
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Kermis “Borluut te Paard” van vriJdag 19 tot woensdag 24 oKtoBer

Het Kermiscomité dat werd opgericht in de schoot van Dekenij Borluut heeft de kermis van 2012 grondig 
voorbereid. De samenwerking met Kaat Heirbrant van de Dienst Feestelijkheden van de Stad Gent verliep 
vlot en betekende in onze voorbereiding een daadwerkelijke steun.

Om de inwoners van Afsnee en Sint-Denijs-Westrem op de hoogte te brengen van alle evenementen hebben we dit jaar gekozen 
voor een programmaboekje als bijlage van de INFO. Alles wordt geprogrammeerd met vermelding van dagen, uren en plaatsen 
waar de evenementen doorgaan. Het boekje kunt u meenemen zodat u elk ogenblik kunt nagaan wat er te doen is. Een kermis 
zonder volk om van het kermisaanbod te genieten is ten dode opgeschreven. We verwachten jullie dus talrijk. Dat zal de initia-
tiefnemers en de organisatoren een hart onder de riem steken om door te gaan op de ingeslagen weg om nieuw leven in de het 
kermisgebeuren te brengen. Door de subsidiëring van de Stad Gent kunnen we het gevulde programma gratis aanbieden. Jullie 
moeten daarvoor niet diep in jullie zak tasten. Dit is dus één van de argumenten om in groten getale naar de kermis te komen. 
We hopen op goed weer maar vragen toch om ook bij minder goed weer 
naar het dorpscentrum te komen. Elke leeftijd vindt er zeker iets naar 
eigen gading.
Laat ons samen kermis maken!
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Kindertekening lukraak uit de tekeningen geplukt van de 
wedstrijd van de twee basisscholen van Sint-Denijs-Westrem. 

Kindertekening lukraak geplukt uit de 
tekeningen voor de wedstrijd van de twee 

basisscholen van Sint-Denijs-Westrem

Gedetailleerd kermisprogramma in bijlage

Tentoonstelling van alle kindertekeningen tijdens de kermis in de overdekte speelzaal 
van de basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg SDW
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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
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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 26 oktober. 
De teksten uiterliJK tegen 8 oKt.  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 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.

evenementen georganiseerd door deKeniJ Borluut
zondagvoormiddag om 11 uur receptie in de feesttent voor alle inwoners.
Zoals elk jaar ontvangt Dekenij Borluut de inwoners van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee in de feesttent en biedt een gratis receptie aan. De hapjes worden aange-
boden door de plaatselijke middenstand, waarvoor onze hartelijke dank.
De Koninklijke Harmonie Echo der Leie geeft ondertussen haar concert.
Dekenij Borluut trekt uit de lidkaarten van Dekenij Borluut winnaars van aankoop-
bons. U kunt daar iets mee aankopen bij de handelaars die in de Koopgids van de 
INFO adverteren. De handelaars kunnen hun ontvangen aankoopbons te gelde 
maken bij Lea Schepens-Vandeputte (09 221 13 98)
Het is jaarlijks een gezellige ontmoeting. Dekenij Borluut hoopt u daar talrijk te 
mogen begroeten.

tentoonstelling 
sint-denijs-westrem en de Paardensport - de verre roots van de gentse Feesten
Organisatie: Dekenij Borluut, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Heemkring Schel-
develd, Vrienden van de Bibliotheek, met medewerking van de manege “De Hoef-
slag”. 
Plaats: Stedelijke Openbare Bibliotheek, Gemeenteplein 14, SDW

Toegankelijk: van zaterdag 20 t.e.m zondag 28 oktober
Bezoekuren: weekend van 10 tot 12  en van 15 tot 18 uur
                        in de week: tijdens de uitleenuren van de bibliotheek of op aanvraag.



markant DE PINTE / SDW

donderdag 4 oktober om 13 uur: begeleide rondrit en bezoek aan de onbe-
kende hoekjes van het meetjesland o.l.v. E. Huysman – Misseghers, toeristi-
sche gids van Oost-Vlaanderen. 
We maken een rondrit door het ongerepte Meetjesland van Lembeke naar 
Kaprijke, Waterland-Oudeman naar Watervliet. Koffiestop in “De roste Muis”, 
dan verder langs de Krekenroute met o.a. een bezoek aan een privécollectie 
koetsen.
Inschrijven is noodzakelijk. 

dinsdag 16 oktober: daguitstap: de Haven van antwerpen 
We gaan een hele dag per bus de grootste haven van ons land verkennen on-
der de kundige leiding van havengidsen van het Havencentrum Lillo in Ant-
werpen. In de voormiddag brengen we een bezoek aan verschillende kaaien 
waar voedingsproducten verhandeld worden zoals BNFW fruitbehandeling, 
de Molenbergnatie, koffie en thee enz. 
Lunch in een wokrestaurant in de Haven. 

’s Namiddag: bezoek aan de grote havenuitbreidingen tot aan de Nederland-
se grens met containerbehandeling, sluisverrichtingen aan de Zandvliet- en 
Berendrechtsluis enz.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

dinsdag 23 oktober om 20 uur: voordracht “voeten: ze moeten een leven 
lang mee“ door Charlotte De Jonckheere, professionele podologe en mede-
werkers. 
Alle thema’s over voeten en voetverzorging komen aan bod. Wat is podolo-
gie? Hoe verloopt een podologisch onderzoek? Welke aandoeningen komen 
voor en welke behandelingswijzen bestaan er? Ook praktisch schoenadvies 
en zooltherapie wordt besproken. 

Plaats: bovenzaal Brasserie ’t Klooster, De Pinte. 
Leden: gratis; anderen: € 5.

vrijdag 9 november om 19 uur: avondlichtwandeling door het verlichte gent
o.l.v. Filip De Roo.
Wandeling langs de vele vernieuwde verlichtingen van de Gentse monumen-
ten in het stadscentrum. Ook de partners zijn welkom.

tai chi
LATEM/DEURLE

Tai chi is een hulpmiddel om 
het zelfvertrouwen te vergro-
ten, stress te lijf te gaan en 
plezier in bewegingen te ont-
dekken.
Tai chi is geschikt voor ieder-
een, ook voor wie nooit aan 
sport gedaan heeft. 

Wij oefenen elke donderdag van 19.30 tot 21 uur in het centrum “De Vier-
schaar”, aan het rond punt van Deurle (achter oud gemeentehuis). Na 25 okto-
ber verhuizen we terug naar de Oase in Latem.

Het nieuwe seizoen begon donderdag 6 september.
Je kan vrijblijvend komen proeven van de sfeer of een gratis proefles volgen.

& http://taichilatem.webs.com ( 09 282 23 88). 

     Week tot week
oKtoBer

do. 4 – marKant de Pinte / sdw
 13.00: bezoek Meetjesland
za. 6 – BasissCHool sint-Paulus
 eetfestijn
za. 6 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
vrij. 12 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
vrij. 12 – ParoCHies sdw, aFsnee + verenigingen
 20.00: parochieavond (Clubhuis voor Senioren)
di. 16 – marKant de Pinte / sdw
 bezoek Haven van Antwerpen
di. 23 – marKant de Pinte / sdw
 20.00: voordracht over gezondheid
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
do. 25 – davidsFonds sdw / aFsnee
 20.00: causerie “Vlaanderen topregio in 2020”  
 (ccDe Zwaan Nazareth)
vrij. 26 – stad gent
 14.30: Mobiel Dienstencentrum (dorp Afsnee)
za. 27 – wmv aFsnee / sdw
 09.30: herfstonderhoud Duddegembosje

novemBer

do. 1 – nsB sdw / aFsnee
 11.00: bloemenhulde aan monument van
 oud-strijders SDW
vrij. 2, za. 3: rederiJKersK. de looFBlomme
 20.00: “Midzomernachtsdroom” (Gildenhuis)
za. 3 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
do. 8, vrij. 9: rederiJKersK. de looFBlomme
 20.00: “Midzomernachtsdroom” (Gildenhuis)
vrij. 9 – marKant de Pinte / sdw
 19.00: avondlichtwandeling door Gent
za. 10: rederiJKersK. de looFBlomme
 20.00: “Midzomernachtsdroom” (Gildenhuis)
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)
zo. 11: rederiJKersK. de looFBlomme
 17.00: “Midzomernachtsdroom” (Gildenhuis)
do. 15, vrij. 16, za. 17: rederiJKersK. de looF-
Blomme
 20.00: “Midzomernachtsdroom” (Gildenhuis)
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)



BasissCHool sint-Paulus
SINT-DENIJS-WESTREM

Veel lachende gezichten aan de poort van basisschool Sint-Paulus op 1 septem-
ber. 
Het schooljaar heeft dan ook weer heel wat moois voor de kinderen, hun ouders 
en de buurtbewoners in petto. Een overzicht van de activiteiten in oktober:

- vrijdag 5 oktober: benieuwd wat ouders en kinderen nu weer van plan zijn om 
de juffen en meesters te verrassen op “Dag van de leerkracht”;

- zaterdag 6 oktober: eetfestijn, met op het menu: vispannetje met groenten-
saus, stoofpotje van varkenswangetjes in bruine Leffe of gesmoorde kip met 
champignons, alles met frietjes en groentenkrans. Drie gerechten, dus drie 
keer bordje vol (vegetarische schotel kan ook). Volwassenen betalen € 16, kin-
deren tot 12 jaar € 10, dessert inbegrepen. Inschrijven uiterlijk tot 3 oktober;

- dinsdag 9 oktober: veldloop in Borluutpark voor alle leerlingen van de lagere 
school;

- maandag 15 oktober: groots opgevatte sportdag voor alle kinderen, o.l.v. 
leermeesters Anne en Marie-Pierre;

- dinsdag 16 oktober: tijdens de openklasdag kunnen ouders die de school wil-
len leren kennen, een voormiddag ‘vlieg’ zijn in de kleuterklassen;

- vrijdag 19 oktober: opening van de kermis in de overdekte speelzaal van de 
school;

- dinsdag 23 oktober: het grootouderfeest wordt dit jaar een doe-feest voor de 
oma’s en opa’s. Nieuwsgierig? Dat is de bedoeling!

En dit hebben we al achter de rug: Strapdag (al stappend of trappend naar 
school) op 21 september en een bezoek van het vijfde leerjaar aan het Huis 
van Kina. Wij kijken overigens nog graag terug op de succesvolle opvoering van 
de musical Koning Nors eind vorig schooljaar. Dank aan al wie erbij was. Sint-
Paulus basisschool beweegt!

davidsfonds SDW/AFSNEE

donderdag 25 oktober om 20 uur: lezing “vlaanderen topregio in 2020. is ambi-
tie gewettigd?” Lezing door Luc De Bruyckere.   
Sinds 2007 heerst er crisis, vooral in Europa. Die bracht ons land tijdens de lange 
federale regeringsvorming onder heel zware druk. Toch blijft Vlaanderen de am-
bitie uitdrukken om een topregio te worden tegen 2020. Hoe zijn we in die crisis 
verzeild geraakt? Waarom hebben we ze niet zien  komen? Wie is verantwoorde-
lijk? Wat betekent dat voor Europa, voor België, voor Vlaanderen? Hoe geraken 
we hieruit? Hoe is het gesteld met Vlaanderen? Welke zijn onze grote uitda-
gingen? Geven we perspectief aan jonge mensen? Hebben we voldoende zorg 
voor elkaar? Een gevoel van onmacht en van onverschilligheid is onze grootste 
bedreiging! Vlaanderen kan haar welvaart en welzijn behouden als ze de juiste 
keuzes maakt en de juiste attitude ontwikkelt. We willen winnen. Wereldwijd 
winnen!

Gastspreker Luc De Bruyckere is  ere-voorzitter van vleeswarenbedrijf Ter Beke 
en van VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) en is voorzitter en bestuur-
der van diverse vennootschappen.
 
Plaats: cc De Zwaan, Dorp 1, Nazareth
Deelname: € 5 (€ 3 Davidsfonds-Cultuurkaart)
Er is mogelijkheid om mee te rijden vanuit Sint-Denijs-Westrem
 
Dit is een initiatief van Davidsfonds gewest Land van Leie & Schelde en de 
afdelingen Deinze, De Pinte-Zevergem, Landegem, Latem-Deurle, Lovendegem-
Vinderhoute, Machelen, Melle, Merelbeke, Nazareth-Eke, Oosterzele, Sint-
Denijs-Westrem/Afsnee en Zulte. 

&   walteruyttenhove@skynet.be of Hervé Mangeleer (0479 392 303)

     Week tot week
deCemBer

za. 1 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
za. 8 – wmv aFsnee / sdw
 actie met bewoners, Groendienst en Ivago voor
 een netter Duddegembosje
zo. 9 – sint-CamillusKoor
 kerstconcert (parochiekerk De Pinte)
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

za. 2 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
woe. 20 – davidsFonds en marKant
 causerie over Wereldtentoonstelling 1913 in 
 Gent

maart

za. 2 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
za. 16 – davidsFonds sdw / aFsnee
 bezoek aan Sint-Baafskathedraal

aPril

za. 6 – vzw vrienden vd zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
di. 30 – davidsFonds sdw / aFsnee
 causerie “bier van eigen kweek”

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

bibliotheek, het dienstencentrum 
en het Clubhuis voor senioren.



Eind september betekent: een nieuw scoutsjaar. Na een (te 
lange) periode zonder scouts, kijkt de nieuwe leidingsploeg uit 
naar wat weer een spetterend jaar belooft te worden. 
Het jaarthema is “samen in touw”. Het draait dit jaar dan ook 
allemaal om technieken. Naast een nieuw jaarthema heeft de 
scouts ook een nieuw logo. Dit kan je bekijken op onze site 
www.zonnekerels.be. 
Onze groep, de Zonnekerels/Sint-Lutgardis telt meer dan 200 
leden en 41 leiders. We richten ons naar jongeren tussen 6 en 
18 jaar. 

Om de start van het nieuwe scoutsjaar te vieren organiseren 
wij zaterdag 29 september voor de vijfde keer onze spaghet-
tiavond. Dit uitermate gezellige eetfestijn, waar leiding, leden 
en ouders elkaar beter kunnen leren kennen, is ieder jaar op-
nieuw een groot succes. Deze keer gaat dit feest door op de 
Zonneweide (Primulastraat), waar iedereen die de scouts een 
warm hart toedraagt welkom is om 17.30 uur of om 19 uur om 
te genieten van een lekkere spaghetti en een heerlijk dessert-

buffet. Inschrijven kan via spaghetti.zonnekerels.sdw@gmail.
com.
zaterdag 6 oktober wordt het scoutsjaar voor de leden offi-
cieel ingezet met de overgang. De nieuwe leiding wordt aan 
de leden voorgesteld, we picknicken samen op het terrein en 
daarna trekken de jonge takken naar Borluut, terwijl de oudere 
takken koers zetten naar Gent voor een avontuurlijk stadsspel. 
Oktober is in Sint-Denijs-Westrem steevast kermismaand. Dit 
jaar is dat van 19 tot en met 24 oktober. De Zonnekerels dra-
gen tijdens de kermis zoals altijd hun steentje bij. In de tent 
aan de Krijzeltand zullen wij permanent zorgen voor sfeer en 
ambiance en er wordt opnieuw een kermisquiz georganiseerd.
De Zonnekerels gaan duidelijk van start met een goed gevulde 
maand. Wij hebben er nu al zin in! 

PS: nog geen lid maar wel zin om bij de scouts te komen? Dat 
kan! Gewoon even langskomen zaterdag om 14 uur of een 
mailtje sturen naar grl@zonnekerels.be! 

scouts de zonnekerels/sint-lutgardis

vzw vrienden van de zonnekerels
Naast de scoutsgroep De Zonnekerels, hebben we de vzw die 
bestaat uit 25 enthousiaste ouders, oud-leiding en andere sym-
pathisanten.

Het doel van de vzw is enerzijds het beheren van de lokalen 
van de scoutsgroep “de Zonnekerels”. Via werkdagen met de 
vzw-leden en scoutsleiding worden op geregelde tijdstippen 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Werkzaamheden die 
we niet zelf kunnen uitvoeren, worden uitbesteed. Anderzijds 
doen wij aan fondsenwerving: subsidiedossiers aanvragen, 
sponsors zoeken en organiseren van eigen activiteiten (scouts-
bal, kermiskaarting, café “het Zonneke” ..) om de totale infra-
structuur te onderhouden en uit te breiden.
Deze lokalen en speelweides worden wekelijks gebruikt door 
de groep van de scouts, met meer dan 200 jongeren uit SDW, 
Afsnee en omstreken.
De verschillende scoutterreinen zijn centraal gelegen in de 
dorpskern maar zijn voldoende afgeschermd van drukke we-
gen en staan dus garant voor een optimale veiligheid van de 
scoutsjongeren. 
Dit zijn onze scoutterreinen: 
1. de gidsenweide, Pastorijdreef: speelterrein voor de kabou-

ters en jonggidsen.
2. de kapoenenweide, Vennestraat: lokaal voor de kapoenen 

(meisjes en jongens).
3. het hoofdlokaal, Primulastraat: terrein van de welpen en 

de jongverkennners.
4. de hoeve, Kerkwegel: lokalen van de givers (gidsen en ver-

kenners) en de jin.
Verder bevinden zich hier vergaderruimtes, “de stam” voor de 
leiding en “het Zonneke” voor de ouders, oud-leiding en sym-
pathisanten.
Doorheen het jaar zullen wij jullie verder blijven informeren 
over de geplande activiteiten van de vzw. 

oPeningsreCePtie Brandveilig HooFdloKaal 
Graag nodigen we alle sympathisanten uit op onze receptie ter 

inhuldiging van ons brandveilig hoofdlokaal voor nachtverblijf 
op de Zonneweide te Sint-Denijs-Westrem.
Dankzij de financiële steun van  de Stad Gent en de inzet van de 
vzw Vrienden van de Zonnekerels, vrijwilligers en talrijke spon-
sors hebben we na 10 jaar zwoegen in mei 2010 de “hoeve” als 
eerste brandveilig jeugdlokaal in Gent ingehuldigd.  
Gezien de grote nood aan brandveilige jeugdlokalen voor 
nachtverblijf hebben we twee jaar terug beslist om met de 
resterende subsidies het hoofdlokaal ook brandveilig te maken 
voor nachtverblijf. Na vele werkdagen van hard labeur, hebben 
we eind juni 2012 van de brandweer een gunstig advies voor 
nachtverblijf ontvangen.
Om dit officieel te vieren bieden we aan al onze sympathisan-
ten een aperitief aan op zaterdag 29 september om 17.15 uur 
op de Zonneweide.
Na een korte speech van de vzw en Mathias De Clercq, schepen 
van Economie, Jeugd en Middenstand volgt de receptie. 
Hierna volgt de traditionele spaghettiavond voor de ouders, 
leden en oud-leiding.  

stamCaFé “’t zonneKe”
Dit is het 3e jaar dat wij het stamcafé het Zonneke (in de hoe-
ve) eenmaal per maand open stellen voor ouders, oud-leden, 
oud-leiding en andere sympathisanten. Dit “café” wordt steeds 
open gehouden door vzw’ers. 
Ons doel hierbij is dat de ouders van de scoutsleden elkaar be-
ter leren kennen en dat er een grotere band zou ontstaan tus-
sen ouders en de (oud) scoutsleiding. 
Dit jaar hopen we nog meer ouders, zusjes, broertjes en andere 
sympathisanten te kunnen verwelkomen om samen een glas 
te drinken na de scoutsvergadering. Wij proberen telkens te 
werken rond een thema en koppelen hier iets ludieks, speels 
…aan. 

Noteer nu al deze data in jullie agenda: zaterdagen 6 oktober, 
3 november, 1 december, 2 februari, 2 maart en 6 april.
Jullie zijn welkom vanaf 17 tot 19 uur. Tot dan.



Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

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

gilden-
huis

SINT-DENIJS-WESTREM

verhuur zalen
Het Gildenhuis beschikt niet alleen over 
de bekende grote, polyvalente zaal die 
gebruikt wordt door onze verenigingen 
en privépersonen voor de meest diverse 
activiteiten, maar ook over een kleinere 
vergaderzaal. Bij verhuring van de grote 
zaal wordt automatisch de kleine zaal 
ter beschikking gesteld. Deze kleinere 
ruimte werd tot voor kort gebruikt als 
opbergplaats voor stoelen, tafels, drank 
etc. Recent werd de kleine zaal volle-
dig leeggemaakt, geschilderd en opge-
smukt. Teneinde de verenigingen van 
Sint-Denijs-Westrem toe te laten in een 
gezellige en (in de winter) warme om-
geving te vergaderen, wordt deze verga-
derzaal vanaf nu apart ter beschikking 
gesteld (als de grote zaal niet verhuurd 
is). De maximum capaciteit bedraagt 
ongeveer 25 pers. Stoelen en tafels 
dienen wel steeds terug in de berging 
opgeborgen te worden. De huurprijs be-
draagt € 8.

& en contactpunt:
 Said (0476 76 00 98) (na 18 uur)  
       of gildenhuis-sdw@hotmail.com
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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

BIG.T.CArS  Aankoop auto’s en bestelwagens
BVBA Kortrijksesteenweg 1185, SDW
Ook onderhoud en herstelling; tel: 0476 49 53 53

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

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



K

l
m

r

w

v

z

s

tokapsalons
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

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





          

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 28 september tot 1 oktober
de BraBandere, sint-dionysiusstraat 44, sdw 09 221 93 39
 Van 2 tot 5 oktober
ousHoorn, Hogeheerweg 63, sdw 09 222 66 59
 Van 5 tot 8 oktober
VANDERMEERSCH, Kortrijksesteenweg 580                  09 222 82 67
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16
 Van 9 tot 12 oktober
LEROy B., Kon. Elisabethlaan 148, Gent 09 222 26 23
 Van 12 tot 15 oktober
HAGHEDOOREN, y.,Voskenslaan 399, Gent  09 222 46 05
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem 09 282 30 95
 Van 16 tot 19 oktober
DE POURCQ, Phoenixstraat 68, Gent                  09 226 29 94

VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth         09 385 40 40 
 Van 19 tot 22 oktober
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent  09 225 71 06
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
 Van 23 tot 26 oktober
VANDEKERCKHOVE, Kon. M. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
 Van 26 tot 29 oktober
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent  09 222 42 61
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte 09 282 54 66
 Van 30 oktober tot 2 november
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19

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



tentoon- 
stelling

 “POSTE RESTANTE”

Tentoonstelling bij Pauline in het voormalig postkantoor 
van Sint-Denijs-Westrem naar aanleiding van de Borluut-
kermis.

Van harte welkom op vrijdag 19 oktober van 19 tot 22 
uur, zaterdag 20 oktober van 11 tot 17 uur en zondag 21 
oktober van 11 tot 17 uur.

& Pauline Schreibers
 Hogeheerweg 9, Sint-Denijs-Westrem

STEDELIJK Clubhuis VR

 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 computerbud-
dy’s die uw problemen of vragen oplossen. 

KwB
SINT-DENIJS-WESTREM

dertiende KwB-quiz
vrijdag 30 november organiseert de plaatselijke KWB-afdeling van 
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem om 20 uur in het Gildenhuis te SDW 
voor de dertiende keer een ludieke quizavond. 

Plaatselijke verenigingen en groepjes familieleden en/of vrienden, 
telkens samengesteld uit maximum vier personen, kunnen hier-
aan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen bekende onder-
werpen of thema’s zodat men geen ervaren quizliefhebber moet 
zijn om deel te nemen. 

Iedereen die aan de quiz meedoet, ontvangt een prijs: hiervoor 
wordt een bijdrage van € 10 per ploeg gevraagd (€ 2,5 per per-
soon). Tijdens de quiz wordt aan elke deelnemer een belegd brood-
je aangeboden.  

Inschrijven is mogelijk per e-mail. Gelieve uw groepsnaam en de 
naam van alle groepsleden te vermelden. Alle inschrijvingen wor-
den verwacht tegen uiterlijk vrijdag 23 november.  
Wij zullen u graag begroeten en hopen op een aangename en ge-
zellige avond. 

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

rederiJKersKamer

de loofblomme
 
“midzomernachtsdroom” van william shakespeare
”Midzomernachtsdroom” is een buitenbeentje in het repertoire 
van Shakespeare.
Het is een soort sprookje, een droom die zich afspeelt op de kort-
ste nacht van het jaar, n.l. op 21 juni. 
Die nacht komen alle trollen, elfjes en geesten tot leven. Die nacht 
betovert de maan de jonge geliefden en is niets wat het lijkt.

Kortom, “Midzomernachtsdroom” is een prachtig poëtisch, ont-
roerend maar ook vaak erg grappig toneelstuk met een heel grote 
bezetting. 

Regie: Paul Ooghe
Productie: Sabine Dhont en Marie Jeanne Bisschop

Data: vrij. 2, za. 3, do. 8, vrij. 9, za. 10, zon. 11 (17 uur), do. 15, vrij. 
16 en za. 17 november om 20 uur in zaal Gildenhuis.

Reservatie: www.loofblomme.be  (0476 66 79 13) 
Zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW.

&  www.loofblomme.be



Parochies
Afsnee en Sint-Denijs-Westrem

zestiende parochieavond

De parochieploeg Afsnee en SDW, samen met de plaatselijke 
verenigingen en werkgroepen nodigen je graag uit op een ont-
moeting met Daniël Alliët

vrijdag 12 oktober om 20 uur 
clubhuis senioren, Pastorijdreef, SDW 

Daniël Alliët is ongeveer 25 jaar actief als priester in Brussel. Hij 
vestigde zich in Sint-Jans-Molenbeek, één van de meest kans-
arme en onveilige buurten van Brussel. Hij deelt er zijn huis met 
thuislozen en helpt hen een nieuw leven op te bouwen.  

We sluiten deze info-avond af met een hapje en een drankje 
tijdens een gezellige babbel.  

Deelname in de onkosten: € 3.  

Wij zullen je graag begroeten.

steun jij ook met nema
het onderzoek naar spierziekten?

zo weet de sint meteen waar hij zijn chocolade kan kopen…

Voor de tweede keer neemt Nema, in nauwe samenwerking 
met haar Waalse zustervereniging ABMM, deel aan de grootse 
benefietactie “Téléthon”, die in het land van oorsprong – Frank-
rijk – én in Wallonië al vele jaren succesvol loopt.

Hiervoor verkoopt Nema de “Sachet Téléthon”, zakjes met lek-
kers aan € 5, ten voordele van het onderzoek naar spierziek-
ten.  Deze worden reeds verscheidene jaren met groot succes 
door honderden vrijwilligers in Wallonië verkocht (opbrengst 
in 2011 van meer dan € 15.500).

Alle opbrengsten worden rechtstreeks gebruikt om Belgische 
onderzoekers en patiënten met spierziekten te steunen.  Nema 
is blij dat we weer mee kunnen doen aan deze mooie actie. 
Vorig jaar verkochten we net geen duizend pakjes, misschien 
kunnen we dit jaar  nog beter. 

steun mensen met een spierziekte !

Alle opbrengsten gaan integraal naar onderzoek en ondersteu-
ning van patiënten.

• Téléthon is een van oorsprong Franse organisatie die jaarlijks 
een grootschalige benefietactie op TV (France 2/3) houdt  
t. v. v. onderzoek naar spierziekten.  Zij haalden in 2011 meer 
dan € 15.500  op die integraal naar onderzoek gingen.

• Onze Waalse zusterorganisatie ABMM doet al jaren mee als 
“Téléthon Belgique”, wat al aardig wat opbracht.

• Deze opbrengsten werden integraal gebruikt voor steun aan 
Belgische onderzoekers en patiënten.

• Je mailt of telefoneert naar Rita De Groote, Lauwstraat 1, 
9051 Sint-Denijs-Westrem (09 221 44 23) 

 rita.de.groote1@telenet.be en geeft je bestelling door.  Ik 
laat je dan mijn rekeningnummer weten, zodat je het bedrag 
van je bestelling kan storten.

• Of je stopt een briefje met je bestelling in mijn brievenbus 
(voorbeeld hieronder), samen met het bedrag van je bestel-
ling.

Aandacht: geef je bestelling vóór 3 november door, zodat je 
zeker je zakjes krijgt vóór de Sint langskomt.

Voor de aankoop van zakjes is helaas géén fiscaal attest moge-
lijk.  Mocht je toch meer willen geven: zuivere giften zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40 euro.

Alvast bedankt  en warm aanbevolen !



dekenij Borluut,
het Kermiscomité en het 

stadsbestuur 
nodigen je van harte uit op de kermis van vrijdag 

19 tot en met woensdag 24 oktober.
 

U vindt in het bijgevoegd programmaboekje
het uitgebreid programma opgebouwd rond het thema

“BORLUUT TE PAARD”

Er zijn evenementen voor jong en oud met hoogtepunten:
Kindernamiddag «Het grote Stopkaardenspel »

Petit Bal populaire à la Française
Aperitiefconcert voor alle inwoners

Zoektocht
Wedstrijd Kruidensoep

Honger als een paard en zoveel meer



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
BIJHORENDE
SPAARLAMP

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 25/09/2012 t.e.m. 25/10/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 SPAARLAMP 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

20110420_AD_gent_216x303.indd   1 20/04/11   17:00

BIJ AANKOOP
HANGLAMP


