
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

woordje van de voorzitter

Het nieuwe jaar is met rasse schreden van start gegaan. Koning Winter manifesteert zich met 
een flink pak sneeuw en bijtende koude. Mag ik u dan ook namens het Bestuur van vzw Dekenij 
Borluut een warme, welgemeende nieuwjaarswens brengen; dat 2013 een voorspoedig en ge-
lukkig jaar moge zijn, boordevol liefde en gezondheid, waarin al uw initiatieven een succesvolle 
afloop kennen.

In 2012 was de opmerkelijkste realisatie van de Dekenij ongetwijfeld het prestigieuze kermis-
programma dat minutieus was voorbereid en uitgevoerd door het kermiscomité. Het toonde 
een actieve, gezellige gemeenschap, met oog voor de zwakkeren: onze kinderen, ouderen en 
minderbedeelden. 
In 2013 willen wij op diezelfde weg verdergaan, en niet alleen tijdens de feestweken van de 
kermis. In samenwerking met het OCMW van Gent werd de goegemeente van SDW en Afsnee 
bevraagd over de ouderenzorg. Geen bejaarde kan en mag in onze gemeente aan zijn of haar lot 
worden overgelaten. Dit is een verantwoordelijkheid die op ons allen rust. De Dekenij zet dan 
ook ten volle haar schouders onder deze stadsprojecten.
In 2013 wordt een groot deel van het Parkbos gerealiseerd. Onze nu al groene gemeente krijgt 
er een groene gordel bij, waar jong en oud op een veilige wijze kan recreëren.
Het nieuwe stadsbestuur beloofde alvast verbeteringen aan de wegeninfrastructuur voor een 
veiliger (en gezelliger?) Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, waarbij het authentieke dorpszicht ze-
ker bewaard blijft. 
Straks wordt ook de teruggevonden grenspaal naast de H. Sacramentskapel in “het Putje” ge-
plaatst. Zo blijven SDW en Afsnee leefbare en vooral ook gezellige gemeenschappen binnen het 
grote Gentse stedelijk gebied, met een eigen geschiedenis en ziel. 
Ook op cultureel vlak hoeft onze ‘buitengemeente’ niet onder te doen voor de grote zus, de 
stadskern. Straks is (het interieur van) de Sint-dionysiuskerk in zijn originaliteit hersteld.  Een 
waar juweeltje van neogotiek en met het van oorsprong romaanse Sint-Jan-Baptistkerkje van 
Afsnee ongetwijfeld een publiekstrekker voor culturele kerkspotters. 
Maar daarnaast kent SDW ook enkele oude “Maisons de Plaisance”, die nog heel wat historie(s) 
verbergen. De aloude rederijkerskamer de Loofblomme brengt jaarlijks niet minder dan drie 
producties, het Sint-Camilluskoor zorgt voor stemmige optredens, het dionissfestival vindt 
weerklank tot in het buitenland, de Koninklijke Harmonie echo der Leie geniet een uitzonder-
lijke faam met zowel het aperitiefconcert als hun “Diner bij kaarslicht”, de scouts brengen een 
zinvolle tijdsbesteding voor de plaatselijke jeugd, sportverenigingen als de voetbal- en tennis-
clubs zorgen voor gezonde ontspanning, Sint-Denijse hockeyspelers dongen zelfs naar Olym-
pisch goud… ; het verenigingsleven bloeit en groeit in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
Meer nog moeten we nieuwe inwoners bij de werking van onze vele verenigingen betrekken. 
Zo wordt de ganse gemeenschap gedragen door vele schouders en wordt de last van het vrijwil-
ligerswerk licht.

Een veilig en leefbaar, gezellig en actief dorp is immers het werk van iedereen, van elke inwo-
ner, autochtoon of inwijkeling. Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen. Laat dat het thema zijn 
waaronder de Dekenij 2013 gestalte wil geven. Met uw aller steun maken we van SDW en Afsnee 
een plek waar het goed is te wonen.

“Dekenale” groeten
Karel Peeters, Voorzitter 
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Belangrijk nieuws van de Stad voor de handelaars
afwijking op de wekelijkse rustdag 2013

voor alle kleinhandelaars van Sint-denijs-westrem en afsnee

Donderdag 17 januari t.e.m. woensdag 23 januari ter gelegenheid van de wintersolden (1 periode)

Donderdag 7 februari t.e.m. woensdag 13 februari ter gelegenheid van Valentijn (1 periode)

Donderdag 28 februari t.e.m. woensdag 6 maart ter gelegenheid van lenteacties (1 periode)

Donderdag 27 juni t.e.m. woensdag 17 juli ter gelegenheid van de zomersolden (3 periodes)

 Donderdag 5 september t.e.m woensdag 18 september ter gelegenheid 
van het nieuwe schooljaar (2 periodes)

Donderdag 3 oktober t.e.m. woensdag 9 oktober ter gelegenheid 
van herfstacties (1 periode)

Donderdag 24 oktober t.e.m. woensdag 30 oktober ter gele-
genheid van Halloween (1 periode)

Donderdag 5 december t.e.m. woensdag 11 december ter 
gelegenheid van de winteracties (1 periode)

Donderdag 19 december t.e.m. woensdag 25 december ter 
gelegenheid van de eindejaarsperiode (1 periode)

Deze afwijking werd geregeld met de Stad en
de handelaars dankzij Dekenij Borluut.
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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: 
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 22 februari. 
De teksten uiterLijK tegen 4 FeBruari. 
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede 
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 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 29 maart, 26 april, 24 mei 2013. 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.

MededeLing van de deKenij

Beste lezer

Afgelopen maanden heeft u misschien getracht via e-mail (een lid van) de Dekenij te be-
reiken of iets op te zoeken op onze website en is u daarin niet gelukt. Het ‘gele gevaar’ is 
daarvan de oorzaak…

Vanuit Taiwan werden onze website en e-mailadressen ‘gehackt’. Daardoor ontvingen de 
bestuursleden heel wat spam-mail, zodat wij ons verplicht zagen onze hele “I.T.-winkel” te 
heroriënteren. Eerstdaags zal u ons terug online vinden en virtueel kunnen bezoeken. Wie 
deze moderne terminologie niet onder de knie krijgt, kan altijd terecht bij de webmaster…

Om een bestuurslid van de Dekenij te bereiken, kan u gebruik maken van volgende mail-
adressen:
- voorzitter@dekenijborluut.be voor Karel Peeters, voorzitter
- secretaris@dekenijborluut.be voor  Marleen Dejaegher, secretaris
- penningmeester@dekenijborluut.be voor Lea Schepens – Vandeputte, penningmeester
- deken@dekenijborluut.be voor Wim Van Lancker, deken
- dekenin@dekenijborluut.be voor Frieda Sleurs- Van Caeckenberghe, dekenin
- info@dekenijborluut.be of redactie@dekenijborluut.be voor al wat te maken heeft met 

de INFO Sint-Denijs-Westrem /Afsnee, Kristien Van Hessche, Paul Van den Borre, Frieda 
Sleurs –Van Caeckenberghe

- advertentie@dekenijborluut.be of koopgids@dekenijborluut.be voor advertenties en 
opname in de koopgids, Marie-Rose Desmet, Lea Schepens – Vandeputte en Kristien Van 
Hessche 

- webmaster@dekenijborluut.be voor Bart De Maerteleire en Wiet Van Ruyskensvelde

Nieuw is een commerciële cel binnen de Dekenij, die de belangen van de handelaars in 
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee bewaakt. Die is te contacteren op: 
handelaars@dekenijborluut.be en wordt gestuurd door Jo Vermaercke.

De ganse bestuursploeg staat graag te uwer beschikking.

vtbKultuur
SINT-DENIJS-WESTREM

zondag 21 april: met de cultuurtrein naar Brussel
In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Stripmuseum in Brussel. In 
het land van de Smurfen en van Kuifje kunnen we genieten van verschillende 
permanente tentoonstellingen, opgeluisterd met prachtige originele tekeningen 
en unieke objecten.
’s Middags facultatieve lunch. 
Om 15 uur trakteert het Nationaal Orkest van België, o.l.v. Walter Weller en Bert 
Helsen (fagot) ons op een matineeconcert in Bozar.

In de Henry Le Boeufzaal genieten we van Wolfgang Amadeus Mozart; Concerto 
voor fagot KV 191 & Concerto nr 4 voor viool, KV. 218 Antoon Bruckner; Symfonie 
nr. 4.
Walter Weller brengt als eredirigent van het NOB een Oostenrijks programma 
met een romantisch kantje. Van Bruckners vierde weten we dat de bijnaam “de 
Romantische” helemaal juist is en Mozarts fagotconcerto is naast galant en vir-
tuoos, ook gevoelig en ontroerend. Daarbij ademt het werk van de jonge, maar 
altijd geniale Mozart, geregeld de geest van de aanstormende romantiek.
Met voldane zintuigen en dito voeten de trein op en altijd een beetje reizen…zij 
het huiswaarts.

Zo neemt u deel:
Ontmoetingsplaats: Gent Sint-Pieters om 9 uur 
Vertrek: 9.24 uur naar Brussel-Centraal
Deelnameprijs: € 30, inbegrepen bezoek aan het Stripmuseum en ticket voor het 
concert 
Wie enkel het concert wil bijwonen, betaalt € 25.

&  Mia Bogaert, S. Beninglaan 4, SDW (09 243 41 09); bogaert.mia@skynet.be



gezinsbond
SINT-DENIJS-WESTREM

Beter kopen met de gezinsspaarkaart … ook in onze gemeente
Voor decoratie op topniveau kunt u terecht bij At Home, Hemelrijkstraat 21, 
Sint-Denijs-Westrem. Klik www.pauldemeulemeester.be voor een eerste rond-
leiding.
Bij Super Fantastic, Sint-Dionysiusstraat 54 a, vindt u kwalitatief en creatief 
speelgoed, trendy kinderkledij en originele accessoires voor iedereen. 
Laat u alvast verleiden door het aanbod op www.deluxe.be/superfantastic. 

een engagement als kinderoppasser…dan is deze cursus echt iets voor jou
Binnen onze afdeling zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste jongeren 
vanaf 15 jaar die graag willen babysitten. Voor je aan de slag gaat, biedt de 
Gezinsbond jou een eendaagse cursus aan in de krokusvakantie. 
In de kantoren van de Gezinsbond Gent, Limburgstraat 80, is een opleidings-
dag voorzien op dinsdag 12 februari en eentje op woensdag 13 februari. 

Programma: 
10 uur: welkom
10.15 uur: kinderoppas bij de Gezinsbond: tarieven en verzekering
10.30 uur: “Kinderen kunnen lief zijn maar soms ook niet”
12.30 uur: middagpauze (lunchpakket zelf meebrengen)
13.30: “Kinderverzorging van kop tot teen”
15.30 uur: einde

Kandidaat-oppassers vanaf 15 jaar kunnen zich inschrijven voor een dagpro-
gramma naar keuze. Het aantal inschrijvingen is beperkt, maar je kan je nu al 
aanmelden in het Gewest Gent (09 225 46 52) of per e-mail:
gewest.gent@gezinsbond-ovl.be. 
Na de cursus mag je je komen inschrijven als oppasser voor de afdeling Sint-
Denijs-Westrem/ Afsnee. En je kan meteen aan de slag…. De € 4 die je betaal-
de om de cursus te volgen, kan je dan ook terugbetaald krijgen.

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

STEDELIJK Clubhuis VOOR

 Senioren
activiteiten 
Kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
Lessen tai Chi Chuan: dinsdag van 14.30 tot 16 uur uitgezonderd elke derde 
dinsdag van 15.30 tot 17 uur
Line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegankelijk
Knutselen, breien, enz. met okra: vrijdag vanaf 14 uur
Boetseren: 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt beroep doen op 
de 3 computerbuddy’s.

Bridgeclub LEIE-OEVER

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

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

     Week tot week
FeBruari

za. 2 – vzw vrienden vd zonneKereLS
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
di. 19 – KvLv Sdw
 14.00: infonamiddag over gezondheid
 (catecheselokaal)
woe. 20 – MarKant iSM davidSFondS 
 20.00: causerie over Wereldtentoonstelling 1913 
 in Gent (Gildenhuis SDW)
woe. 27 – BorLuutjoggerS Sdw
 18.45: start nieuwe reeks Start 2 Run 
 (kasteel Borluut)

Maart

za. 2 – vzw vrienden vd zonneKereLS
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
Ma. 4 – wMv aFSnee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen- 
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
woe. 6 – MarKant de Pinte / Sdw
 kookles (Gezinslokaal De Pinte)
do. 14 – MarKant de Pinte / Sdw
 “Tchaikovsky” (salons Roskam Merelbeke)
za. 16 – davidSFondS Sdw / aFSnee
 bezoek aan Sint-Baafskathedraal

aPriL

za. 6 – vzw vrienden vd zonneKereLS
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (hoeve scouts)
vrij. 19 – KvLv Sdw
 Lady’s Fair (Flanders Expo)
za. 20 – wMv aFSnee / Sdw
 09.30: lenteonderhoud Duddegembosje
di. 30 – davidSFondS Sdw / aFSnee
 causerie “bier van eigen kweek”

Mei

za. 4 – wMv aFSnee / Sdw
 groepswandeling in het Parkbos
Ma. 6 – wMv aFSnee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
di. 28 – KvLv Sdw
 meifeest

juni

za.  1 – wMv aFSnee / Sdw
 bezoek aan voorbeeldtuinen
Ma. 17 – KvLv Sdw
 “Op goede voet”



     Week tot weektennisclub Borluut
SINT-DENIJS-WESTREM

Lidgeld
Indien je het lidmaatschap wil vernieuwen, stort dan het volgende bedrag:
(lidgeld is inclusief verplichte VTV-bijdrage)
Voordeeltarief seizoen 2013 (geldig tot eind februari):   
           

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

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

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

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

Gelieve volgende gegevens bij de overschrijving op rek. Be88 3900 5233 0141 mee 
te delen: naam en voornaam, telefoonnummer.

Aandacht:
- het betalen van de vtv-bijdrage is verplicht om zich te verzekeren (via Ethias) 

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

- bijna alle ziekenfondsen betalen een bedrag terug van het lidgeld. Formulieren 
zijn enkel te bekomen op de receptie en op donderdagavond tijdens het tennis-
seizoen in het prieel.

- nieuwe leden mailen hun geboortedata door op algemeen@tcborluut.be.
- gezinnen met 4 of meer starten met een basisbedrag uit “3 leden of meer” en 

vullen nadien aan met lidgeld “per bijkomend gezinslid”.
- een inschrijving is er enkel na overschrijving van het lidgeld en kennisgeving 

geboortedata en contactgegevens via mail.
- lidgeld “enkel tennisles” is er enkel voor nieuwe leden en jeugdleden onder 16 

jaar.
- spelers die bij de VTV zijn aangesloten via een andere club krijgen volgende 

korting: -€ 12 vanaf 18 jaar, - € 8 van 9 t.e.m. 17 jaar, - € 5 van 0 t.e.m. 8 jaar.

nieuwe leden welkom
Een wachtlijst is momenteel niet aan de orde. ook nieuwe leden zijn steeds 
welkom! Om lid te worden volstaat het om je lidgeld en VTV-bijdrage over te 
schrijven en de persoonsgegevens van alle gezinsleden door te sturen naar 
algemeen@tcborluut.be of contacteer Tom Deweirdt (09 324 85 08).

juLi

za. 6 – wMv aFSnee / Sdw
 09.30: zomeronderhoud Duddegembosje
Ma. 8 – wMv aFSnee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

auguStuS

Ma. 26 – KVLV SDW
bezoek aan Aalst

SePteMBer

di. 10 – KvLv Sdw
 over geuren
Ma. 16 – wMv aFSnee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

oKtoBer

don. 17 – KvLv Sdw
 lidgeldnamiddag

noveMBer

za. 9 – wMv aFSnee / Sdw
 09.30: herfstonderhoud Duddegembosje
Ma. 18 – KvLv Sdw
 “enthousiast zijn en blijven”
Ma. 18 – wMv aFSnee / Sdw
 19.30: vragen uit het publiek
 20.00: bestuursvergadering met wijkvertegen-
 woordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)

deCeMBer

Ma. 16 – KvLv Sdw
 kerstfeest

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

plaatsen zoals de bibliotheek, 
het dienstencentrum en

 het Clubhuis voor Senioren.
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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 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel. 09 245 03 11

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

autohandel
WWW.CABRIOKAPPEN.BE
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

autokeuring 

                     Poortakkerstraat 127, SDW
tel: 09 221 51 16; www.sbat.be

balletschool
DANSSCHOOL “LA MARIPOSA” VZW
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

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; gsm: 0476 479 735
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, Maenhoutstraat 70 - SML 

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

 REGIO ZUID-GENT CVBA  
Gemeenteplein 8, SDW  
Tel: 09 242 97 70

    KANTOOR DE MAERTELEIRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

SPAARBANK  voordelige en volledige bank-
service; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

garages en carrosserieën
BEDRIJFSVOERTUIGEN INATRA BVBA
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW 
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

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

kapsalons
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

KooPgidS dekenij borluut promoot de handelaars van sint-denijs-westrem en afsnee
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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; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
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
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

RESTAURANT NENUPHAR
aan de oevers van de Leie; www.restaurant-nenuphar.be
Tel: 09 221 22 32; info@restaurant-nenuphar.be;
Afsneedorp 28, Afsnee-Gent. Iedereen welkom.

PICASSO
Schoonzichtstr. 23/25, SDW, Tel: 09 222 43 44, gesloten op 
dinsdag, dagschotels, steaks, verse wafels, pannenkoeken

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

schilderwerk
PAUL DE MEULEMEESTER NV
Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
kleuradvies bij u thuis; deskundig advies aan doe-
het-zelvers; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - MARTINE NEyT
Spec.:epilering en prof. gelaatsverzorging
Manicure, pedicure, zonnebank; na afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60
www.schoonheidsinstituut.pourelle.be

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 
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

TOM DE ROO – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be

TUINARCHITECT. & BOOMVERZORGING
Groep Groen bvba; tel: 09 221 05 81; 
Bokstraat 73, 9870 Machelen; gsm: 0474 33 39 70

TUINARCHITECT HUGO VERVONDEL BVBA
ontwerpen, uitvoeren van tuinen 
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

vastgoedmakelaars/immobiliën

Destimo, verkoop en verhuur van vastgoed!
Sint-rochusplein 12, 9051 Gent (SDW)
Tel: 09 321 02 22 - mail: info@destimo.be
Bel nu voor advies of gratis schatting!

IMMOGIDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

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

Buiten de kantooruren op afspraak 

 

www.bndi.be   

Gemeenteplein 10  
9051 Sint Denijs Westrem
 
T  + 32  9 282 77 84 
F  + 32  9 280 02 84

 

www.bndi.be  
Gemeenteplein 10, SDW; FSMA 048332A
Tel: 09 282 77 84; www.bndi.be

KBC VERZEKERINGEN STEyAERT & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

verzekeringsmakelaars
KANTOOR DE MAERTELEIRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

DE HAINAUT – BLOMMAERT BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

FOBE REMI BVBA tel: 09 221 93 55
verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

KERCKAERT J.P. & VAN DE WALLE BVBA
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590 
J. Duquesnoylaan 30, SDW 
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

wasseriJ en chemische reiniging
WASSERIJ SCHEPENS-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens 
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting
HEyTENS DECOR, Kortrijksesteenweg 1036, SDW
tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
 MAALTEBRUGGEKASTEEL
 kasteel te huur voor seminaries en feesten
 uitstekende prijs/kwaliteit

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

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
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okra SINT-DENIJS-WESTREM

reislustige senioren ontmoeten elkaar…op café
Heel wat 55-plussers gaan in de reisbrochures van allerlei tour-
operators op zoek naar een voor hen geschikte of geknipte reis. 
Vaak vinden ze echter niet de bestemming of het programma 
dat op hun maat gesneden is.

OKRA, de grootste seniorenbeweging in Vlaanderen, vult deze 
behoefte van de reislustige maar stilaan ouder wordende se-
nior op een gepaste wijze in. Dit doen ze met een eigen en 
uitgebreid reisprogramma.

Dat gevarieerd reisprogramma 2013 kan je vinden in de speci-
ale brochure die onlangs is uitgegeven en die je op eenvoudig 
verzoek en gratis kunt aanvragen.

&    Roger Van de Waeter (09 222 75 05)

Markant  I. S. M. 

davidsfonds
woensdag 20 februari om 20 uur: voordracht “100 jaar na de 
gentse wereldtentoonstelling van 1913“ door Prof. Paul De 
Paepe, UGent.

Met beeld en woord wordt de beroemde wereldtentoonstelling 
van 1913 weer tot leven gewekt en tevens wordt aangetoond 
wat er in het stadsbeeld rond het Sint-Pietersstation en in het 
Miljoenenkwartier overgebleven is uit deze tijd. 
Voor de leden van Markant volgt er in het voorjaar een bege-
leide wandeling in dat gebied.

Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem
Leden Markant en Davidsfonds: gratis, anderen € 5.

Borluutjoggers
SINT-DENIJS-WESTREM

Start to run 2013: 9de editie 
Joggen voor beginners, met minimum leeftijd van 15 jaar, met 
als doel: 5 km lopen in een periode van 10 weken.
Aanvang: woensdag 27 februari om 18.45 uur
Plaats: Borluutkasteel, Kleine Gentstraat, Sint-Denijs-Westrem 
 
Inschrijven via website: www.borluutjoggers.be onder de 
rubriek “Contact” tot uiterlijk zondag 24 februari.  
Kostprijs voor deelname: € 15 bij voorinschrijving, € 20 bij 
inschrijving ter plaatse.
Betalen kan enkel door overschrijving op rekening Borluut-
joggers nr. 979-5452337-69 of IBAN  BE71  9795  4523  3769 met 
duidelijke vermelding van naam en adres.
Advies omtrent aankoop van loopschoenen en/of kledij wordt 
gegeven op de 1ste trainingssessie. 

Na 10 weken cursus Start 2 Run: wekelijkse begeleidingen blij-
ven gegarandeerd het ganse jaar door. Er is mogelijkheid tot 
trainen onder deskundige begeleiding voor diverse disciplines: 
10 km/ 15 km/ 20 km/ 1/2 marathon en marathon.  
Met de financiële steun van de Stad Gent. 

&    coach en trainster: Jo Reyns, Nieuwstraat 12, SDW
 (09 221 21 60); jo.reyns@borluutjoggers.be

Markant SDW/DE PINTE

woensdag 6 maart, voormiddag en avond: kookles met thema 
“visgerechten“
door Claudine Struyvelt 
Plaats: Gezinslokaal, Sportwegel, De Pinte 
Inschrijven is noodzakelijk. 

donderdag 14 maart, namiddag: regioactiviteit: “Leven en 
werk van P. tchaikovsky” door Jos Meersman  
Plaats: Salons Roskam Merelbeke 
Inschrijven vooraf.

Maart: begeleide namiddagwandeling in gent 
Restanten van de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent rond 
het Citadelpark en in het Miljoenenkwartier in Gent.

KvLv SDW

dinsdag 19 februari om 14 uur: infonamiddag over gezondheid  
Bij onze nieuwjaarswensen komt steevast: “ …en een goede ge-
zondheid”.
Volgens Dr. Van Asse is gezondheid méér … dan niet ziek zijn…..
Mieke Callebout, diëtiste bij yakult, komt ons vertellen over ge-
zonde voeding, onze darmen, onze immuniteit…
Plaats: catecheselokaal
Duur: anderhalf tot 2 uur
Bijdrage: leden: € 0,50 te betalen op de dag zelf; anderen € 2.
Ook jullie vragen kunnen aan bod komen. 
Iedereen kan er baat bij hebben en iedereen is welkom!

Inschrijven bij Francine Verboom-Neirinck vóór 15 februari  
(09 222 13 73).

wijk aan zet 
STAD GENT

nieuwe oproep 2013
Ook in 2013 zijn er twee rondes om projecten in te dienen. Dit 
moet gebeuren:
- uiterlijk op donderdag 28 februari voor initiatieven die 

plaatsvinden tussen 1 juni 2013 en 30 november 2014;
- uiterlijk op maandag 30 september voor initiatieven die 

plaatsvinden tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2015.

&  Gebiedsgerichte Werking, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, 
 (09 266 82 40), fax (09 266 82 59), 
 e-mail: wijkaanzet@gent.be; www.gent.be/wijkaanzet



         
 

HuiSartSen 
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproepnummer: 09 220 66 66

tandartSen
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur; centraal oproep-
nummer: 09 033 99 69

veeartSen
wachtdienst: 09 217 00 62

aPotHeKen - centraal oproepnummer 09 236 50 00 (Groot Gent) 
of 0900 10 500 (nationaal) of via www.apotheek.be

Wachtdiensten

Voor afspraak, contacteer gerust Uw Belfius kantoor !

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

    
 inFo
BiBLiotHeeK
Sint-denijS-weStreM

Gemeenteplein 14
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10  
     (Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be

openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek is uitgerust met compu-
ters voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, 
strips, cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms le-
nen, tijdschriften en naslagwerken in-
kijken en folders en affiches van activi-
teiten in Gent en de buurt vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolwagengebruikers.

dienStenCentruM
Sint-denijS-weStreM

Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be

openingsuren: 
ma., di. en vrij.: 
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur en van 14 tot 
18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

PoLitiezone gent
CoMMiSSariaat Sdw

Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80
Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

openingsuren: ma., di., don. en vrij. 
van 8 tot 13 uur, woe. van 8 tot 13 uur 
en van 14 tot 18.30 uur-



wMv AFSNEE/SINT-DENIJS-WESTREM

De werkgroep WMV biedt aan de lezer van de INFO de  beste wen-
sen voor een voorspoedig 2013 en dankt allen die de werkgroep 
steunen. 

WMV deelde enkele hoofdwensen aan het beleid mee:
- een versnelde inventarisatie van bijzondere bomen en boom-

groepen
- de begroeiing van de wanden van de snelweg
- aanpassing van de stedenbouwkundige vestigingsregels die als 

een pletwals stelselmatig grote en oude tuinen vernietigen
- een beter vergunningenbeleid ten aanzien van steeds meer 

voortuinen die ten prooi vallen aan bestemmingswijzigingen 
en het autogebruik

- herstel van het gebied gekend als “parkzone” (niet te verwarren 
met Het Parkbos)

WMV houdt nog even twee andere wensen in haar achterzak:
- de volwaardige uitbouw van de groene bufferzone (zoals ooit 

beloofd) langs Flanders Expo
- een echt integraal waterbeheer van de Maaltevallei.

jaarprogramma:
Ook dit jaar kan de bevolking deelnemen aan diverse initiatieven:
- suggesties en vragen bij de aanvang van de WMV-vergaderingen 

die plaats hebben maandag 4 maart, 6 mei, 8 juli, 16 september 
en 18 november, telkens om 19.30 uur

-  ledenborrel had plaats in het O.C. van Afsnee op 29 januari. Ver-
schillende voorstellen werden genoteerd

- groepswandeling met een natuurgids in Het Parkbos op zater-
dag 4 mei

-  leerrijk bezoek aan voorbeeldtuinen in de regio op zaterdag 1 
juni

-  WMV verwacht helpende handen bij het onderhoud van het 
Duddegembosje in de Duddegemstraat, SDW op zaterdag 20 
april (lenteonderhoud), zaterdag 6 juli (zomeronderhoud) en  
zaterdag 9 november (herfstonderhoud, Little Netheidcharter)

- wij vragen aan de bevolking om zich zo veel mogelijk te ontfer-
men over de jaarlijkse paddentrek in het voorjaar, om deel te 
nemen aan de telling van vlinders rond 1 augustus, om WMV te 
melden waar planten en diertjes als ongewenste exoten voor-
komen en waar duidelijk een en ander fout loopt of dreigt ten 
aanzien van de natuur.

Betalende leden kunnen altijd kennis nemen van het werkingsver-
slag 2012 over de verschillende activiteiten.

WMV nam ook deel aan studiedagen, aan zittingen van raden en 
klankbordgroepen:
- WMV werd weer betrokken bij de aanpak van het project Het 

Parkbos dat nu echt gestalte krijgt. Er werden al duizenden 
boompjes geplant, o.a. op de Dag van de Natuur (2.000 loof-
boompjes) en 750 op 20 december jl. door 70 leerlingen van de 
Basisschool Westerhem. Het uitgestrekte inrichtingsplan voor 
de portaalsite Grand Noble is bijna klaar zodat weldra aanbe-
stedingen volgen die zullen leiden tot de aanleg van het gebied 
tussen de J.B. de Gieylaan, de steenweg en de Grand Noble-
dreef. Ook werd al een omheinde fruitgaard geplant, kwamen 
een knuppelpad en brugjes, verdwijnen straks oude bordjes 
“verboden toegang”, is het eerste speelbos goedgekeurd in het 
Scheldeveldegebied en zal aandacht gaan naar stadslandbouw 
waarop WMV aandrong (zie ook de groene Milieubrief n°41).

- meer aandacht ging naar het unieke Hof reyvissche dat met 
waters en houtkanten dringend moet gerenoveerd worden. In 
dit uitgestrekte parkgebied dat steeds meer bezoekers krijgt, 

mag men zich verwachten aan snelheidsbeperkingen. Nu 
zijn er klachten over de hoge snelheden in de landelijke 
Putstraat en in de Klossestraat ter hoogte van de drukke 
manege.

- voor het duddegembosje komt WMV in 2013 terug op 
de inbuizing van de vuile achtergracht (overstortwater), 
vraagt aan de Stad om dit parkje en losse Gentse parkjes 
en bosjes in het algemeen te promoten, een bord te plaat-
sen dat de wandelpaden aangeeft en vraagt om het groen 
in een nat gebied in stappen uit te breiden. Op Gents 
grondgebied is het immers nog steeds niet goed gesteld 
met het bosareaal. 

- het beleid werd ook gevraagd om een gebied met bestem-
ming ”parkzone” (zoals in de Rosdamvallei) te behoeden 
tegen allerlei vormen van aantasting. Aan zo’n gebied 
mag juridisch aan de bestemming, bebouwing en reliëf-
wijziging niets gewijzigd worden.

- we vragen sluikstorten in het Duddegembosje (o.a. recent 
nog vele pakken bamboestruiken) te verhinderen. Dit pril-
le publieke bosje is geen containerpark. Op sluikstorten 
staan zware straffen.

- op vraag van bewoners werd tot het beleid het voorstel 
gericht om op één straatzijde een voetpad aan te leggen 
zowel op de drukke J.B. de Ghellincklaan als op de Beuken-
laan. De vraag werd ook in naam van rolstoelgebruikers 
herhaald aan de administratie AWV om langs de Kortrijkse-
steenweg verhoogde voetpaden aan te leggen, zeker tus-
sen het rondpunt Drie Sleutels en de spoorweg.

- we vragen dringend werk te maken van de herprofilering 
van de twaalfapostelenstraat (met spiegel) tegenover het 
station.

- vragen van bewoners in de adelaarsstraat in mei 2012 in-
gediend bij de Stad bleven tot op heden helaas onbeant-
woord.

- WMV wacht nog even op de vorming van een klein comité 
van de vennewijk om daar een aantal punten te kunnen 
bespreken.

- de werkgroep heeft niet alleen een dossier ingediend voor 
de aanleg van een publieke steiger in de Leie ter hoogte 
van het kerkje van Afsnee (na een gesprek met de veer-
man), maar heeft ook aangedrongen op de installatie van 
het beloofde vijzelgemaal bij de monding van de Rosdam-
beek bij de Leie.

- we herinnerden de administratie AWV aan het eerder ge-
formuleerde voorstel om de lelijke geluidspanelen langs 
de E40-snelweg, langs binnen en langs buiten te laten be-
groeien, tussen de Rosdambeek en de grens met Zwijnaar-
de, dus langs het Pleispark. Daar verdween heel wat groen.

- in de Maaltewijk werd een aanvraag ingediend voor de 
herschikking van de zitbanken nabij de Putkapel (los van 
de plaatsing nabij deze kapel van een geredde Hollandse 
hoekpaal van het Marsveld uit 1824). We willen niet na-
laten de “rondetafel” te vermelden die eindelijk doorging 
12 december om het vloedwater van de Maalte (of Griet-
gracht) te beheersen. Daar blijft het risico op overstroming 
bestaan. WMV en het lokale buurtcomité drongen bij de 
Stad aan op het vervolledigen van de waterstudies, ook in 
een simulatie van winterse situaties. Ook dit dossier, nu 
met andere schepenen, wordt door WMV goed opgevolgd. 

contact via e-mail: wmv@telenet.be
Lidgelden voor 2013 kunnen worden voldaan op de IBAN-
rekening van WMV: BE16-0680-9330-9074, waarvoor beste 
dank. Het lidgeld bedraagt minimum € 10.

WMV-secretariaat: Kleine Goedingenstraat 30, Afsnee
WMV-zetel: Lauwstraat 73, SDW
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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
ONTBIJT
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 02/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
en enkel in IKEA Gent. 1 portie 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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