
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Verslag uitstap senioren en minder mobiele personen Van zaterdag 9 juni

We vertrokken om 12.30 uur met een volle liftbus aan Home Zonnehove. Om 13.30 uur kwam in Vivenkapelle de gids op de bus 
die ons zou onderhouden over de streek tussen Brugge en de zee. We startten in Damme, een lieflijk stadje met een groot hart. 
We konden genieten van de vlakke polders, de wuivende populieren langs de vaart, de statige gebouwen.
We reden via Oostkerke en Westkapelle naar Sint-Anna ter Muiden, Sluis en Aardenburg. Onderweg leerden we heel wat bij over 
de grensstreek tussen Nederland en België. We bezochten het kerkdorp Vivenkapelle dat alom bekend staat als een parel van 
neogotiek. De O-L-Vrouw-Geboortekerk werd gebouwd in de 19de eeuw. De nieuwe kerk met centrale vieringtoren werd gebouwd, 
evenals beide kloosterpanden en de pastorij, in neogotische stijl, naar de plannen van de grootmeester der neogotiek Baron 
Jean-Baptiste de Bethune. De koorafsluiting en de predikstoel werden gemaakt door K. van Robaeys, het smeedwerk door E. De 
Vooght, Van Cleven en Vanden Abeele, allen uit Brugge. Het merkwaardige Renaissance-orgel Calvarie is van Hooghuys (Brugge) 
en geschonken door die andere grote promotor van de neogotiek, Sir John Sutton. De kerk bezit een gotische torenmonstrans van 
1465, een wonderbeeldje O-L-Vrouw van Troost uit 1635 en een mooie barokkelk uit 1650. In 1984-1985 werden restauratiewerken 
aan de kerk uitgevoerd. De zilte ondergrond pleegt opnieuw roofbouw op de nochtans grondig uitgevoerde restauratie. Momen-
teel worden studies uitgevoerd over een nieuwe restauratieprocedure.
Na het bezoek lieten we ons verwennen met koffie en gebak alvorens we huiswaarts reden. Rond 18 uur waren we terug aan 
home Zonnehove.

Wie mee was, kan getuigen van een zeer geslaagde namiddag.
Noteer nu al de datum van volgend jaar: 8 juni 2013.
Deze uitstap wordt jaarlijks aangeboden door de sociale werking van vzw Dekenij Borluut. Verscheidene bestuursleden staan met 
een geëngageerde hulpvaardigheid borg voor een goed verloop van deze namiddag. We danken hen hartelijk voor hun mede-
werking.

Frieda Van Caeckenberghe
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Dioniss: poppenkast in de bibliotheek



borluutKermis oKtober 2012! 
reeds noteren in agenda! thema: “borluut te paard!”

Het hoeft niet gezegd: reus Borluut krijgt er dit jaar een kermis-
vriend voor het leven bij! Het edele dier staat op zijn stok te trap-
pelen…dus…zwiep die staarten, stamp met de hoeven, hef het 
hoofd en kom kijken, meedoen en genieten van een 6-daagse on-
der de mensen! Dat is kermis. Trekken of koersen, galopperen of 
draven, ontdekken of iets drinken, spelen en lachen, beleven en 
er zijn. Genieten. Er is een programma voor “jonge veulens” en 
ietwat “oudere knolletjes”.

vrijdag 19 oktober:
officiële opening kermis 2012 voor genodigden in het dienstencen-
trum van SDW met:
• inhuldiging kunstwerken politiekantoor te SDW
• opening boeken-cd-tentoonstelling in het dienstencentrum van 

SDW
• opening tentoonstelling bibliotheek “SDW en de paardensport, 

de verre roots van de Gentse Feesten”
• opening tentoonstelling “Borluut te paard” (kindertekeningen) 

met openingsreceptie in de overdekte speelplaats Basisschool 
Sint-Paulus

• quizavond in de kermistent

zaterdag 20 oktober:
voormiddag: tweedehandsbeurs in de kermistent
                     tentoonstelling “Borluut te paard” 
  (Basisschool Sint-Paulus)

namiddag: stokpaardjesspel voor kinderen rond de kermistent
 knutselen stokpaardjes in de kermistent
 pannenkoekenbak in de kermistent 
 prijsuitreikingen: winnende tekeningen van
  tentoonstelling/affiche ”Borluut te paard” en
  winnaars van het stokpaardjesspel
 boeken-cd-tentoonstelling in het dienstencentrum
  van SDW
 tentoonstelling bibliotheek “SDW en de paarden-
  sport, de verre roots van de Gentse Feesten”
 tentoonstelling “Borluut te paard” 
 straatanimatie allerhande met o.a. ponyritjes
  (rond tent Krijzeltand)

avond:  “Petit Bal Populaire à la Francaise” in de kermistent

zondag 21 oktober:
voormiddag: gezond ontbijt in de refter van Sint-Paulus
 gratis receptie voor alle inwoners van SDW en
  Afsnee met tombola en concert van Echo der  
   Leie in de kermistent                  
 middagmaal 11.11.11

namiddag: straatanimatie, soepwedstrijd, fotowandelzoek-
  tocht in SDW
 tentoonstelling “Borluut te paard” 
 boeken-cd-tentoonstelling in het dienstencen-
  trum van SDW
 tentoonstelling bibliotheek “SDW en de paarden-
  sport, de verre roots van de Gentse Feesten” 
  (loopt nog tot 28 oktober)
avond: “honger als een paard” in de kermistent
 schieting (onder voorbehoud)

maandag 22 oktober: 
seniorennamiddag met het “ensemble Puszta” in de kermistent
gezelschapspellen met “de speltafel”, Gentse gezelschapsspel-
lenclub in de kermistent

dinsdag 23 oktober:
namiddag: grootouderfeest Basisschool Sint- Paulus in de
        kermistent
kaartavond Vrienden van de Zonnekerels in de kermistent

woensdag 24 oktober:
voormiddag: grootouderfeest Basisschool Westerhem in de
       kermistent
namiddag: “Frits Frigo en de Koelkastprins” in de kermistent

een programmaboekje wordt aan alle bewoners van sdW aange-
boden op latere datum.
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wachtdiensten: Magda Declerck
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Koopgids:
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aandaCHt: naargelang van de aard van de mede-
delingen, contact via de opgegeven mailadressen.
Website: webmaster@dekenijborluut.be

beriCHt Van de redaCtie:
De volgende INFO verschijnt op 28 september. 
De teksten uiterlijK tegen 10 sept.  bezorgen 
bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoede-
lijk op 26 oktober, 30 november en 21 december. 
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.

11.11.11 SINT-DENIJS-WESTREM

de klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging: een terugblik op de cam-
pagne van 2011
In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustri-
aliseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk is, krijgt het arme 
Zuiden de rekening gepresenteerd. Zij zijn de eerste slachtoffers van overstromin-
gen en extreme droogte, met desastreuze gevolgen voor de voedselproductie.
Dit onderwerp zette heel wat vrijwilligers in beweging en wist een grote groep 
schenkers te raken. Dat toont ons de stijging van de inkomsten uit gemeentelijke 
acties en gemeentelijke toelagen.
Ook te Sint-Denijs-Westrem steeg de opbrengst mede dankzij vele enthousiaste 
jongeren en mensen van ons 11.11.11-comité die belangeloos de straat op trokken. 
Niettegenstaande we het aantal straten beperkten, behaalden we een opbrengst 
van € 11.389,84. Hierin zit ook de opbrengst van het kermisbuffet, overschrijvin-
gen en dergelijke. Dit is een stijging met ruim € 700 in vergelijking met vorig jaar.
Dank aan alle schenkers en vrijwilligers!

een vooruitblik naar de campagne van 2012: jaarlijks 300.000 klimaatdoden
De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zuiden is de opwarming 
van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstromingen, orkanen. Miljoenen 
mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziek-
tes en gedwongen migratie. 
Wereldwijd zijn er 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325 miljoen mensen kampen 
met ernstige gezondheidsproblemen door de klimaatverandering. En jaarlijks zijn 
er 300.000 klimaatdoden. Telkens zijn het de armste en meest kwetsbare mensen 
die het meest getroffen worden.
Daarom houden we zondag 21 oktober in de overdekte speelzaal van basisschool 
Sint-Paulus naar aloude traditie ons jaarlijks kermisbuffet.
In de INFO van oktober volgen meer details; tijdig inschrijven is de boodschap.

oproep naar verenigingen, scouts, geëngageerde zangers!!
eén groot zangfeest, in elke gemeente
Overal in België wordt op 22 en 23 september gezongen voor het klimaat. Omdat 
al meer dan twintig jaar wereldleiders het probleem van de klimaatsverandering 
voor zich uit schuiven en wij dat beu zijn. Beu te moeten wachten, beu te moeten 
horen dat het allemaal niet zo makkelijk is. Daarom roepen we iedereen in België 
op om mee te komen zingen. Daarvan maken we een filmpje en dat sturen we de 
wereld rond, zodat ook buiten België mensen aan het zingen slaan. Zodat er echt 
iets gebeurt voor het te laat is.
Zoek op de kaart je stad of gemeente op en registreer je om mee te zingen. En 
daarna vraag je aan je vrienden, familie en kennissen om ook te komen zingen. 
Vlakbij, in jouw gemeente of buurgemeente. Zodat iedereen het hoort, van Oba-
ma tot Elio, van je buurman tot je verste vriend. Hoor ons zingen! Wij zingen voor 
het klimaat.
Via de site www.11.11.11.be en ‘Sing for the climate’ kan je inschrijven. Doen!

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren 55+
activiteiten 
Van maandag tot donderdag: kaarten, biljarten en darts
dinsdag: Tai Chi Chuan lessen van 14 tot 16 uur
 Line dans van 16.15 tot 17.45 uur
Vrijdag: knutselen, breien enz. met Okra 
 boetseren 
 3e vrijdag van de maand tekenles vanaf 14 uur.
Bij goed weer petanque op onze buitenbaan.
Ook voor een gezellige babbel bent u van harte welkom.
elke donderdag van 14 tot 17 uur zijn er drie computerbuddy’s die uw problemen 
of vragen oplossen. 



vtbKultuur SINT-DENIJS-WESTREM

dinsdag 11 september: start reeks ontspannende conditietraining
Fitheid: samen doen we er wat aan.
Hebt u nu en dan last van stramme benen? Of is het buikje ronder dan u wilt 
toegeven? En wat als u 30 treden op rent? Snakt u dan naar adem? Of wilt u 
gewoon uw fysiek een beetje op peil houden? Wilt u in een gezellige groep naar 
die noodzakelijke beweging zoeken? U bent aan het juiste adres.
elke dinsdagavond om 20.30 uur zijn zowel dames als heren – zowel jong of zelfs 
wat ouder - welkom voor een ontspannende conditietraining. Er wordt veel aan-
dacht besteed aan spierversterkende oefeningen en aan stretching.
Lesgeefster: Hilde Van Buynder, regentes lichamelijke opvoeding
Bestuurslid Wien Servaes coördineert deze activiteit.
Plaats: sporthal Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat 2, SDW
Deelname: jaarabonnement (30 lessen): € 55, vtbKultuur-leden: € 45, Ethiasver-
zekering inbegrepen.
Inschrijven bij Wien Servaes (09 222 06 43) of op 11 september in de zaal.

davidsfonds SDW/AFSNEE

dinsdag 4 september: causerie “de kwaliteit van onze voeding”
Onze voeding is de afgelopen periode grondig gewijzigd. Wij voeden ons op 
een totaal verschillende manier in vergelijking met vroeger. Iedereen weet dat 
dit nochtans belangrijk is voor onze gezondheid. Wij stellen ons derhalve veel 
vragen over de kwaliteit van onze dagelijkse voeding.
Kwaliteit is een complex gegeven, waarin elementen aanwezig zijn zoals voed-
selveiligheid, voedingswaarde, sensorische waarde, gebruiksvriendelijkheid en 
imago. Deze onderdelen van de kwaliteit worden kort besproken.
Hoe is het gesteld met de grote reeks boosdoeners die in onze voedingsmid-
delen kunnen aanwezig zijn? Is er een probleem met de dioxines, PCB’s, pesti-
ciden en andere ongewenste stoffen? Wat kunnen wij doen aan de schadelijke 
bacteriën die wij soms aantreffen? Zijn er gevaren verbonden aan de genetisch 
gemodificeerde organismen? Wat moeten wij denken van de toevoegsels of de 
E-nummers?
En bevat onze voeding nog voldoende voedende bestanddelen zoals vitaminen, 
mineralen en beschermstoffen? Is het mogelijk zich op een evenwichtige wijze 
te voeden? Zijn supplementen nodig?
Is er een evolutie in smaak van onze voeding? Wat kan onze reactie zijn?
Op deze en andere vragen wordt getracht een antwoord te geven in een cause-
rie door prof. A. Huyghebaert.
Wanneer: dinsdag 4 september om 20 uur
Waar: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang: leden gratis, anderen € 5
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid.

Het Davidsfondsbestuur SDW / Afsnee

&  Hervé Mangeleer (0479 392 303 

bridgeclub LEIE-OEVER

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

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

     Week tot week
september

di. 4 – daVidsFonds sdW / aFsnee

 20.00: causerie over voeding (Gildenhuis SDW)

do. 6 – marKant de pinte / sdW

 14.00: bezoek aan TRACK (Gent)

zo.9 – Kon. HarmonieorKest eCHo der leie

 concert op bloemenmarkt (Kouter Gent)

ma. 10 – KVlV sdW

 14.00: bezoek atelier Pauline Schreibers

di. 11 – VtbKultuur sdW

 20.30: start reeks conditietraining

 (school Sint-Paulus)

do. 13 – marKant de pinte / sdW

 14.00: voorstelling jaarprogramma 

 (Gemeentehuis De Pinte)

Vrij. 14– stad gent

 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

za. 15 - paroCHies sdW / aFsnee

 18.30: eucharistieviering (kapel Sint-Camillus)

 19.30 barbecue (school Sint-Paulus)

ma. 17 – WmV aFsnee / sdW 

 19.30: vragen uit het publiek

 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-

woordigers (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)

do. 20 – marKant de pinte / sdW

 20.00: “EHBO voor dagelijks gebruik”

 (brasserie ’t Klooster De Pinte)

zo. 23 – gezinsbond

 wandeldag in Heusden

Woe. 26 – gezinsbond

 14.00: voordracht “waardig sterven”

 (Sparrenhof Eeklo)

Vrij. 28 – stad gent

 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

zo. 30 – borluutjoggers

 deelname aan “De Ronde” van AZG

oKtober

do. 4 – marKant de pinte / sdW

 bezoek Meetjesland

Vrij. 12 – stad gent

 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

di. 16 – marKant de pinte / sdW

 bezoek Haven van Antwerpen

do. 25 – daVidsFonds sdW / aFsnee

 causerie “Vlaanderen topregio in 2020”

Vrij. 26 – stad gent

 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)

za. 27 – WmV aFsnee / sdW

 09.30: herfstonderhoud Duddegembosje



Cm ism ziekenzorg
SDW/AFSNEE

zondag 21 oktober: gezond ontbijt
Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis nodigt CM SDW / Afsnee in samenwer-
king met Ziekenzorg u uit gebruik te maken van een gezond ontbijt op zondag 21 
oktober van 8 tot 10.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. U kan genieten van een gezond morgenmaal in 
een gezellige sfeer met familie, vrienden of kennissen.
Deelnameprijs: € 2 voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Om organisatorische redenen is vooraf inschrijven en betalen noodzakelijk.
Dit kan tot 15 oktober in het CM-kantoor, Loofblommestraat 51, SDW (maandag 
van 14 tot 17 uur en donderdag van 9 tot 12 uur).
Aandacht: deponeer uw inschrijving (en deelnamegeld) in de grijze brievenbus 
links van de ingangsdeur en niet in de grote witte brievenbus. Gelieve te ver-
melden: naam en adres, aantal volwassenen, aantal kinderen +12j. en aantal 
kinderen -12j.

markant DE PINTE / SDW

donderdag 6 september om 14 uur: begeleid bezoek aan “traCK“ (deel 2)
TRACK is een tijdelijke tentoonstelling van hedendaagse kunst in verschillende 
stadsdelen of “clusters” van Gent. 
Wij maken een selectie uit de clusters “Centrum” en “Macharius”. Vanaf de site 
van de Sint- Baafsabdij tot in het centrum bezoeken we o.l.v. ervaren gidsen een 
selectie van de beste werken uit deze reeksen.
Hierbij maken we gebruik van onze toegangsticketten van ons vorige TRACK- 
bezoek.
Aanmelden is noodzakelijk. 

donderdag 13 september om 14 uur: contactnamiddag met voorstelling van ons 
jaarprogramma “puur“ 
met gezellige koffienamiddag voor onze leden en belangstellenden. 
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis De Pinte

donderdag 20 september om 20 uur: voordracht en praktische les “eHbo voor 
dagelijks gebruik“ 
door Jan Van Eetvelde, ex-urgentieverpleegkundige 
Plaats: bovenzaal van brasserie ’t Klooster in De Pinte 

donderdag 4 oktober in de namiddag: begeleide rondrit en bezoek aan de onbe-
kende hoekjes van het meetjesland
o.l.v. E. Huysman Misseghers, toeristische gids van Oost-Vlaanderen

dinsdag 16 oktober: daguitstap 
Begeleide rondrit met bedrijfsbezoeken aan de Haven van Antwerpen. 

     Week tot week
noVember

do. 1 – nsb sdW / aFsnee
 11.00: bloemenhulde aan monument van oud-
 strijders SDW
zo. 11 – nsb sdW / aFsnee
 10.00: eucharistieviering (kapel Sint-Camillus)
 11.00: bloemenhulde aan monument van oud-
   strijders SDW
 12.30: buffet (Clubhuis voor Senioren)
ma. 19 – WmV aFsnee / sdW
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
woordigers (zaaltje café ‘In het Gemeentehuis’)
Woe. 21 – KVlV sdW
 lingerie, je tweede huid
Woe. 28 – daVidsFonds en marKant
 causerie “De Arabische revolutie”
Vrij. 30 – KWb sdW / aFsnee
 20.00: 13de KWB-quiz (Gildenhuis)

deCember

za. 8 – WmV aFsnee / sdW
 actie met bewoners, Groendienst en Ivago voor 
 een netter Duddegembosje
zo. 9 – sint-CamillusKoor
 kerstconcert (parochiekerk SDW)
do. 13 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 klassiek pianoconcert (Handelsbeurs Gent)

januari

zo. 6 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
di. 29 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 causerie “Europa in het moeras”

Februari

Woe. 20 – daVidsFonds en marKant
 causerie over Wereldtentoonstelling 1913 in 
 Gent

maart

za. 16 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 bezoek aan Sint-Baafskathedraal

april

di. 30 – daVidsFonds sdW / aFsnee
 causerie “bier van eigen kweek”

rommelmarKten met oester-tapasbar

Plaats: Gemeenteplein SDW van 9 tot 16 uur
Een standplaats kost € 2 per m2, dus bv. 6m2 is 3m op 2m diepte; 
de standplaatsen zijn allemaal 2m diep. 
Indien de rommelmarkt niet doorgaat wegens slecht weer, wordt ieder-
een uiteraard terugbetaald of blijft het saldo geldig voor de volgende 
rommelmarkt.
Datum: zondag 16 september.

&   en inschrijven: melangeparfait@telenet.be



KVlV SINT-DENIJS-WESTREM

maandag 10 september: kunst in ons dorp
We brengen een bezoek aan brons-kunstenares Pauline Schrei-
bers die hier in SDW haar atelier en woonst heeft.
We krijgen een rondleiding in haar werkplaatsen en vervolgens 
bekijken we hoe de wassen beelden getransformeerd worden 
naar beelden in brons.
Pauline vertelt ons het verhaal van haar werk, haar liefde voor 
het werken met was en brons en haar liefde voor “het woord”, 
het literaire.
Leden en partners betalen € 5 per persoon. Deelname bevesti-
gen vóór 6 september bij Mieke Van Oost, Lauwstraat 53, SDW.
Afspraak maandag 10 september om 13.50 uur aan het lokaal 
naast de pastorij.

alpY SINT-DENIJS-WESTREM

Van 16 tot en met 22 september bundelen de duurzame mobili-
teitsorganisaties in Vlaanderen de krachten in de Week van de 
Mobiliteit. Deze campagneweek spitst zich vooral toe op de voor-
delen van een autoluwe of autovrije inrichting van straten, dorps-
pleinen, schoolomgevingen, stedelijke centra, winkelstraten en 
woonbuurten. Vaak zijn die nog te veel op maat van de auto inge-
richt en is er te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers, rust, 
groen, recreatie en ontmoetingen. Door het voeren van autoluwe 
acties creëren we meer draagvlak voor autoluwe straten en tonen 
we bijvoorbeeld aan dat autoluwe stadskernen een positief effect 
hebben op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. 
De Week van de Mobiliteit is echter ook een warme oproep aan 
iedereen om de auto op stal te laten. Meedoen is de boodschap! 

Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa is duurzame mobi-
liteit belangrijk. Jaarlijks trekken duizenden Vlamingen naar de Al-
pen of Pyreneeën, dit heeft een enorme impact op de leefbaarheid 
in deze berggebieden. ALPY vzw (Sint-Denijs-Westrem) zet daarom 
tijdens de mobiliteitsweek een campagne op over ecotoerisme en 
het gebruik van zachte mobiliteit in de Alpen en Pyreneeën. 

ALPY nodigt iedereen uit om de ervaringen van een autoloze uit-
stap in de bergen te delen zodat deze gebundeld kunnen worden 
in een praktische gids “anders de bergen in”. Op die manier kan 
elke bijdrage ook anderen inspireren tot gebruik van groen trans-
port en blijven de bergen leefbaar voor toekomstige generaties. 
Wil je deelnemen aan deze campagne? Ging je ooit zonder wagen 
de Alpen of Pyreneeën in en maakte je daar alternatieve uitstap-
pen (met openbaar vervoer, ski’s, sneeuwschoenen, parapenten, 
trein, koets,… )
Noteer dan snel je ervaringen en deel deze via het formulier dat 
je online kan downloaden: http://alpyvzw.wordpress.com! Jouw 
bijdrage moet ten laatste 16 september het secretariaat van ALPY 
bereiken. De digitale gids zal beschikbaar zijn vanaf 22 september. 

De 1ste en de 10de deelnemer die zijn formulier volledig en tijdig 
indient krijgt een individueel lidmaatschap bij ALPY vzw cadeau en 
de 5de inzender krijgt een boekenbon van AltiplanoBooks. 

Inspiratie nodig? http://www.changerdapproche.org en  
http://www.alpinepearls.com 
Meer informatie over de campagne: www.mobilityweek.eu en 
www.weekvandemobiliteit.be 

nsb AFSNEE / SINT-DENIJS-WESTREM

donderdag 1 en zondag 11 november
Aandacht: de eucharistievieringen gaan niet door in de paro-
chiekerk van SDW (wegens grondige werkzaamheden) maar in 
de kapel van het Sint-Camillusinstituut. 

donderdag 1 november zal een bloemenhulde gebracht wor-
den aan het Monument van de Oud-strijders op het kerkhof 
om 11 uur; zo heeft iedereen de tijd om zich naar het  kerkhof 
te begeven. Aan het monument 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 
en ook al de overledenen op het kerkhof. 

zondag 11 november om 10 uur gaat de viering door in de 
kapel van Sint-Camillus in samenwerking met het Koninklijk 
Harmonieorkest “Echo der Leie”. Om 11 uur volgt een bloemen-
hulde door verscheidene verenigingen aan het Monument van 
de gesneuvelde Oud-strijders aan de kerk. 
Voor de oud-strijders en vrienden wordt om 12.30 uur een buf-
fet aangeboden in het Clubhuis voor Senioren van Sint-Denijs-
Westrem. 

We hopen op een talrijke opkomst voor beide activiteiten.

Wij ontvingen van het hoofdbestuur NSB Brussel de nieuwe lid-
kaarten; het lidgeld werd bepaald op € 10 p/p. Om de taken en 
het financieel aspect te spreiden, denken wij eraan het lidgeld 
op te halen vanaf begin september.
Ook kan het geld overgeschreven worden op rekening 
BE13 8906 84006039, met mededeling “lidgeld NSB SDW 2013”.
Wij hopen op een vlotte medewerking en danken u bij voor-
baat.

Namens het bestuur.
De secretaris: Dirk Dentyn, Belgielaan 5, 9051 SDW

de lijn
bouw de link: wijzigingen aan het sint-pietersstation
De bouw van De Link aan het Sint-Pietersstation groeit snel. Op 
30 juli 2012 werd gestart met het zijgebouw van de kantoor-
toren, een L-vormige arm op kolommen langs de Fabiolalaan.
Om de veiligheid van de reizigers, de chauffeurs en de arbei-
ders te garanderen, is er geen tram- en busverkeer mogelijk in 
de werfzone. Daarom wordt de bediening aan het Sint-Pieters-
station aangepast.
tramlijn 1:
• tussen Evergem en het Sint-Pietersstation blijft tramlijn 1 rijden
• tussen het Sint-Pietersstation en Flanders Expo worden pendel-

bussen ingelegd

nieuwe perronindeling voor bussen
• nieuw perron 24 in de Sint-Denijslaan (richting R4)
• nieuwe perrons op het busstation
• verschuiving van de bestaande perrons

Voor meer informatie over de wijzigingen voor De Lijn kunt u 
terecht op de website www.delijn.be/gent



Snoeien en vellen van bomen

onderhoud van tuinen en bedrijfsterreinen

- maai- en onderhoudswerken gazons

- snoeien van struiken en heesters

- vormsnoeien van buxus, taxus, …

- renovatie van tuinen

Nicolas van damme

Hogeheerweg 26 - 9051 sint-denijs-westrem - gsm 0473 634 834
info@arbonivada.be

www.arbonivada.be
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accessoires-mode-handtassen
BABAZOU exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

ELEGANCE
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

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 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

 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

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

                    JAN ELIAS, 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

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

geZondheid
SWANLAKE welzijnscoach voor jong en oud
herboriste - Herbalife®ambassadeur
Caroline Geirnaert - Nieuwstraat 19, SDW
www.swan-lake.be – info@herba-swanlake.be
enkel op afspraak - tel: 0474 24 25 94

kapsalons
CLUB WOMEN (Martine Eggermont)
maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Koopgids dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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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

ELEGANCE
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

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

extra exemplaren van de inFo
zijn te vinden op een aantal
openbare plaatsen zoals de

bibliotheek, het dienstencentrum 
en het Clubhuis voor senioren.
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Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

Kantoor Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 8
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel.: 09 242 97 70

borluutjoggers 
SINT-DENIJS-WESTREM

de ronde passeert langs sint-denijs-Westrem, loop je mee?
Vzw Sporters voor Artsen Zonder Grenzen is 20 jaar en organiseert 
zaterdag 29 en zondag 30 september 2012 “De Ronde”: 240 km in 
estafette lopen door Vlaanderen, van Gent naar Gent. De route gaat 
langs Kortrijk en Oudenaarde via een aantal Vlaamse heuvels (Oude 
Kwaremont, Paterberg, Koppenberg, Muur van Geraardsbergen). Het 
is geen wedstrijd: gemiddelde loopsnelheid is 10 km/u. 

De doortocht te Sint-Denijs-Westrem is gepland zondag 30 september 
rond 18.30 uur.
Het laatste knooppunt ligt aan de Krijzeltand (Sint-Paulusschool). 
Start je hier mee als deelnemer? Van bij ons is het 5 km naar de Blaar-
meersen te Gent, waar de slotmanifestatie plaats vindt.

parochies 
AFSNEE & SINT-DENIJS-WESTREM

zaterdag 15 september: parochiefeest
U wordt uitgenodigd op het 18de parochie-
feest van Afsnee en SDW in de overdekte 
speelplaats van basisschool Sint-Paulus, 
Oudeheerweg 3 te Sint-Denijs-Westrem.
Wij hopen er met velen samen te zijn om, 
in een gezellige sfeer, van dit feest een 
echte ontmoetingsavond te maken van 
vrienden onder elkaar. 

Programma:
18.30 uur: eucharistieviering in de kapel 
van het Sint-Camillusinstituut, uit dank 
voor de inzet van vele medewerkers voor 
onze parochiegemeenschappen.  
19.30 uur: gezellig samenzijn en een sma-
kelijke barbecue. 

Deelname in de kosten: € 16 p.p. Kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen € 8. Hiervoor 
bieden we aan: een welkomstdrankje 
(wijn of frisdrank), voorgerecht en barbe-
cue, koffie en versnapering. Uw storting 
geldt meteen als inschrijving.
Met verzoek het bedrag te willen storten 
op bankrekening BE28 860-1124656-20 
van de pastorale werking Afsnee en SDW, 
met vermelding parochiefeest + het aan-
tal volwassenen (inbegrepen kinderen 
vanaf 12 jaar) en ev. het aantal kinderen 
jonger dan 12 jaar. 
Wij danken u voor uw betaling tegen ui-
terlijk 10 september en zullen u van harte 
begroeten op het parochiefeest. 

Met vriendelijke groeten, 
pastoor A. Cathoir en de parochieploeg.  

Deelname bedraagt € 8 + min. € 20 (vanaf € 40 fiscaal at-
test) sponsoring die integraal naar AZG gaat (kinderen tot 
12 jaar enkel inschrijvingsgeld). Elke deelnemer krijgt een 
gratis T-shirt “De Ronde”. 
Voorinschrijven via deronde@azg.be. 

Je kan ook ter plaatse inschrijven aan € 30 (kinderen € 10) 
vanaf 17.30 tot 18.45 uur. 

&  www.240kmrun.be ; deronde@azg.be



gezinsbond SDW 
zondag 23 september: 26ste gewestelijke wandeldag in Heus-
den
Dit jaar start de gewestelijke wandeling aan Basisschool De Kla-
ver, Meerstraat 15, 9070 Heusden.
Heusden is een landelijke deelgemeente van Destelbergen ten 
zuidoosten van de Gentse agglomeratie met een oppervlakte 
van 1414 ha. en ongeveer 8.000 inwoners en strekt zich in de 
lengterichting uit langs de linkeroever van de Beneden-Schelde 
die de gemeentegrens met Gent (Gentbrugge) en Melle vormt.
Gezinsbond Gewest Gent en afdeling Heusden stippelden 2 
wandelingen uit. Voor de lange wandeling van 12 km kan je in-
schrijven en vertrekken tussen 13 en 14.30 uur. Wie kiest voor de 
korte wandeling (6 km) kan inschrijven en vertrekken tussen 14 
en 15 uur. Wie de 6 km wandelt, doet één lus (naar keuze).
De anderen doen twee (verschillende) lussen en kunnen half-
weg verpozen aan de startplaats. Na de wandeling kan iedereen 
rustig nagenieten met een hapje en een drankje.
Rond 18 uur neemt elke ingeschreven deelnemer gratis deel aan 
de tombola met een fiets als hoofdprijs.
Deelnameprijs aan inschrijf- en vertrekpunt te betalen: € 3 p/p 
of  € 6 per gezin.

& Daniel De Laender (09 231 68 69)
 daniel.delaender@skynet.be
 Anny Bonne (09 231 07 12);  annybonne@hotmail.com

Woensdag 26 september om 14 uur: voordracht “later begint 
vandaag; hoe realiseer ik mijn recht op waardig sterven” 
door Prof. Dr. Manu Keirse. 
Het maatschappelijk debat rond palliatieve zorg en euthanasie 
woedt volop, maar patiënten en hun omgeving blijven nog vaak 
in de kou staan. Veel mensen zitten nog altijd met een pak vra-
gen:
-  hoe kan je je best voorbereiden op deze laatste periode van 

het leven van jezelf of van een dierbaar iemand
- wat zijn de mogelijkheden om menswaardig te sterven
- hoe kan je zelf beslissen over de wijze waarop de gezondheids-

zorg in die laatste periode verloopt
- hoe stel je een wilsverklaring op; ben je dan zeker dat je wil 

zal worden gevolgd door de artsen
- hebben wij voor moeder wel alles gedaan dat kan
-  hoe kan je vermijden dat men je moeder blijft doorbehande-

len ook al zou ze dat niet gewild hebben
- hoe kan je ervoor zorgen dat je in die laatste periode van je 

leven volledig tot je recht komt

Meer weten is allereerst belangrijk. Nadenken voor je eraan toe 
bent en bespreken wat je wel of niet zou willen, is een basisvoor-
waarde om tot je recht te komen. 
Omdat dit onderwerp ieder van ons aanbelangt, organiseert Ge-
zinsbond GOSA Oost-Vlaanderen deze infonamiddag voor ieder-
een die zich vragen stelt over een menswaardig levenseinde en 
hierover meer willen weten. 

U bent welkom vanaf 14 uur in de feestzaal “Sparrenhof”, Brug-
sesteenweg 183 te Eeklo (09 377 17 84) voor onthaal met koffie 
of thee en gebak. De lezing start om 14.30 uur stipt en wordt 
gevolgd door een korte pauze en gelegenheid tot vraagstelling. 
Deelnameprijs: € 8 per persoon. 
Inschrijven en betalen vóór 22 september bij het gewestelijk se-
cretariaat Gent, Limburgstraat 80, ofwel (09 225 46 52) of per 
mail: gewest.gent@gezinsbond-ovl.be met vermelding van 
naam, lidnummer en afdeling. Inschrijving is geldig na tijdige 
betaling van € 8 p.p. op rekening BE95 4470 0315 6158 van Ge-
zinsbond Gewest Gent.

zaterdag 20 oktober: tweedehandsverkoop tijdens de oktober-
kermis
Superkoopjes van 9.30 tot 12 uur in de kermistent op de Krijzel-
tand.
Leden en anderen uit Sint-Denijs-Westrem en Afsnee kunnen 
kinderkleding (0 tot 6 jaar), speelgoed en kinderspulletjes ver-
kopen. Aandacht: geen handelswaar of overstocks van winkels!
Je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (= 2 m²) ter beschik-
king. Per stand is maximum 1 kledingrek toegestaan. Als ver-
koper krijg je de tijd om je goederen uit te stallen op zaterdag 
tussen 8.45 en 9.30 uur stipt. Vanaf 9.30 uur starten de koopjes 
tot 12 uur.
Toegang gratis voor iedereen. 
Reserveer je verkoopstekje via: marian.depaepe@pandora.be 
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en (evt.) 
lidnummer. 
Leden van de Gezinsbond krijgen voorrang bij de reservatie van 
een standplaats, voor zover zij vóór 1 oktober reserveren.
Vóór 8 oktober krijg je een bevestigingsmail met uitnodiging tot 
betaling en informatie over de betalingswijze. Na betaling is de 
inschrijving definitief.
Leden Gezinsbond betalen € 5, anderen betalen € 8. 

Vacatures voor kinderoppassers
Binnen onze afdeling zijn wij nog steeds op zoek naar enthou-
siaste jongeren vanaf 15 jaar die graag willen babysitten. Je 
maakt kennis met nieuwe gezinnen, boeiende mensen en leuke 
kinderen (die inderdaad af en toe wel eens moeilijk doen). 
Je ontwikkelt je talent als zanger-muzikant en als voorlezer, 
je wordt echt handig in het wisselen van pampers en het aan-
trekken van peuterpyjamaatjes en … je verdient een centje bij 
om nog langer met je vrienden te sms’en en nog een keertje 
naar Walibi of Bobbejaanland te gaan. 
De Bond organiseert tweemaal per jaar een praktische cursus 
voor alle kandidaat-oppassers: in de krokusvakantie en in de 
herfstvakantie. Wil je je graag engageren? Maak snel een af-
spraak met de plaatselijke KOD-verantwoordelijke. 

& Veerle Naert, Lauwstraat 6, SDW;  veerle@lysias.be
 bij voorkeur afspraak via mail. 

KoninKlijK HarmonieorKest

echo der leie
We hebben het weer gehad: ons aperitiefconcert, de zomerse 
buitjes en enkele vakantiegenoegens die daarom niet voor pu-
blicatie vatbaar zijn. Tijd dus om er opnieuw in te vliegen. 
Het Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie doet dat naar 
jaarlijkse gewoonte op de zondagse gentse Kouter tussen de 
aldaar uitgestalde bloemen, meer bepaald op zondag 9 sep-
tember. 
Hopelijk gebeurt dat onder een stralende zon, zodat we de 
zondvloed die het aperitiefconcert trof eind juni snel kunnen 
vergeten. Uw aanwezigheid werd er anderzijds des te meer 
door gesmaakt. Het deed ons allen plezier te kunnen rekenen 
op de trouwe horde fans die zoals alle jaren tot diep in de na-
middag de bloemetjes buiten zetten. Een welgemeende merci!
Wie meer over ons te weten wil komen, kan dat op de website 
www.echoderleie.be en natuurlijk blijft een geïnteresseerde 
muzikant steeds welkom op de wekelijkse vrijdagavondrepeti-
ties in de bijgebouwen van kasteel Borluut. 

Tot één dezer!



WmVSDW / AFSNEE

Je lokale Werkgroep voor Milieu en Verkeer (voorheen ‘Werk-
groep voor handel en wandel’), vertegenwoordigt de lokale 
gemeenschap in drie klankbordgroepen. Deze met betrekking 
tot het project “The Loop” werd 12 juni samengeroepen in het 
Gentse stadhuis. Hierop was ook het Buurtcomité Bewoners-
zone Flanders Expo aanwezig. Aan het beleid werden vooraf 
diverse vragen bezorgd.

Daar kon het volgende worden vernomen betreffende dit ge-
bied waar ooit het vliegveld lag, een zone, die nu in volle ont-
wikkeling is:
• De recente werken aan de Kortrijksesteenweg, ter hoogte 

van de nieuwe Arteveldetoren, hadden te maken met de 
lusweg die bussen van De Lijn zullen moeten volgen van 
en naar de terminal van De Lijn bij Flanders Expo. Die ver-
keersinrichting is thans nog niet voltooid. Er werd rekening 
gehouden met nieuwe fietsbanen. Ter hoogte van de Drie-
koningenstraat komen nu nog geen verkeerslichten, wel op 
het knooppunt, zopas vernoemd. Daarbij wordt het onmoge-
lijk voor particulieren om deze busweg (in twee richtingen) 
te gebruiken als afkorting tussen de nieuwe ringweg op het 
ex-vliegveld en de steenweg. Wel kan die worden ingescha-
keld in geval zich noodsituaties voordoen op de site van The 
Loop.

• Van een verbreding van de E40 ten gevolge van de vele ver-
keersaantrekkende inplantingen op voornoemde site (dus 
met meer bebouwde oppervlakte die dient bediend te wor-
den), is vooralsnog geen sprake, mede omdat beslist werd 
om de R4-wegen langs de Ringvaart eerst af te werken.

• Hoeveel parkerende wagens de nieuwe Arteveldetoren zal 
genereren is nog niet duidelijk omdat uiteenlopende getal-
len circuleren m.b.t. de uiteindelijke personeelsbezetting 
van dit gebouw. Er wordt wel gedacht aan een soort par-
kingpooling op de site van The Loop, bestuurd vanuit een 
lokale centrale, waarbij dan ongebruikte parkeervakken op 
The Loop-site kunnen worden ingeschakeld door omgevende 
inplantingen.

• Een nieuw mobiliteitseffectenrapport ofte Mob.e.r diende te 
worden opgemaakt ten gevolge van ontwikkelingen op de 
site van The loop. Dit zou in het najaar aan WMV worden 
voorgelegd en zou niet leiden tot nieuwe, belangrijke infra-
structurele ingrepen. WMV heeft erop aangedrongen dat 
ook met de ontwikkelingen op de site van Poortakker zou 
worden rekening gehouden.

• De mobiliteit op de campus van het Algemeen Zieken-
huis Maria Middelares werd los bekeken van voornoemde 
Mob.e.r voor The Loop. WMV maakt zich zorgen over hoe 
de parkeersituatie op deze AZ-campus er zal uitzien eens al-
les gerealiseerd is en het voorlopige, stalen parkeergebouw 
verdwijnt. 

• De P+R-voorziening nabij Flanders Expo zou binnenkort func-
tioneren zoals gepland, eens de gesprekken rond zijn met 
De Lijn omtrent de smartcard. Die moet vermijden dat de 
P+R-parking zou worden gebruikt door zij die het openbaar 
vervoer niet gebruiken.

• Je kan binnenkort veilig met de fiets en te voet naar IKEA 
en andere bestemmingen op The Loop, door infrastructurele 
voorzieningen ter hoogte van de Bugtenstraat, komende 
vanuit de kant van de Sint-Camilluswijk enerzijds en vanaf 
De Sterre, via de steenweg en de Derbystraat anderzijds. Ook 
op de site van The Loop komt straks dat fietsnet klaar, mede 

dankzij de verhoogde esplanade van waarop het fietsverkeer 
zich in alle richtingen zal kunnen verdelen.

• Omtrent de Twaalfapostelenstraat en het zorgbarende wa-
terbeheer in de Maaltevallei wordt verwezen naar de groene 
Milieubrief n°38, in bijlage.      

                             
Varia:
• WMV heeft de aandacht van het beleid gevraagd voor het 

zware transitvrachtverkeer dat zich nog steeds een weg baant 
doorheen de dorpskom van SDW, zo ook voor de Zone 30-bor-
den en het wegdek in de Adelaarsstraat. 

• Er rijzen steeds meer bedenkingen over de omvang en de si-
tuering van de ‘zone 30’ binnen het dorp van SDW. WMV zou 
graag suggesties en kritiek ontvangen vanuit de bevolking 
zelf. Een ‘Zone 30’ kan zinvol zijn in een straat met een slecht 
wegdek, met druk gemengd verkeer, met een smal profiel, 
of daar waar verkeersonveiligheid duidelijk aanwezig is en 
waarlangs bv. een school of een verzorgingsinstelling is ge-
legen. De ‘Zone 30’ kan dus niet zo maar gelijk waar worden 
geïnstalleerd of worden geschrapt. WMV wil dit najaar aan 
deze kwestie bijzondere aandacht besteden.

• De kwestie van een hondenloopweide is erg complex geble-
ken. Er is daar niet enkel een welbepaald concept mee ge-
moeid doch vooral het situeren in onze dichtbebouwde deel-
gemeenten vormt een probleem. WMV ziet zo’n loopweide 
ook niet in het Borluutpark.

• Over het ontwerpdossier ingestuurd bij de Stad omtrent het 
gewenste netwerk van te herstellen zgn. trage wegen in 
afsnee, wordt eveneens verwezen naar de groene Milieubrief 
n°38 in bijlage. 

• Een vijftigtal leerlingen van de lokale basisschool Westerhem 
heeft eind juni deelgenomen aan een actie, samen met het 
Agentschap Natuur en Bos, de Provincie en WMV, waarbij 
een flinke oppervlakte van het parkbos, in de portaalzone 
Grand Noble, werd ingezaaid met veldbloemen. Dit betekent 
een mooie concrete bijdrage vanuit SDW in het helpen mee-
realiseren van dat enorme project. Ook natuur-educatief was 
dit een topper toen bovendien, binnen deze actie, boswach-
ters de leerlingen wezen op de natuurlijke rijkdommen in ons 
deel van het uitgestrekte Parkbos dat in stappen wordt gere-
aliseerd.

• WMV is samen met betrokken buurtbewoners bijzonder ge-
lukkig over het nieuwe inrichtingsplan (°) dat de Provincie 
deed hertekenen voor de uitgestrekte Sint-Denijse portaalzo-
ne die de naam meekreeg ‘grand noble’. In dit plan werd de 
te verwachten parkeer- en toegangsproblematiek veel beter 
opgelost, werd beter rekening gehouden met de vele situa-
tieve karakteristieken en werd het benutten door bezoekers 
van het fraaie gebied tussen de ‘Drie Sleutels’ en de Rosdam-
straat veel beter gezoneerd in een mooie  landschapsarchitec-
tuur die weldra zeker ook door de bewoners van alhier, zal 
kunnen worden ontdekt en gewaardeerd. Dit wordt bepaald 
een aantrekkelijk stuk natuur tussen de steenweg, het kas-
teelpark Grand Noble en de zone van de Rosdamstraat. Op de 
recente Dag van het Park kon dit gebied te voet en per fiets 
al een eerste keer, met gidsen, worden verkend. Die zondag 
27 mei was daarom een historische datum in de geschiedenis 
van Het Parkbos, dat uiteindelijk ruim 1.200 hectaren groot 
wordt en waaraan echt hard wordt gewerkt.  

WMV volgt deze ontwikkeling en vooral de plannenmakerij op 
de voet o.a. binnen de klankbordgroep ‘Het Parkbos’. Dat eerste 
inrichtingsplan werd eerder door WMV afgewezen.

&  WMV-zetel: Lauwstraat 73, SDW
e-mail: wmv@telenet.be; contact liefst via post of e-mail



          

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. 
Centraal oproepnummer: 09 220 66 66, 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 augustus tot 3 september
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke  09 385 41 19
ROOSEN, Zwijnaardsesteenweg 82, Gent  09 222 12 83
 Van 4 tot 7 september
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte  09 282 38 16
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16
 Van 7 tot 10 september
segaert, loofblommestraat 55, sdW 09 222 75 81
 Van 11 tot 14 september
HEYLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent 09 222 51 25
 Van 14 tot 17 september
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27

LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
 Van 18 tot 21 september 
MOENTJES, Keistraat 30, S-M-Latem  09 282 86 64
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent  09 222 49 29
 Van 21 tot 24 september
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte  09 282 53 06
HAEMS H., Heerweg-Noord 31, Zwijnaarde 09 222 80 58
 Van 25 tot 28 september
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
VAN NEVEL K., Heerweg-Zuid 135, Zwijnaarde   09 221 16 13
 Van 28 september tot 1 oktober 
de brabandere, sint-dionysiusstraat 44, sdW  09 221 93 39 16

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
Bij afw. aalmoezenier gevangenis     09 222 10 52 
Centr. morele dienstverlening 09 233 52 26
Psychoth. L. V. Overschelde 09 245 17 23
SIFRA-luistertelefoon 09 233 40 43
 
juridisCHe Hulp
1e lijnsadvies, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, Gent 
Elke werkdag van 9-12 & 14-17u         09 269 62 56

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

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

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

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

apotHeKen
Wachtdienst apotheken 09 236 50 00
De Brabandere 09 221 93 39
Segaert 09 222 75 81
Oushoorn 09 222 66 59
  
tandartsen
Wachtdienst Tandartsen 09 033 99 69
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
Wachtdienst dierenartsen 09 217 00 62
Bert Cauwe  09 282 37 81
Robert Dutordoir  0475 26 03 53 /09 220 78 79
Nathan Lateur  09 221 56 12
Putcuyps, Schoofs, 
De Roover, Dehuisser 09 221 30 19
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



w w w . a r t e n c r a f t . b e

Brugsesteenweg 466 - 9030 Mariakerke (Gent) 

Kortrijksesteenweg 1056 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

KORTINGSBON
Geldig op: 
Wassen & Drogen,
Vriezen & Koelen,
Kleinhuishoudapparaten,
Inbouwapparaten,
Kookgerei

- 10%
* Niet cumuleerbaar met andere acties of nettoprijzen. Beperkt tot 1 bon per aankoop/artikel, geldig tot 31/12/2012

Apple



IKEA FAMILY:
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!

GRATIS
POLARVIDE
KLEUR NAAR KEUZE

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 25/08/2012 t.e.m. 25/09/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 POLARVIDE per bon.

IKEA.be/Gent

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. 
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IKEA.be/Gent

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

Openingstijden:

Openbaar vervoer : Tramlijn 1
E 40 : Afrit “ Expo”

BON
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BIJ AANKOOP 
DEKBEDOVERTREK
NAAR KEUZE


