
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
OktOberkermis 2012: nabeschOuwing

Dekenij borluut schiet in de roos dankzij de organisatie en coördinatie van 
de kermis “borluut te paard” door het kermiscomité.
Met de plechtige opening van de kermis op vrijdagavond werd de aandacht 
gevestigd op de drie tentoonstellingen.
De boekententoonstelling georganiseerd door het Davidsfonds nodigt le-
den en mogelijke leden uit om via de keuze van boeken lid te worden.  Er 
wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jaarwerking voor te stel-
len. Ook in het Dienstencentrum en het Politiecommissariaat worden de 
schilderijen die in bruikleen worden gegeven door het museum van schone 

kunsten te Gent onthuld.
In de bibliotheek stelt Johan Van Twembeke van de Heemkundige Kring de tentoonstelling 
“sint-Denijs-westrem en de Paardensport” voor.
Tenslotte eindigt de officiële opening in de overdekte speelplaats waar alle tekeningen van 
de leerlingen van de twee basisscholen van sint-Denijs-westrem tentoongesteld zijn. Lieve 
Vanmaele van vzw Jong Artistiek neemt op ludieke wijze het woord in aanwezigheid van en-
kele kinderen en hun ouders om de prachtige prestaties van de kinderen in de schijnwerkers 
te plaatsen.
Na een woordje van Karel Peeters, voorzitter van Dekenij Borluut en Schepen Decaluwe, opent 
Schepen Sofie Bracke de kermis en heffen we het glas op de vooruitzichten van een goed 
verloop met veel volk.
Het is niet mogelijk om alle evenementen op de kermis geprogrammeerd te bespreken. We 
beperken ons tot de evenementen die door Dekenij Borluut en het Kermiscomité werden in-
gericht. In een volgende INFO komen evenementen aan bod van andere verenigingen als ze 
ons een verslag bezorgen.
Het Kermiscomité is er weer in geslaagd om een totaal kermisprogramma te organiseren. 
Zowel verenigingen als plaatselijke handelaars hebben samengewerkt om van de kermis een 
echt feest te maken voor alle leeftijden.
De kermis wordt gesubsidieerd door de Stad Gent en de samenwerking met Kaat Heirbrant 
van de Dienst Feestelijkheden was niet alleen een steun maar een stimulans in onze werking, 
waarvoor onze hartelijke dank.
De zaterdagnamiddag is traditioneel voorbehouden voor de kinderen, dit jaar met een cre-
atief en ontspannen stokpaardenspel georganiseerd door vzw Jong Artistiek en de Scouts. 
We kunnen spreken van een voltreffer. De stokpaardjes werden ofwel thuis gemaakt of in 
de tent ineen geknutseld om deel te kunnen nemen aan het spel. Dit bracht veel kleur en 
beweging in en rond de tent. De kleintjes konden een ritje maken op pony’s van manège “de 
hoefslag”. Het kinderkapsalon savooi nodigde uit voor speciale kapsels waarbij de klemtoon 
werd gelegd op het kermisthema “het paard”. Ondertussen nodigde de heerlijke geur van vers 
gebakken pannenkoeken uit om aan te schuiven in de tent. Geslaagd over heel de lijn zowel 
qua voorbereiding, uitvoering en deelname.

winnaars van de tekenwedstrijd:
basisschool westerhem: Stefanie van Waetermeulen, Renée Oosterlinck, Luis Daneels, Stijn 
Oosterlinck, Arthur De Raeve, Lotte Van Besien
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bestuur Dekenij bOrluut vzw:
voorzitter: Karel Peeters
Simon Beninglaan 4, SDW (09 243 41 02)
fax 09 243 41 08
voorzitter@dekenijborluut.be

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

Penningmeester: Lea Vandeputte
penningmeester@dekenijborluut.be

Deken: Wim Van Lancker
Dekenin: Frieda Van Caeckenberghe

rek. Dekenij bOrluut: 
be06 4420 0385 0122  bic / kreDbebb 

reDactie inFO: info@dekenijborluut.be
verantwOOrDelijke uitgever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (T.&F. 09 222 03 01)

rubriek “verenigingen”: Paul Van den Borre
Steppestede 21, SDW (09 221 19 51)

rubriek “week/week”: Kristien Van Hessche
Octaaf Soudanstraat 14, SDW 
(T.&F. 09 245 67 28)

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

reclame & advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
advertentie@dekenijborluut.be
prijzen zie www.dekenijborluut.be

koopgids:
Lea Vandeputte (09 221 13 98)
koopgids@dekenijborluut.be

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst 

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

bericht van De reDactie:
De volgende INFO verschijnt op 30 november. 
De teksten uiterlijk tegen 12 nOv.  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 vermoe-
delijk op 21 december, 25 januari, 22 februari, 29 
maart. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór 
die data binnen zijn. Graag alle activiteiten opge-
ven 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.

basisschool sint-Paulus: Lukas Ranson, Jolien Vervaet, Britt Daelemans, Seppe  
Neirynck, Charlotte Aneca, Lars Daelemans

winaars van het stokpaardenspel: Brit Vlerick, Janne Union, Paul De Bie, Jarne De Waele, 
Syon De Clercq

Zondagvoormiddag nodigt Dekenij Borluut de inwoners uit voor een receptie. Het is zo-
als elk jaar een blije ontmoeting van vrienden, buren en kennissen. Ondertussen geeft 
het Koninklijk Harmonieorkest Echo der Leie haar jaarlijks concert. Uit de lidkaarten 
worden de aankoopbons geloot. Met de gewonnen aankoopbon kan de winnaar aan-
kopen doen ter waarde van de bon bij een handelaar die in de koopgids adverteert. 
De handelaars kunnen op hun beurt de waarde van de aankoopbons ontvangen bij de 
penningmeester van Dekenij Borluut: Lea Schepens-Vandeputte, M. De Wulflaan 9, SDW 
(09 221 13 89).

hieronder de winnaars van de nummers van de lidkaarten van Dekenij borluut:
nr. lidkaart bedrag waardebon naam
246 € 5 De Schaepdrijver-Sap
205 € 5 Elza Fonteyn
281 € 5 De Bruyne-Bossuyt
262 € 5 Coucke-Van Hove
205 € 5 Monique Smeets
415 € 5 Gaby Van Oost
180 € 5 J. Monsaert
436 € 5 Esprit Store
208 € 5 Michielsen-De Keuckeleire
177 € 5  Elly Beke
  28 € 10 Genoveva Bauwens
298  € 10 Madeleine Vandecapelle
407 € 10 G. Pannecoucke
427 € 10 De Roose-Lernaut
369 € 10 Van Dyk-Kupke
115 € 25 Mogensen-Lambert
263 € 25 Aimé De Pauw
466 € 25 Jeannine Van De Ginste
376 € 25 M. Mortier
wie niet aanwezig was bij de lottrekking en winnaar is van een waardebon, kan die 
afhalen bij Frieda van caeckenberghe, lettelbroeklaan 3, sDw (09 222 03 01) na telefo-
nische afspraak en ten laatste vóór 15 november 2012

Zondagnamiddag genoten de deelnemers aan de zoektocht van het landelijk karakter 
van ons dorp en maakten ze kennis met enkele wetenswaardigheden over de gemeente.
De winnaars van de zoektocht worden schriftelijk verwittigd.

De soepwedstrijd wordt stilaan een traditie. Koken is momenteel “in”. Dus ook op de 
kermis konden we onze kookkunst tonen. De jury ging heel professioneel te werk en 
koos de winnaars uit op basis van vooraf opgestelde criteria.
winnaars soepwedstrijd: Kevin De Smet en Elien De Meulemeester met soep “Tom Yum Kai”
2de prijs: Frieda Van Caeckenberghe met soep “Puur natuur”
3de prijs: Marleen Dejaegher met soep “vurige tomatensoep”

De namiddag werd besloten met een buffet “honger als een Paard” dat we konden aan-
bieden dankzij de steun van plaatselijke handelaars waarvoor onze speciale dank. Dat 
werd een mooie afsluiter van een goed gevuld weekendprogramma.

Dank aan de sponsors van de kermis zowel voor de “receptie” van Dekenij borluut als 
voor het buffet “honger als een Paard”en verschillende evenementen georganiseerd 
door het kermiscomité van Dekenij borluut: Bakkerij Luc, IKEA, Il Paradiso, In de Radijs, 
keurslager Filip & Peggy, Manège De Hoefslag, patisserie Suffys, slagerij Isabelle en 
Marc, slager-traiteur Everaert, ’t Oud Bakkerijtje, ’t Pompoentje.

Dank aan alle vrijwillige medewerkers die het beste van zichzelf hebben gegeven 
om deze kermis te doen slagen. Dank aan de talrijke sponsors voor de giften en hun 
enthousiasme. Dank aan alle bezoekers van de kermis op alle mogelijke momenten. 
het was een kermis om fier op te zijn. Op naar volgend jaar. hou de datum vrij in 
jullie agenda: derde weekend van oktober.

Frieda Van Caeckenberghe



cm SINT-DENIJS-WESTREM / AFSNEE

woensdag 31 oktober: ontspanningsnamiddag met kris kras
Na het succes van vorig jaar organiseert de CM-afdeling SDW/Afsnee
opnieuw een ontspanningsnamiddag voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Het belooft een spetterende activiteit te worden! Dit jaar is Kris Kras Ani-
matie te gast met een zeer gevarieerd programma. Het programma duurt 2 
maal 30 minuten. Een pauze van een kwart uur is voorzien.

Praktisch:
datum: woensdag 31 oktober, begin 14.30 uur, deuren open vanaf 14.15 uur.
plaats: refter Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat 2, SDW
Toegang gratis, alle kinderen zijn welkom.

kvlv VROUWEN MET VAART…..
     
woensdag 21 november: over lingerie
Wist je dat 70% van de Belgische vrouwen de verkeerde beha-maat draagt en 
dat 50% van de vrouwen ongedragen bh’s in de kast heeft liggen omdat ze te 
klein, te groot, niet comfortabel zitten of er raar uitzien onder bepaalde kle-
dingstukken en dat de gemiddelde vrouw 8 beha’s in de kast heeft waarvan 
ze er ongeveer 3 regelmatig gebruikt.
Daar gaan wij iets aan veranderen….
Kleding mag nog zo duur zijn, zonder de gepaste lingerie trekt het op niets. 
Heel wat dames dragen verkeerde lingerie omdat ze gewoon hun eigen maat 
niet kennen. Waar je bij de kleding kunt kiezen tussen een tiental maten, 
loopt dat voor lingerie snel op tot een veertigtal maten.
We maken je wegwijs in de wondere wereld van de lingerie: van bh’s tot 
shareware, van slip tot gaines, combinés, noem maar op…
Met deze vorming heeft de lingeriewereld geen geheimen meer voor jou.
Deze interessante namiddag gaat door in ons lokaal op woensdag 21 novem-
ber van 14 tot ongeveer 16 uur.
Deelnameprijs voor leden: € 3, te betalen bij inschrijving.

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)

STEDELIJK clubhuis VOOR

 senioren 55+
activiteiten 
kaarten, biljarten en darts: van maandag tot donderdag
lessen tai chi chuan: dinsdag van 14 tot 16 uur
line dans: dinsdag van 16.15 tot 17.45 uur
knutselen, breien, enz. met Okra: vrijdagnamiddag
boetseren: elke derde vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer op onze buitenbaan
voor een gezellige babbel: altijd van harte welkom op de openingsuren van 
maandag tot en met vrijdag
computerbuddy’s: elke donderdag van 14 tot 17 uur om uw problemen en 
vragen op te lossen.

     
 
Week tot week

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)
za. 3 – vtbkultuur sDw
 14.00: design van en voor kinderen
 (Designmuseum Gent)
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)
za. 10 – 11.11.11 sDw
 omhaling van deur tot deur
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
 14.00: lingerie, je tweede huid
Do. 22 – markant De Pinte / sDw
 18.00: bezoek piano’s Maene (Ruiselede)
woe. 28 – DaviDsFOnDs en markant
 20.00: causerie “De Arabische revolutie”
 (Gildenhuis SDW)
vrij. 30 – kwb sDw / aFsnee
 20.00: 13de KWB-quiz (Gildenhuis)
vrij. 30 – basisschOOl sint-Paulus
 20.00: praatcafé Saint-Pol

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
Do. 13 – DaviDsFOnDs sDw / aFsnee
 klassiek pianoconcert (Handelsbeurs Gent)
za. 15 – kOn. harmOnieOrkest echO Der leie
 Candle Light Concert (Sint-Paulus)
zo. 16 – sint-camilluskOOr
 19.00: kerstconcert (parochiekerk De Pinte)
Do. 20 – vtbkultuur sDw
 muzikale lezing (kasteel Borluut)



buurtcomité
Flanders expo 10 JAAR ACTIEF

In 2001 oordeelden enkele bewoners van de Putkapelstraat dat er gemeen-
schappelijk tegen de nefaste evolutie in de Maaltewijk moest geageerd worden. 

hoe het begon
26 november 2001 werd de vzw Buurtcomité Flanders Expo gesticht. De op-
richters kozen voor een rechtspersoon omdat die meer stevigheid geeft aan 
de vereniging, wat belangrijk is bij rechtsprocedures. Het is intussen bewezen 
dat dit een juiste keuze was.
De eerste acties waren het indienen van een bezwaarschrift bij de Raad van 
State tegen de Tele-Atlastoren (o.m. omwille van dreigende verkeersoverlast 
op de Kortrijksesteenweg) en een proces tegen de enorme geluidshinder van 
“I Love Techno”. Dankzij veel energie en financiële inzet werden beide rechts-
zaken gewonnen. Ons succes haalde zelfs de pers. Ook latere bezwaarschrif-
ten en acties tegen een project om naast Pleispark een hoog torengebouw 
met drukke zorgwinkel neer te planten, kenden een gunstige afloop. 

De ruimtelijke planning van “Flanders loop”
Vanaf 2004 ontwierp het stadsbestuur een hele reeks plannen voor de rea-
lisatie van dit omvangrijk en complex project. Dankzij de reputatie van het 
Buurtcomité werd het uitgenodigd als lid van een “klankbordgroep”. Onze 
vzw bleek snel het meest actief en kritisch, zonder daarom onrealistische ei-
sen te stellen. De moeizaam verkregen verbeteringen bleven toch nog bene-
den de eisen van de buurtbewoners. Alweer was een dreigende vernietiging 
door de Raad van State van de goedgekeurde plannen nodig om o.a. ruimere 
buffers en meer natuurbehoud af te dwingen. Dit leidde eind 2009 tot een 
ingewikkeld compromis, aanvaardbaar voor alle betrokken partijen.

blijvend periodiek overleg
Naast het fundamentele probleem van ruimtelijke ordening ervaart onze wijk 
dagelijkse hinder van onveilige verkeerssituaties, overdreven snelheid, wild 
parkeren e.d. Dit vergt regelmatig overleg met de verantwoordelijke stads-
diensten, de politie of De Lijn. Die geregelde contacten leidden o.m. tot de 
verkeerspaaltjes in de Derbystraat en inspraak bij de heraanleg van de Putka-
pelstraat en de Poolse-Winglaan. 
Onze vzw blijft de rechtmatige maar realistische belangen van alle buurtbe-
woners verdedigen, indien nodig via rechterlijke weg. We moeten ook in de 
toekomst realistisch blijven: de Maaltewijk blijft door haar goede ligging een 
gegeerde site voor allerlei projecten. De economische evoluties en verstedelij-
king zijn nooit volledig af te wenden.
Daarom praten we regelmatig met belangrijke partijen in onze buurt zoals Ar-
texis (de eigenaar van de hallen), het AZ Maria Middelares e.a. De vzw werkt 
tevens goed samen met de Werkgroep voor Milieu en Verkeer, die actief is 
voor heel Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

het buurtcomité blijft nodig
De cruciale dading van 2009 werd afgesloten voor 30 jaar maar wordt niet 
altijd door alle partijen correct nageleefd. Opvolging is dus meer dan nodig. 
Ook nieuwe of zelfs vroegere projecten blijven opduiken... En complexe pro-
blemen zoals het gevaar op wateroverlast vergen moeizaam blijvend overleg. 
Wanneer daarvoor een advocaat moet ingeschakeld worden, kost dit alweer 
energie en geld die één individu moeilijk kan investeren. Het mag duidelijk 
zijn dat alle bestuursleden zich volledig kosteloos inzetten. 
Steun daarom, in uw eigen belang en dat van uw buurt de vzw Buurtcomité 
Flanders Expo en word of blijf lid! Bankrekening KBC 737-049286-53.

& secretariaat: Putkapelstraat 105 N (Green Palace); (0495 832 749) 
 bestuurders: Emile Rummens (09 221 77 57); emile.rummens@telenet.be
 Edmond Maes (0495 832 749); Stephane Bekaert (09 222 42 20); 
 Tillo Behaeghe (09 222 01 22); Paul Pataer (09 222 15 02); Jan Steyaert
 (09 222 56 74); Jean-Pierre Ameye (09 221 52 37); Henk Verstraete
 (09 244 59 61); Daniel Maes (0471 81 18 50).

     Week tot week
januari

zo. 6 – DaviDsFOnDs sDw / aFsnee
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Di. 29 – DaviDsFOnDs sDw / aFsnee
 causerie “Europa in het moeras”
za. 26 – iD+art, heemkr. schelDevelD, vtbkul-
tuur, Dekenij bOrluut
 19.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
zo. 27 – iD+art, heemkr. schelDevelD, vtbkul-
tuur, Dekenij bOrluut
 11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)

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”

kerstcOncert

sint-camillus-
koor

zondag 16 december om 19 uur in de parochie-
kerk van De Pinte
“Christus natus est”, een breed humanistisch be-
grip, een bindende kracht door alle lagen van de 
samenleving.
Straks verschijnen weer, zoals al zoveel jaren, de 
vertrouwde borden met de aankondiging van ons 
“Kerstconcert”. Het is de inzet van de kerstperiode. 
De renovatiewerken in de parochiekerk van Sint-
Denijs-Westrem laten niet toe om het concert in 
onze gemeente te laten plaats hebben. Jammer, 
we hadden het zo graag anders gewild, maar de 
parochiekerk van De Pinte staat gastvrij voor ons 
open. Wij hopen dat jullie allen (vorig jaar telden 
we meer dan 400 aanwezigen) bij ons zult zijn.
Het wordt een innig mooi concert. We mogen het 
niet missen.

&  Joris Sleurs (09 222 03 01)
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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 BVBA  Aankoop auto’s en bestelwagens
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
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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



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 hieraan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen 
bekende onderwerpen of thema’s, zodat men geen ervaren 
quizliefhebber moet zijn om deel te nemen. 
Iedereen die aan de quiz meedoet, ontvangt een prijs: hier-
voor wordt een bijdrage van € 10 per ploeg gevraagd (€ 2,5 
per persoon). Tijdens de quiz wordt aan elke deelnemer een 
belegd broodje aangeboden.  
Inschrijven is mogelijk per e-mail. Gelieve uw groepsnaam en 
de naam van alle groepsleden te vermelden. Alle inschrijvin-
gen worden verwacht tegen uiterlijk vrijdag 23 november.  
Wij zullen u graag begroeten en hopen op een aangename en 
gezellige avond. 

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

BASISSCHOOL  st-Paulus
Een café op school? Het kan, en nog wel op initiatief van het 
oudercomité. vrijdag 30 november gaan de deuren van praat-
café saint-Pol open vanaf 20 uur. Alle ouders van leerlingen, 
toekomstige of oud-leerlingen zijn welkom om een glas te 
komen drinken. Zomaar, voor een gezellige babbel en een 
lekkere knabbel. Zin in een chanson Française of een soiree à 
l’anglaise? Toegang is gratis, drankjes betalend. Zoals in een 
echt café dus.
U ziet het: onze ouders zijn megaknap. En dat zijn onze kinde-
ren ook. Het jaarthema van de school luidt dan ook “ik knap, 
jij knap, samen super megaknap”. Met dit jaarthema wil de 
school haar visie op meervoudige intelligentie uitwerken. We 
zijn ervan overtuigd dat ieder kind op een eigen wijze knap is, 
dat een kind op sommige manieren meer intelligent is dan op 
andere en dat het waardevol is om een kind bewust te maken 
van eigen talenten en die van anderen. Een kind kan via ver-
schillende ingangen kennis opdoen, niet alleen cognitief, ook 
via beweging of muziek.
Elke maand van het jaar staat in het teken van een andere 
vorm van intelligentie. September stond voor ‘samen knap’. 
We hadden aandacht voor de vaardigheid om vrienden te ma-
ken en samen te werken. Oktober was ‘beweegknap’, waarbij 
sport en beweeglijkheid centraal stond. In november kunnen 
de kinderen laten zien hoe ‘beeldknap’ ze zijn. Visuele en ruim-
telijke intelligentie komen dan aan bod.
Later nog op het programma: taalknap, muziekknap, re-
kenknap, natuurknap en zelfknap.
Op de eerste schooldag maakten we kennis met het themalied 
“Iedereen is anders”. 
Melodie en refrein haalden het tot in de huiskamers.

& secretariaat van basisschool Sint-Paulus, 
 Oudeheerweg 3, SDW (09 221 32 73).

markant
DE PINTE / SINT-DENIJS-WESTREM

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 monumenten in het stadscentrum. Ook de partners 
zijn welkom. Vooraf inschrijven.

Donderdag 22 november om 18 uur: bedrijfsbezoek piano’s 
maene ruiselede
We maken een boeiende ontdekkingstocht door de wereld van 
de piano in het bekende bedrijf dat vakmanschap en topkwali-
teit hoog in het vaandel draagt.
We krijgen een rondleiding in het grootste Europese piano-
centrum langsheen de verschillende showrooms met een di-
versiteit aan waardevolle en historische instrumenten, we be-
zoeken de ateliers waar alle onderhoud en restauratie van de 
klavierinstrumenten gebeurt en we krijgen een kort concert in 
het auditorium op een aantal van deze instrumenten.
Voorbehouden voor de leden en hun partners.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

markant i.s.m 

Davidsfonds
woensdag 28 november om 20 uur: voordracht “het explo-
sieve midden-Oosten“ door Jef Lambrecht.
Het Midden-Oosten heeft de mens altijd al geïntrigeerd en ge-
inspireerd. Maar de regio staat vandaag vooral bekend om de 
ontvlambare conflictsituatie die de wereld in een wurggreep 
houdt. 
Hoe zit het nu met die Arabische Revolutie en de omwenteling 
in het Midden-Oosten? Wat blijft er over van de zgn. “Arabi-
sche Lente” ?
Jef Lambrecht, gewezen radiojournalist en Midden-Oostenken-
ner, schetst tijdens zijn uiteenzetting het ontstaan, de evolutie 
en de toekomst van de conflictsituaties in het Midden-Oosten.
Plaats: Gildenhuis SDW
Leden gratis; anderen: € 5. 

reDerijkerskamer

De loofblomme
SINT-DENIJS-WESTREM

 
“midzomernachtsdroom” van william shakespeare
“Midzomernachtsdroom” is een prachtig poëtisch, ontroerend 
maar ook vaak erg grappig toneelstuk met een erg grote bezet-
ting. 
Regie: Paul Ooghe
Productie: Sabine Dhont en Marie Jeanne Bisschop
speeldata: 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.
Reservatie: www.loofblomme.be; (0476 66 79 13) 
Plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW.

& www.loofblomme.be



Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

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

nsb AFSNEE / SDW

Donderdag 1 november: viering en bloe-
menhulde
De viering gaat door om 10 uur in de kapel 
van Sint-Camillus, Steenaardestraat, SDW. 
Daarna wordt om 11 uur een bloemenhulde 
gebracht aan het Monument van de Oud-
strijders op het kerkhof. Daar wordt ook de 
“Last Post” geblazen door een lid van het 
Koninklijk Harmonieorkest “Echo der Leie” 
en de pastoor zal de oud-strijders en alle 
overledenen zegenen.

zondag 11 november: viering en bloemen-
hulde
De viering gaat door om 10 uur in de kapel 
van Sint-Camillus i.s.m. het Koninklijk Har-
monieorkest “Echo der Leie”.
Om 11 uur wordt door de verschillende ver-
enigingen een bloemenhulde gebracht aan 
het Monument van de gesneuvelde Oud-
strijders, opgeluisterd door “Echo der Leie”.

Voor de Oud-strijders en de Vrienden van 
de Oud-strijders wordt om 12.30 uur een 
buffet aangeboden in het Clubhuis voor 
Senioren te SDW.
Menu: aperitief, voorgerecht, soep, hoofd-
gerecht, dessert, wijn en water.
Kostprijs: € 40.
Inschrijven tot en met 4 november bij:
Maurice Dossche, Beukenlaan 45, SDW 
(09 222 56 12) of (0472 769 374)
Jan Verschueren, Borluutplein 10, SDW 
(0476 849 039)
Dirk Dentyn, Belgiëlaan 5, SDW 
(09 221 27 71) of (0474 011 667)

Wij hopen op een talrijke opkomst voor 
beide activiteiten.
Het dagelijks bestuur.

11.11.11
SINT-DENIJS-WESTREM

De campagne van 2012: jaarlijks 300.000 klimaatdoden
De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zui-
den is de opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droog-
te, overstromingen, orkanen. Miljoenen mensen voelen de ge-
volgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziektes 
en gedwongen migratie. 

Wereldwijd zijn er 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325 mil-
joen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen 
door de klimaatverandering. En jaarlijks zijn er 300.000 kli-
maatdoden. Telkens zijn het de armste en meest kwetsbare 
mensen die het meest getroffen worden.

zaterdag 10 november: omhaling van deur tot deur
Naar jaarlijkse traditie houden we zaterdag 10 november onze 
omhaling ten voordele van de 11.11.11-campagne waarbij we 
de organisaties die zich inzetten om de gevolgen van de kli-
maatverandering te doen keren steunen. Je kan dan aan onze 
medewerkers de overschrijving meegeven die je vindt in deze 
INFO.  Je kan ook iets kopen ten voordele van de 11.11.11-actie. 
Dit jaar bieden we opnieuw wenskaarten, (h)eerlijk cacaopoe-
der e.d. aan voor € 6/stuk.
Indien we niet komen aanbellen, gebruik dan de overschrij-
ving die je in deze INFO vindt. Zo komt je steun goed terecht!

Vrijwilligers die graag een handje toesteken ten voordele van 
11.11.11 zijn welkom op zaterdag 10 november om 10 uur in 
de overdekte speelzaal van Basisschool Sint-Paulus via de Krij-
zeltand.

Gelieve vooraf te verwittigen bij Erwin Meire (09 220 65 49); 
erwinmeire@hotmail.com.



          

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 30 oktober tot 2 november
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke 09 385 41 19
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
 Van 2 tot 5 november
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem  09 282 86 64
ROUSSEAU B., Rijsenbergstraat 140, Gent  09 222 54 47
 Van 6 tot 9 november
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte     09 282 53 06
ROOSENS, Zwijnaardesteenweg 82, Gent 09 222 12 83
 Van 9 tot 12 november
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth         09 385 62 05
VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent          09 222 46 16

 Van 13 tot 16 november
segaert, loofblommestraat 55, sDw                         09 222 75 81
 Van 16 tot 19 november 
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem          09 282 30 95
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent          09 222 51 25
 Van 20 tot 23 november
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40 
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent   09 221 06 75
 Van 23 tot 26 november
HEYLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem  09 282 51 88

vtbkultuur 
SINT-DENIJS-WESTREM

zaterdag 3 november: design van en voor kinderen o.l.v. Wien Ser-
vaes.
Het Designmuseum Gent in de Jan Breydelstraat lonkt naar de kin-
deren met zijn interactief programma.  
Dit wordt een boeiende aangelegenheid waarin kinderen en grote 
mensen in één en dezelfde activiteit betrokken worden.
Het begint allemaal met een spannend verhaal dat overgaat in 
een zoektocht en eindigt in een atelier waar de kinderen zich volop 
creatief kunnen uitleven in het aangebrachte thema.
Zo komen kinderen en volwassenen op een enthousiasmerende en 
zingevende manier in contact met vormgeving. Zo leren ze tijdens 
deze boeiende gezinsactiviteit het belang en de waarde ervan ken-
nen.

Het Designmuseum Gent vindt zijn oorsprong bij “L’Union des Arts 
Industriels et Décoratifs”, in 1903 te Gent gesticht. De verzameling 
was aanvankelijk beperkt, maar ze breidde enorm uit door legaten 
en aankopen. In 1920 verwierf het stadsbestuur het Hotel De Co-
ninck, de huidige locatie van het museum. De achterbouw werd 
vervangen door een nieuwbouw. In deze vleugel met zijn sneeuw-
witte muren en originele verlichtingsmogelijkheden is de 20ste 
-eeuwse en hedendaagse vormgeving tentoongesteld. 
We haasten ons erheen.

Zo neemt u deel:
datum: zaterdag 3 november om 14 uur
verplaatsing: eigen wagen, afspreken voor carpooling
Parkeermogelijkheid in de Sint-Michielsparking.
Deelnameprijs: € 7 per volwassene, kinderen € 5 (ticket, 
begeleiding in het museum, atelier inbegrepen).
Inschrijving beperkt tot max. 5 volwassenen en 15 kinderen 
(tussen 9 en 12 jaar) bij bogaert.mia@skynet.be.

basisschOOl

westerhem
sidder en beef… het is griezelFeest
De dagen worden opnieuw korter, de kruinen van de bo-
men worden ondergedompeld in een uitzonderlijke kleu-
renpracht, paddenstoelen op elke hoek van het bos… Het is 
duidelijk dat het herfstseizoen is aangebroken.

Dit betekent ook dat we binnenkort weer samen een hui-
veringwekkende griezeltocht zullen beleven. De duivels zijn 
reeds volop bezig met het koken van duivelsoep en samen 
met griezels, spoken en monsters smeden ze de meest ake-
lige plannen om ons allen op vrijdag 9 november de stuipen 
op het lijf te jagen! 
Tot dan.



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
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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
4e

Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 25/10/2012 t.e.m. 25/11/2012 
en enkel in IKEA Gent. 1 STOELKUSSEN 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
3 STOELKUSSENS


