
Reis voorbehouden voor de leden en partner.

BASISScHOOl

Sint-Paulus SDW

koning Nors is in het land
Iemand koning Nors al gezien? Hij schijnt in het land te zijn. Dat 
u hem niet herkende, is niet echt verwonderlijk. Daarom dit signa-
lement: man van veeleer klein postuur, wel vet. Afgezien van zijn 
ingedeukte kroon, scepter en rode mantel met (versleten) herme-
lijnbontkraag, doet hij in niets aan een koning denken. Hij stinkt, is 
ongekamd, peutert in de neus en pulkt aan zijn neuspuist. Om nog 
even niet te spreken van wat hij doet met zijn Koninklijke derrière. 
Koning Nors is dan ook een trollenkoning.
Het grootste probleem van koning Nors is echter zijn naam. Die 
kreeg hij niet voor niets. Zijn onderdanen verplicht hij altijd min-
stens een meter afstand te houden van elkaar. Met dat verhaal 
schijnt koningin Freya dan weer iets te maken te hebben, de num-
mer één van Sprookjesland, die er heel andere regels op nahoudt.
Hoe dan ook, de kinderen van de Sint-Paulusschool zijn vast van 
plan om het raadsel te ontrafelen. In tien bedrijven en zes liedjes 
gaan ze, onder al het aangekoekte vuil, dapper en muzikaal op zoek 
naar de reine ziel en blanke pit van dat vreemde trollenopperhoofd. 
U mag daarvan getuige zijn. 

Locatie: Gildenhuis
Data: vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni om 19 uur stipt (deuren open 
om 18.30 uur), zondag 10 juni om 15 uur stipt (deuren open om 
14.30 uur)
Na de voorstellingen kan je nakeuvelen in de gezellige bar die is 
ingericht in de speelzaal van de school.

Om koning Nors te helpen wat socialer te worden, maakten enkele 
enthousiaste ouders een profiel voor hem aan op Facebook. Wordt 
u ook vriend van de trollenkoning? Tot ziens dan op Facebook! Daar 
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in verband met 
de musical.

Borluutjoggers
Start 2 run 2012
Een 8ste editie van de “Start 2 Run” gaat dit jaar van start op 
woensdag 7 maart om 18.45 uur.
Plaats van afspraak en inschrijving: Borluutkasteel Sint-Denijs-
Westrem.
Waarom deze cursus? Om iedere sportieveling vanaf 15 jaar op 
een gezonde manier te leren joggen met als eindresultaat na 10 
weken 5 km. joggen (zonder wandelen tussendoor).
Een folder met alle nuttige informatie over onze sportactiviteit 
ligt ter beschikking bij de plaatselijke middenstand in SDW.
 
Geïnteresseerd? Zie deelnemingsstrook op folder.
Inschrijving via de website www.borluutjoggers.be door storting 
van € 15 op rekening van de Borluutjoggers nr. 979-5452337-69 
met vermelding van naam en adres. 
Deze activiteit gaat door met financiële steun van de Stad Gent – 
Wijk aan Zet.

&			coach/trainer: jo Reyns (09 221 21 60) 
         jo.reyns@borluutjoggers.be
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

NIC-NAC
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 11 tot 19u. 6/7.
tel. 09 245 03 11

advocaten
ABBELOOS & SIERjACOBS advocatenkantoor
Maaltebruggestraat 298, 9000 Gent
tel: 09 233 10 12; tel: 09 233 04 46; fax: 09 225 31 12

KAREL PEETERS
Kortrijksesteenweg 731, 9000 Gent
tel: 09 243 41 02; fax: 09 243 41 08 
e-post: advocaten.peeters@pkp.be

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
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-zumba-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

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

GEBR. DE COCKER-NV jONOCO
alle formaliteiten, crematie; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
jonoco@skynet.be; gsm: 0475 429 265

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

BLOEMEN DOROTHEA BVBA
Lauwstraat 34, SDW; tel: 09 222 56 17
dorothea@skynet.be
www.bloemendorothea.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, Krijzeltand 4a, SDW 
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 OUD BAKKERIjTjE (Dirk Van Der Sypt)
belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

’T POMPOENTjE
maandag gesloten, eigen bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

cafés
CAFé GEMEENTEHUIS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u
 
CAFé LE TRAIN BLEU (bij Floris)
J.B. De Ghellincklaan 7, SDW; gsm: 0496 47 84 78
di open om 16u, woe-zo vanaf 12u
sluitingsdag: maandag

CAFé NEW INN - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 09 222 88 68, 0473 49 10 71
zaal voor 150 personen; maandag en dinsdag gesloten

digitale foto print & scanservice
KLEURCOPyCENTER MARIE BOULARD
Kortrijksesteenweg 1194, SDW; tel: 09 221 56 37; pasfoto
kleurkopie-fun foto; Doorl. open van 9 tot 18u, zat. tot 12u

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; tel: 09 220 94 74
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor riJbewiJs

                      Poortakkerstraat 131, SDW

     tel: 09 221 42 66; 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, Kortrijksestwg. 1266 

   tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

DEUTSCHE BANK
Kortrijksesteenweg 1149, SDW
tel: 09 240 77 77

                    BArT DECIN, directeur 
                    kantoor Kortrijksesteenweg 1166, SDWKBC
Bank & Verzekering  tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41

VDK SPAARBANK
Christophe Landrieu
Kerkdreef 3, SDW – 09 220 33 11

fotografie
jAMES ARTHUR - www.jamesarthur.eu
Kleine Gentstr. 29, 9051 SDW; 0479 86 49 82
reportages van al uw persoonlijke en bedrijfsevents

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 open 7/7
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
                             onderhoud en herstelling alle merken,

 carrosserie, verdeler Seat-VW-Skoda-Audi
Hogeheerweg 24A, SDW; 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

geschenkartikelen
AT HOME
KLEUR EN INTERIEUR 
Exclusieve en milieuvriendelijke Nieuw-Zeelandse
interieurartikelen, hebbedingen en decoratie
Hemelrijkstraat 21, SDW; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be

kOOPgIDS dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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Okapsalons
CLUB WOMEN (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

CyNTHIA HAIR & BEAUTy SALON
Hogeheerweg 36, SDW; tel: 09 221 49 35
di. tot zat. op afspraak

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

PASCAL HAARMODE REDKEN
Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar 
wel op donderdag; hairextensions; 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

NIC-NAC
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

kunst
KUNST- EN KERAMIEKBOETIEK “TAURUS”  
                        Dirk Vanhaeren
                        Hogeheerweg 15, SDW

 open: wo.– za. 9-12.30 & 14-19u & op afspraak
tel: 09 221 54 21; dirkvanhaeren.blogspot.com

levensmiddelen
IL PARADISO- ITALIAANSE SPECIALITEITEN
belegde ciabatta broodjes, meeneempasta’s
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 - eigen bakkerij; zondagvoormiddag open
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging
                MED. VOETVERZORGING MARIjKE
   Ook manicure en gel !

   Breeschoot 45, 9800 Astene
alleen na afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

meubelen
                    INTErIEurINrICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

optiek
BELLE OPTIEK brillen, lenzen, hoorapparaten
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28; 
www.belleoptiek.be

papierhandel
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

postpunt - dagbladhandel
SARANEL saranel@telenet.be
lotto - wenskaarten - tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 09 222 65 36

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

 tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be -  www.jetaircenter.be

restaurants
LE TEMPS D’UNE CHANSON
Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

FONTEIN KERSE
la double vie culinaire; Broekkantstraat 52, Afsnee 
tel: 09 221 53 02; www.fonteinkerse.be

TAMPOPO jAPANS RESTAURANT
ook take away van sushi en sashimi; tel: 09 28 28 285
Steenaardestraat 40, SDW; www.tampopo.be

TATTy & CO
Sint-Dionysiusstraat 13, SDW 
tel: 09 220 11 28; www.tattyenco.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
individueel advies voor make-up; manicure;
pedicure; zonnebank; enkel volgens afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60

schriJn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELST BVBA 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
zondagnamiddag 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
Sint-rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakeriJ
SLOTENMAKERIj ‘MARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

tuininrichting
ARBO NIVADA – NICOLAS VAN DAMME
boomverzorging en tuinen 
Hogeheerweg 26, SDW; 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
IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.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; fax: 09 329 61 43

verzekeringsagenten
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
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

  Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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



DE ELEKTRISCHE FIETS HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN!

www.giant-bicycles.com

- met gemak een helling oprijden 
- snel en zonder zweten op het werk
- langere trajecten afleggen
- heuvelachtige routes worden toegankelijker
- zwaar beladen met boodschappen
- beperkte mobiliteit
- personen op leeftijd

Kortom: als u een duwtje in de rug nodig hebt is er de elektrische fiets!

Vanaf 1 januari 2012 geeft de Stad Gent 250 euro SUBSIDIE 
aan wie een elektrische fiets koopt.

BARON DE GIEYLAAN 105A
9840 DE PINTE

Tel. 09 282 82 36 – Fax 09 281 18 09
fietsen.koen@skynet.be
www.fietsen-koen.be

openingsuren:
di-vrij 10.00 - 12.00

& 13.30 – 19.00
za tot 18.00

Zondag en maandag gesloten

Onze troeven:

- alle modellen zijn te bezichtigen in    

  onze showroom

- wij helpen u de juiste keuze te maken

 - mogelijkheid tot huren

   (terugbetaald bij aankoop)

- snelle onderhoudsbeurt en herstelling

- gratis depannagedienst

Steeds welkom voor informatie, 
professionele uitleg en een vrijblijvende testrit.

www.fietsen-koen.be



WMv AFSNEE / SDW

De kwaliteitsvolle uitbouw en het herstel van het kouter- en 
leieland in Drongen, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem
Werkgroep WMV die o.a. lid is van de stedelijke klankbordgroep 
Kouter- en Leieland was de laatste jaren betrokken bij een com-
plexe studie die de Stad liet opmaken om de ruimtelijke kwali-
teiten in voornoemd plangebied aan weerszijden van de Leie 
vast te stellen en te herstellen. Het gebied omvat geheel Afsnee 
en Drongen en het deel van Sint-Denijs-Westrem ten noordwes-
ten van de spoorweg (j.B. de Ghellincklaan) en van de dorps-
kern.
Doel van de studie: 
• noteren van ontwikkelingen en bedreigingen die nefast zijn 

gebleken voor het behoud van de kwaliteit 
• waarom zijn die ontwikkelingen zo nefast
• opstellen van juridische middelen buiten het bestaande plan-

neninstrumentarium. 
Met de studie wil men het open en bebouwde landschap, on-
samenhangende bebouwde zones, lintbebouwing en verminkte 
dorpskommen verbeteren. Dit vergt naast wetgeving een ge-
duldige en moedige dialoog met de burger. De eigenaars in 
die zones krijgen advies ten aanzien van de huidige toestand 
van hun bebouwde volumes, landerijen, beplanting, de hoge 
hagen, koterijen, reclameborden, enz. Ook nieuwbouwdossiers 
worden hierbij van bij de aanvang betrokken. Drongen speelt 
hierin een voortrekkersrol: de aanleg en de uitbouw van hun 
woonomgeving werd door de nieuwe aanpak fraaier in de to-
tale constellatie.  
Belangrijk hierbij is de bereidheid om rekening te houden met 
enkele stedenbouwkundige regels en afspraken, met de cultuur 
van een volk, enz. om een fraaiere inplanting te realiseren.  De 
esthetische uitbouw van onze meeste dorpen zijn niet verge-
lijkbaar met honderden voorbeeldige dorpen in het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en zelfs in Ne-
derland. Daar werd de uitbouw van een woonplek (de stede), al 
generaties terug, veel beter in de hand gehouden zodat land-
schappelijke verloedering, vernietiging of aantasting van het 
dorpskarakter daar minder voorkomt. 

Ondanks een goede Belgische en Vlaamse wetgeving op de ste-
denbouw is het hier op de meeste plaatsen fout gelopen omdat 
men er het belang niet van inziet. Diverse campagnes door de 
overheid naar de burgers is een noodzaak voor de toekomst: een 
soort missionariswerk met veel overtuigingskracht en volhar-
ding, via goede communicatie, permanente opvolging en begrip 
zijn slechts enkele voorwaarden om straks aan nakomende gene-
raties een mooier Leieland na te laten. 
Binnen deze korte context is het niet mogelijk de stedenbouw-
kundige sleutels en de juridische middelen daartoe toe te lichten 
zoals die zouden kunnen worden overwogen van zone tot zone. 
Deze aanpak van de ruimtelijke kwaliteit vraagt meer respect 
voor het waardevolle erfgoed (ook het groene) met typische 
landschapskarakteristieken, met te versterken ruimtelijke com- 
ponenten, met fraaie zichten (zeker rond de Leie), enz. In voor-
noemd Gents stadsrandgebied kennen we een bulkengebied. De 
kouters en de valleigebieden werden zwaar doorsneden door de 
E40-snelweg, de spoorweg en de Steenweg naar Deinze. Bij deze 
ingrepen zou in elk geval betracht worden om in die deelland-
schappen bij middel van aanvullende regelgeving en opvolging, 
het storende te elimineren teneinde harmonie en samenhang 
te bekomen ook in de bebouwing en in tal van straatbeelden, 
om landelijke wegen veiliger en groener te herontwerpen en te 
realiseren, om verkavelingen anders op te vatten… 
In Sint-Denijs-Westrem is nog veel werk aan de winkel. Hopelijk 
volgen eerlang gelijkaardige plangebieden die aansluiten op het 
Kouter- en Leieland.
Geleidelijk streeft men verder naar een kwaliteitsvolle en mooi-
ere omgeving waarbij méér regels en dus afspraken zullen moe-
ten worden gevolgd voor een moedige wending in de Gentse 
ruimtelijke ordening, eerst in voornoemd plangebied. 

Het parkbosproject en de noorderparking 
Er wordt flink doorgewerkt aan studies binnen het complexe 
Parkbosproject dat voor een deel ook op grondgebied Sint-Denijs-
Westrem ligt. Nabij de Kortrijksesteenweg wordt één van de toe-
gangsportalen voorzien met een parking. Die werd samen met 
een verharde toegangsweg door de Provincie gepland midden 
in dat mooie land tussen die steenweg en de Baron de Gieylaan 
(de drukke weg naar De Pinte) en wel met zo’n 100 parkeerplaat-
sen. WMV, lid van de provinciale klankbordgroep Het Parkbos, 
verzette zich daartegen en blijft ervoor pleiten dat deze parking 
zou worden ingeplant aan de steenweg, naast de parking Aldi/
Brantano, om de drukke de Gieylaan niet nog meer te belasten. 
De Duiverstraat komt ook niet in aanmerking als toegang tot 
deze noorderparking. Binnenkort valt de beslissing na nieuw, 
beloofd overleg. 

Het gentse groenstructuurplan en WMv-reactie
WMV zetelt in de Gentse adviesraad voor Natuur en Milieu (de 
MiNaR-Gent). Het langverwachte Groenstructuurplan dat geldt 
voor het gehele Gentse grondgebied is een belangrijk beleidsin-
strument om o. a. het overal bedreigde groenbestand beter te 
beheren en te beschermen. WMV blijft er bij de Stad op aandrin-
gen dat ten spoedigste een inventaris zou worden opgemaakt 
van bijzondere bomen, waar ook. Op de vele reacties die op het 
voorgelegde ontwerpdossier tegen half december kwamen wa-
ren er o.a. deze WMV wensen / eisen:
• in samenspraak met het snelwegbeheer (AWV), begroeiing van 

de geluidswanden bij de E40, telkens op beide wandvlakken, 
ter hoogte van SDW en Afsnee

• het Stedelijk Bouwreglement aanvullen met maatregelen 
waardoor kleine boskernen en privé parkjes op Gents grond-
gebied niet meer zouden kunnen worden vernield, opgekaveld 
en bebouwd worden in het kader van o.a. verdichtingsopera-
ties (ondanks het RSV). De charme van, en de decenniaoude 
aantrekkelijkheid bij groene deelgemeenten, zit juist in de 
aanwezigheid van dat groene erfgoed. Dit wordt overal nog te 
veel zonder eerbied vernield en niet vervangen

kvlv SINT-DENIjS-WESTREM

talent in actie
Onze ogen krijgen het dagelijks zwaar te verduren door o.a. 
intensief lees- en computerwerk en door langdurig televisiekij-
ken. In deze workshop leer je hoe je jezelf een ontspannende 
oogmassage kunt geven. Na zo’n massagebeurt kun je niet al-
leen helderder zien, maar voel je je ook frisser en meer relaxed.
Onze oren dienen niet alleen om te horen, maar ze houden 
ons ook in evenwicht. Bovendien bevinden zich in de oorschelp 
zenuwvezels die in verbinding staan met diverse delen van 
het lichaam. Een massage op en rond de oorschelp is daarom 
heerlijk ontspannend, heeft een positieve invloed op heel het 
lichaam en helpt klachten zoals oorsuizingen en evenwichts-
stoornissen te verminderen.
In deze workshop leer je de massages toepassen op jezelf en 
niet op een ander persoon.
We verwachten jullie woensdag 29 februari om 13.30 uur in 
ons lokaaltje. De deelnameprijs bedraagt € 5. Haast je, want 
het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Gelieve vóór 24 februari in te schrijven en te betalen bij Ma-
nette Michielsen, Hogeheerweg 34, SDW.



• in voornoemd reglement (dat regelmatig wordt herzien en 
bijgewerkt) vraagt WMV een regel op te nemen waarbij 
de vernieling van tuinen in deelgemeenten, om diverse 
redenen voortaan niet meer kan op een aantal vast te leg-
gen locaties, voor de aanleg van (verharde) parkings en/
of dienstkoeren. Hierop zou veel strenger moeten worden 
toegezien en zou een ‘modus Vivendi’ kunnen van toepas-
sing zijn.

• andermaal werd de Stad gevraagd dringend een ronde-
tafel te beleggen rond ‘de ernstige verstoring van de wa-
terhuishouding van het bekken van de Maaltebeek’. WMV 
vreest daar ernstige vloedtoestanden door te veel verhar-
ding en te dichte bebouwing. 

 Er zijn vragen bij het Aquafin-gebiedsrioolnet: waar blijven 
de compensatiegebieden voor het vloedwater van deze 
beek?          

• waterbuffergebieden moeten zeker behouden blijven, ook 
rond de Rosdambeek. De waterberging verdient toene-
mende aandacht ook in de zuidwestelijke deelgemeenten.  

• WMV vroeg aandacht voor de groene bufferzone van 1 km 
lengte ten ZO van Flanders Expo. 

• de Stad werd tenslotte gevraagd blijvend werk te maken 
van de aaneensluiting van kleine en grote boskernen tus-
sen de Scheldevallei, het Parkbos, het groen langsheen de 
Ringvaart, de Bourgoyen en de Vinderhoutse groenpool, 
zo richting Krekengebied, o.a. in het kader van de vogel-
trek en het herstel van de vogelhabitat en de groenstruc-
tuur.

WMV
Contact: via e-mail: wmv@telenet.be
Lidgelden voor 2012 kunnen worden voldaan op de nieuwe 
IBAN-bankrekening van WMV: 
BE16-O680-9330-9074, waarvoor alvast beste dank. 
Het lidgeld bedraagt minimum € 10.

Sint-camilluskoor
Zeer levendig is nog de herinnering aan het jaarlijkse  
kerstconcert van het Sint-Camilluskoor dat traditioneel  
zondag 11 december plaats greep in de parochiekerk van 
Sint-Denijs-Westrem. De kerk zat afgeladen vol om zoals elk 
jaar de kerstsfeer op te snuiven.

Het Sint-Camilluskoor onder leiding van Lieve Strybos zet-
te haar beste beentje voor. Momenteel heeft het koor 36  
vaste koorleden die regelmatig de herhalingen bijwonen. 
Dit mondt uit in een mooie koorklank met een evenwichtige 
bezetting van de verschillende stemmen.

Het koor zong mooie kerstmuziek, zowel a capella als met 
begeleiding van het vioolensemble met Inge Van Esch, 
viool; Hendrik Ide, viool; Lieve Dreelinck, altviool en Ludo 
Ide, cello. Het muziekensemble bracht op haar beurt mooi 
doorvoelde stukken uit de muziekgeschiedenis.
 
Het programma toonde een rijke variatie in een goed even-
wicht tussen koor en muzikanten.
Eenvoudige mooie kerstliederen, afgewisseld met heel 
stemmige muziek.

Choral 147 van j.S. Bach was ongetwijfeld een hoogtepunt.

Zo’n mooi geheel bereiken is de verdienste van Lieve Strybos en 
haar koor: elk jaar verrassen zij door hun muzikaliteit.
Ook de muzikanten verdienden dit jaar een bijzonder applaus.



Voor álles een batterij  !

Gent (St-Denijs-Westrem), Château d’Ax om de hoek 
Kortrijksesteenweg 1092H | T 09/24 54 600
gent@batterystreet.be | www.batterystreet.be

Gratis uitmeting 
van uw batterij !
Ook voor particulieren, één adres: Battery Street

	Gratis plaatsing van uw batterij
	Scherpe prijzen en professioneel advies
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Openingsuren: elke dag van 9u00-12u30 
en van 14u00-18u00, op zaterdag tot 17u00 
zondag gesloten

Vermijd een onaangename 
tussenstop en kom langs !
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WeekeNDDIeNSt HuISArtSeN - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. 
voortaan belt u naar het ceNtrAAl OPrOePNuMMer 09 220 66 66 en u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft 
voor Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-latem en Deurle.

WAcHtDIeNSt tANDArtSeN
Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

veeArtSeN - Wachtdienst: 09 217 00 62

WAcHtDIeNSt APOtHekeN 
De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 uur en een WEEKDIENST van 
dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDIENST van vrijdagavond om 19.30 uur 
tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDIENST van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. 
Na 23 uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELET: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

Wachtdiensten

 Van 31 januari tot 3 februari 
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem  09 282 30 95
VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent  09 222 33 88
 Van 3 tot 6 februari
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem  09 282 51 88
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent  09 222 42 61
 Van 7 tot 10 februari
MOENTjES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem 09 282 86 64
DE jAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
 Van 10 tot 13 februari
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte  09 282 53 06
ROUSSEAU B., Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
 Van 14 tot 17 februari
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27

ROOSENS, Zwijnaardesteenweg 82,  Gent  09 222 12 83
 Van 17 tot 20 februari
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16
 Van 21 tot 24 februari
SegAert, loofblommestraat 55, SDW  09 222 75 81
 Van 24 tot 27 februari
BUyCK I., Drapstraat 70,  Nazareth  09 385 49 32
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent  09 222 51 25
 Van 28 februari tot 2 maart
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte  09 282 38 16
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
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Residentieel · Tramhalte op wandelafstand · Maaltepark · Maria Middelares
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