
Sint-DenijS-WeStrem / AfSnee

Nieuws van de dekenij
Kermis

De verenigingen en het kermiscomité hebben weer een goed gevuld kermisprogramma 
neergezet. Talrijke vrijwilligers waren gedurende verschillende dagen druk in de weer om 
alle evenementen optimaal uit te voeren. Het was droog en niet koud, af en toe mooie 
opklaringen: dat bracht veel volk op de been.
We konden rekenen op publiek van alle leeftijden, wat een speciale dimensie aan de 
kermis geeft. Gelukkig subsidieert de Stad het programma en konden we alles zo goed 
als gratis aanbieden.

Het is niet nodig om alle evenementen nog eens te beschrijven. Het werd ter plaatse 
beleefd, ervaren, al dan niet naar waarde geschat. Foto’s zeggen meer dan woorden. We 
willen ons beperken tot de aankondiging van de winnaars van verschillende evenemen-
ten die een prijs konden wegkapen.

Winnaars van de tekenwedstrijd
De tekeningen van de kinderen van de twee basisscholen werden gejureerd. Veel crea-
tieve tekeningen over de Ronde van Borluut maakten het niet gemakkelijk om daaruit 
winnaars te selecteren. Dank aan beide scholen en de kinderen om zo massaal deel te 
nemen aan de wedstrijd. Alle tekeningen van beide scholen werden uitgehangen in de 
overdekte speelplaats van de basisschool Sint-Paulus. De tentoonstelling werd druk be-
zocht door de ouders en hun familie- en kennissenkring. 
De winnaars kregen kermisbonnetjes om volop te genieten van kermisplezier.

Winnaars basisschool Westerhem: Nemo Van der Eecken en Lino De Bondt (groepswerk), 
Jana Van Renterghem, Zoë van Everbroeck, Jolanta Mol, Adriaan Claeys en David Daneels.

Winnaars basisschool sint-Paulus: Olivia Cools, Maire Bregje, Audric Willemot, Thomas 
Stevens, Luca van Landeghem, Laurine Van de Velde.

Taartenwedstrijd
De soep van vorige jaren werd ingeruild voor taart. Dit jaar was het belangrijkste ingre-
diënt “de appel”. De jury bestaande uit bakker Luc, ‘t Oud Bakkerijtje en een taartenlief-
hebber kozen de beste taarten volgens hun smaak. “Over goesting en smaak kan men 
niet discussiëren”, maar bakkers hebben wel beroepskennis en criteria om deze jurering 
met kennis van zaken te doen. Ook de bezoekers konden stemmen voor de taart van hun 
voorkeur.
Winnaars zijn:
Eerste prijs: bon van € 30 in te wisselen bij bakker Luc: Hilde Reusens
Tweede prijs: bon van € 20 in te wisselen bij ‘t Oud Bakkerijtje: Myriam Olivier
Derde prijs: bon van € 10 in te wisselen bij ‘t Oud Bakkerijtje: Christiane De Coninck

Fietsenoptocht: Alle deelnemers wonnen en ook de moedige papa die de 5 km meeliep 
(mee stapte). De Antieke Fietsen uit Wondelgem, plezier gegarandeerd, hadden met 1 
fiets een platte band onderweg.
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RESIDENTIEEL WONEN : SILVAE is een kleinschalig nieuwbouwproject in een grote parktuin met oude bomen 

en een idyllische vijver. In totaal 24 appartementen, verdeeld over 3 discreet ingeplante gebouwen met gun-

stige oriëntatie, gunnen u rust en privacy. Volgens uw woonwensen kiest u voor 2 of 3 slaapkamers.

Bewoonbare opp. : van 96m2 tot 178m2 excl. de ruime terrassen. 

CONTACTEER ONS : 0479 417 496  of  0486 069 070   |   EXTRA INFO : WWW.SILVAE.BE

|   Sint-Denijs-WestremTE KOOP

n  EPC 214 Kwh/m2

n  Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

Uitstekend gelegen klassieke villa met een 
breedte van 22 meter aan de Leie.
Opp. grond : 3.067 m2. Bewoonbare opp. : 421 m2.

|   DrongenTE KOOP

n  UC 1613361
n  Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070

Drie nieuwbouw loft-appartementen met terras en 
eigen autostaanplaats. Bewoonbare opp. van 57m2 
tot 83m2. Terrassen van 13m2 tot 20m2.

|   Sint-Martens-LatemTE KOOP

n  EPC 536 Kwh/m2

n  Vg, Gvv, Wg, Vkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070

Centraal gelegen landelijke charmante woning op 
een Z-georiënteerd terrein.
Opp. grond : 920 m2. Bewoonbare opp. : 200 m2.

TE KOOP |   Sint-Martens-Latem

n  EPC 578 Kwh/m2

n  Vg, Vv, Wg, Gvkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0468 191 788

Te vernieuwen halfopen bebouwing nabij het
centrum op een ruim ZW-georiënteerd perceel.
Opp. grond : 860 m2. Bewoonbare opp. : 200 m2.

|   De PinteTE KOOP

n  EPC 482 Kwh/m2

n  Gvg, Gvv, Ag, Vkr, Gdv

Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070

Verder te renoveren hoeve in een doodlopende 
straat, nabij het centrum van Nazareth.
Opp. grond : 4.475 m2. Bewoonbare opp. : 192 m2.

|   NazarethTE KOOP

Sint-Dionysiusstraat 83

9051 Sint-Denijs-Westrem

www.IRRES.be

REEDS35%VERKOCHT



Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @compoint.be

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 30 november. 
De teksten uiTerlijK Tegen 12 novemBer. 
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 verschijnt vermoedelijk 
op 20 december 2013. Alle teksten moeten uiter-
lijk 17 dagen vóór die datum binnen zijn. Graag 
alle activiteiten opgeven waarvan de datum al 
vast ligt. Die komen dan in de rubriek “worden ver-
wacht”, zodat de andere verenigingen er rekening 
kunnen mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, 
UUR van de activiteit vermelden.

Fietszoektocht
Zondagnamiddag genoten de deelnemers van een fietszoektocht met “sneukelin-
gen” in Sint-Denijs-Westrem. Talrijke vragen werden afgevuurd waarbij ook vragen 
over de moedige fietsers van de meer dan 20.000 km aan bod kwamen. Afstappen, 
nadenken en formulier invullen en dan tijdig terug naar de tent. De antwoorden 
op juistheid nazien vergt tijd zodat de winnaars persoonlijk verwittigd werden met 
overhandiging van de prijs. Dank aan Lieve Strybos voor de moeilijke maar geslaag-
de organisatie.

Dank aan de sponsors van de kermis zowel voor de “receptie” van Dekenij Borluut, 
voor het buffet “ronde van Borluut” en verschillende evenementen georganiseerd 
door het Kermiscomité van Dekenij Borluut: Bakkerij Luc, Brasserie Olive, IKEA, Il 
Paradiso, In de Radijs, Jeneverstokerij Filliers, Keurslager Filip en Peggy, patisserie 
Suffys, Slagerij Isabelle en Marc, Slager-traiteur Everaert, Slagerij De Clercq, ‘t Oud 
Bakkerijtje, ‘t Pompoentje. 

Dank aan het kermiscomité en 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.

Hieronder de winnaars van de uitgelote nummers van de lidkaarten van Dekenij 
Borluut. De waardebons worden uitgewisseld bij een handelaar die in de Koopgids 
van de INFO adverteert. 

nr. lidkaart Bedrag waardebon in € naam
293    5  Paul Vandenheulen
222    5  Fam. Wijnands-Maes
132    5  Jean Brise
304    5  Fam. Coucke-Van Hove
351    5  Gemeenschap Don Bosco
375    5  Godelieve Thiel
272    5  José Vermeulen
382    5  Antoine Debruyne
345    5  Georgette Cocquyt
257    5  Fam. Robbens-De Budt
271    10  Lisette De Maesschalck
256    10  Mevr. Hemberg
206    10  Hector De Sloovere
138    10  Aimé Van Lancker
135    10  Fam. Van Dyck-Kupke
263    25  Paula Houtteman
291    25  Fam. Moerman-Verbanck
208    25  Fam. Ranson-Haelvoet
352    25  Jacob de Schipper

Wie niet aanwezig was bij de trekking en winnaar is van een waardebon, kan die 
afhalen bij Frieda van Caeckenberghe, lettelbroeklaan 3, sDW (09 222 03 01) na 
telefonische afspraak en ten laatste vóór 15 november 2013.

FVC

BeriCHT aan De HanDelaars
 
“De Dekenij deelt mee” 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent heeft op 
vraag van Dekenij Borluut voor de deelgemeenten Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee een afwijking verleend op de wekelijkse rustdag voor de periode  van 
donderdag 26 december tot en met woensdag 1 januari 2013. Hierdoor mo-
gen winkels in SDW en Afsnee ook op zondag 30 december geopend zijn en 
derhalve afwijken van hun gewoonlijke sluitingsdag.
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     Week tot week
novemBer

vrij. 1, za. 2, vrij. 8 en za. 9
reDerijKersKamer De looFBlomme
 20.00: Les liaisons dangereuses 
zo. 3 – reDerijKersKamer De looFBlomme
 17.00: Les liaisons dangereuses
Di. 5 – marKanT De PinTe / sDW
 daguitstap Brussel
Woe. 7 – DaviDsFonDs ism marKanT
 causerie “de toekomst van de euro”
za. 9 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
za. 9 – marKanT De PinTe / sDW
 18.30: opera “Tosca” (Kinepolis Gent)
zo. 10 – Wmv aFsnee / sDW
 van 10 tot 12: herfstonderhoud Duddegembosje
ma. 11 – vTBKulTuur sDW
 19.00: “Bachs laatste reis” (Maaltebruggekasteel)
vrij. 15 – BasissCHool WesTerHem
 griezeltocht
za. 16 – gezinsBonD sDW
 zitdag kortingskaarten groot gezin
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”)
Di. 19 – oCmW genT, regenT, zieKenzorg, oKra, 
Kvlv, Femma, KWB, CluBHuis
 13.30: voordracht “spaar energie en water”
 (Clubhuis voor Senioren)
za. 23 – sCouTs en giDsen
 19.00: scouts- en gidsenbal (Gildenhuis SDW)

DeCemBer

vrij. 6 – KWB sDW
 20.00: 14de KWB-quiz (Gildenhuis)
za. 7 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
zo. 8 – WzC zonneHove
 14.30: kerstmarkt
za. 14 – Kon. HarmonieorKesT eCHo Der leie
 20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)
zo. 15 – sinT-CamillusKoor
 19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
ma. 16 – Kvlv sDW
 Kerstfeest
Do. 19 – DaviDsFonDs sDW / aFsnee
 causerie “Leuven Centraal”

januari

za. 11 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve) 
zo. 12 – DaviDsFonDs sDW / aFsnee
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Di. 21 – DaviDsFonDs sDW / aFsnee
 causerie “Gent tijdens de godsdienstoorlogen”
za. 25 – vTBKulTuur, iD+arT en DeKenij BorluuT
 19.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
zo. 26 – vTBKulTuur, iD+arT en DeKenij BorluuT
 11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)

Davidsfonds en 

markant sDW

Donderdag 7 november om 20 uur: “Het sociaal-economische landschap na 
de grote financiële crisis” door Marcia De Wachter, erevicegouverneur van de 
Nationale Bank van België.
De financiële crisis die sedert 2007 over de globale economie raast, wordt nu 
reeds bestempeld als de grote financiële crisis. Er is sprake van 5 jaar economi-
sche stilstand. Hoe is het zo ver kunnen komen? Welke besmetting is er uit de 
bankencrisis voortgevloeid? Welke herstelmaatregelen zijn genomen en wat 
is er verder nodig om terug naar een vertrouwensherstel te komen?
Hoe is de samenleving in dezelfde periode veranderd en welke uitdagingen 
vloeien daaruit voort?
Een niet de missen causerie!
Plaats: Clubhuis voor Senioren, SDW
Toegang: Davidsfonds- en Markantleden gratis; anderen: € 5

Het bestuur Davidsfonds en Markant

&  Hervé Mangeleer (0479 392 303)

gezinsbond sDW/aFsnee

zaterdag 16 november: zitdag voor de “kortingskaarten groot gezin”
van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur op het plaatselijk secretariaat, 
Kortrijksesteenweg 1117, SDW.

Wie heeft recht op kortingskaarten voor het openbaar vervoer?
Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaar-
ten. De ouders uit die gezinnen behouden levenslang dat recht. Het recht van 
kinderen vervalt op het moment dat ze niet meer ten laste van de ouders zijn 
(en ten laatste wanneer ze 25 jaar worden).
Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: ook gezinnen 
die niet aan de voorwaarde (drie of meer kinderen hebben) voldoen, hebben 
recht op kortingskaarten, soms wel maar tijdelijk. 
De meest voorkomende uitzonderingen zijn:
- adoptiekinderen tellen mee als eigen kinderen
- nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen heb-

ben ook recht op kortingskaarten. Enkel de ouders met drie eigen kinderen 
hebben weliswaar levenslang recht. Ouders met minder dan drie eigen kin-
deren hebben tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens één van de 
kinderen recht heeft op een kortingskaart.

- bij co-ouderschap tellen de kinderen mee in beide gezinnen
- bij het bepalen van het recht op kortingskaarten tellen ook pleegkinderen 

mee; kinderen met een handicap tellen dubbel mee (zij behouden ook na 
hun vijfentwintigste verjaardag het recht); ook overleden kinderen blijven 
meetellen voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.

Wie dient kortingskaarten aan te vragen?
De vijfjaarlijkse kortingskaarten voor ouders met levenslang recht vervallen 
pas op 31 december 2015.
Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn er twee soorten kortingskaarten: één 
geldig tot 31 december van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt en één 
geldig tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Voor de 
kinderen die dit jaar 12 geworden zijn of nog zullen worden, dus geboren in 
2001, dient de kortingskaart nu hernieuwd te worden.
Voor jongeren van 18 tot 25 jaar (geboren in 1989-1995) dient de kortingskaart 
elk jaar hernieuwd te worden en dient een recent attest van de kinderbijslag-
kas toegevoegd.



     Week tot week
FeBruari

za. 1 – BasissCHool WesTerHem
 friet en stoverij
za. 8 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
vrij. 14 – vTBKulTuur sDW
 daguitstap naar Brugge
Woe. 19 – DaviDsFonDs ism marKanT
 causerie “vrouwen in de Groote Oorlog”

maarT

za. 12 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Di. 25 – DaviDsFonDs sDW / aFsnee
 causerie “Nacht der Geschiedenis”

aPril

za. 12 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Do. 24 – DaviDsFonDs sDW / aFsnee
 causerie “van Badstoven tot Glazenstraatje”

mei

za. 10 – vzW vrienDen van De zonneKerels
 17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving 
 (Hoeve)
za. 17 – DaviDsFonDs meT vTBKulTuur
 daguitstap naar Doornik
zo. 18 – BasissCHool WesTerHem
 schoolfeest

      
    

HuisarTsen 
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproep-
nummer: 09 220 66 66

TanDarTsen
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen 
tussen 9 en 18 uur; centraal oproepnummer:  
09 033 99 69

DierenarTsen
wachtdienst: 09 217 00 62

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

Wacht-
diensten

WzC zonnehove
zondag 8 december: kerstmarkt
Die dag organiseren we van 14.30 tot 18 uur in onze tuin en cafetaria een 
sfeervolle kerstmarkt.
Er is een variatie aan kraampjes met unieke kerstgeschenken en er is een 
kunstgalerij met interessante werken van lokale kunstenaars en mooie 
reproducties (V. De Saedeleer, E. Calus e.a.). De opbrengst van de verkoop van 
deze werken gaat integraal naar onze animatiewerking ten behoeve van onze 
bewoners.
Kom de gezellige sfeer opsnuiven met een glaasje glühwein, cava, irish coffee 
of … voor ieder wat wils. Poffertjes en pannenkoeken uit het vuistje! 
Er is uiteraard ook animatie voor de allerkleinsten.

Van harte welkom in het WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4, 9051 SDW.

op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?
- treintickets tussen twee Belgische stations: 50 % korting
- meer-rittenkaart van De Lijn: 25 % korting
- korting in de stedelijke sportinfrastructuren van de stad Gent

Wat heb je nodig om de kortingskaarten aan te vragen?
-  formulier gezinssamenstelling, te bekomen bij de Dienst Bevolking. Kan ook 

aangevraagd worden via het e-loket van de Stad Gent. Indien er op de ge-
zinssamenstelling geen drie kinderen meer vermeld zouden staan (oudere 
kinderen die niet meer thuis verblijven), download dan zelf een aanvraag-
formulier op www.gezinsbond.be/kortingskaarten, vul hierop alle kinderen 
in en laat het formulier dan legaliseren door de Dienst Bevolking.

-  eventueel attest kinderbijslag
-  € 6 administratiekosten
-  geen pasfoto’s

&  Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117; (09 220 01 70)
 hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be

lidkaart waarmee je spaart, omschakeling naar de online portemonnee
Bij betaling van het lidgeld 2014 zal je als lid van de Gezinsbond twee lidkaar-
ten (magneetkaarten) ontvangen. Het zal voortaan via deze lidkaart zijn dat 
je bij de aangesloten handelaars je korting kan ontvangen. Het gespaarde 
saldo wordt niet meer geplaatst op deze lidkaart of op de oude gezinsspaar-
kaart, maar wordt wel bijgehouden op je online portemonnee.
Vooraleer je als lid kunt stoppen met het sparen op de oude gezinsspaarkaart, 
moet het saldo op deze kaart overgedragen worden naar jouw online porte-
monnee. Deze overdracht gebeurt automatisch wanneer je, sinds 29 juli, je 
gezinsspaarkaart gebruikt hebt bij een aangesloten handelaar.
Deze overdracht dient in elk geval te gebeuren vóór 31 januari 2014. Denk je 
dat je vóór die datum nog geen enkele handelaar zal bezocht hebben, kom 
dan met jouw gezinsspaarkaart langs op het plaatselijk secretariaat en we 
brengen de overdracht in orde. Dit kan ook tijdens de zitdag van zaterdag 16 
november. Heb je meerdere spaarkaarten, breng ze dan allemaal mee.
Gooi je oude gezinsspaarkaart pas weg nadat de overdracht van het saldo 
gebeurd is naar je online portemonnee en nadat je de nieuwe lidkaarten ont-
vangen hebt.
Nieuw is ook dat je voortaan vanuit je online portemonnee vlugger een beta-
ling (= afname) kan doen. Een afname is nu € 10  i.p.v. € 20.
In Sint-Denijs-Westrem ontvang je korting bij volgende handelszaken:
  -  At Home, Hemelrijkstraat 21
  -  Super Fantastic, Sint-Dionysiusstraat 54 A
  -  De Blauwe Pen, Loofblommestraat.
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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

KRISTOF DE COCKER BVBA
Begrafenissen en crematies; 
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

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

boekhandels (tiJdschr. & kranten)

           DE PINTE     tel: 09 281 22 94
                                     Baron de Gieylaan 1/1 – De Pinte

sb.depinte@standaardboekhandel.be

boekhouding en fiscaliteit
ACCOUNTANTSKANTOOR VANOFISC BVBA
accountancy & tax services; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

G&V BVBA - Johan Goemé
Sint-Dionysiusstraat 40, SDW; 20 jaar ervaring in 
boekhouding, fiscaliteit voor vennootschappen,
vzw’s en zelfstandigen; tel: 09 242 90 40
fax: 09 242 90 49; johan@genv.be

KRISTIEN DE BEULE
boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee 
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 DEN BLEU - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0468 18 08 31
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

dagbladhandel
  boeken - lotto - postpunt 

   Sint-Dionysiusstraat 24, SDW  
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-18u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

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

 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
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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

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
KRISTOF DE COCKER BVBA;  Alg. Schrijnwerken
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54
hout-alu-pvc ramen en deuren, eigen productie
kasten, gyprocwerken, renovatie-nieuwbouw

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

taxi en luchthavenvervoer
 TAXI GENT

Taxi en luchthavenvervoer aan de scherpste prijzen
7/7, 24/24; tel: 09 333 33 33; www.taxigent.be

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

                    IrrES  vastgoed met styling 
                         Kleine Gentstraat 7, SDW

M: 0486 069 070 - www.irres.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; gsm: 0495 230 330

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

GILDENHUIS 
Loofblommestraat 10, 9051 SDW
beschikt over een grote polyvalente zaal en een 
kleinere vergaderzaal - www.gildenhuis-sdw.be 
gildenhuis-sdw@hotmail.com

O.C. DE GRAET SINT-KRISTOF VZW
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur 
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

KooPgiDs
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incl. vermelding op de website
www.dekenijborluut.be
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markant 
De PinTe/sDW

Dinsdag 5 november: daguitstap Brussel 
Begeleid bezoek aan het Europees Parlement en het Parlamen-
tarium, het bezoekerscentrum van dit parlement en begeleid 
bezoek aan Europalia India.
Thema: “The body in Indian Art”, een beeld van de Indische 
cultuur in haar tijdloze schoonheid.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

zaterdag 9 november om 18.30 uur: opera in de Cinema: 
“Tosca” van Puccini 
Kinepolis Gent brengt dit seizoen enkele schitterende opera’s 
in high definition op groot scherm terwijl ze live worden uitge-
voerd in de New york Metropolitan Opera.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

scouts en gidsen  
sDW

zaterdag 23 november: scouts- en gidsenbal
Het scoutsbal is de ideale gelegenheid om bij te praten met 
vrienden van vroeger, als ouder nader kennis te maken met de 
leiding van uw kinderen en om te genieten van een gezellige 
(dans)avond!
Dit jaar gaat dit spetterende feest door op zaterdag 23 novem-
ber in het Gildenhuis.
Vanaf 19 uur bieden wij u een lekker maal aan, voorafgegaan 
door een aperitief. Prijs p.p. voor maaltijd én dansfeest: € 21.
Indien u enkel naar het dansfeest komt, dan bent u welkom 
vanaf 22 uur. U betaalt dan € 5 aan de kassa.
Schrijf je in vóór 17 november door over te schrijven op rek. 
nr. 850-8180808-20 met vermelding “scoutsbal 2013” én bijko-
mend ook te mailen naar: scoutsbalsdw@gmail.com of te bel-
len naar Hanne Chielens (0496 94 74 63) na 18 uur.

BasissCHool

Westerhem
activiteiten:
vrijdag 15 november: griezeltocht
zaterdag 1 februari: friet en stoverij
zondag 18 mei: schoolfeest

& Patricia De Backer, Directeur Basisschool Westerhem
 Kerkdreef 9, SDW; (09 222 33 30); 
 Westerhem.dir@gent.be; www.westerhem.be

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)

vtbKultuur sDW

maandag 11 november om 19 uur: “Bachs laatste reis” 
Auteur en verteller is Jos Meersmans, musicoloog en leraar 
muziekgeschiedenis, die reeds met meerdere muzikale vertel-
lingen bij ons te gast was. Dit keer kruipt Jos in de huid van 
Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann, die in mei 1747 samen 
met zijn vader een reis onderneemt van Leipzig naar Potsdam-
Berlijn om een bezoek te brengen aan koning Frederik de Grote 
van Pruisen. Zestien beklijvende muziekfragmenten uit Bachs 
oeuvre geven deze vertelling een verdiepende intensiteit.
Plaats: Maaltebruggekasteel
Prijs voor de vertelling en de afsluitende receptie: € 12 voor 
vtbKultuur-leden, anderen € 15. Inschrijving noodzakelijk vóór 
1 november bij bogaert.mia@skynet.be en storting op vtbKul-
tuur Sint-Denijs-Westrem BE66 0001 5590 2743.

vrijdag 14 februari 2014: daguitstap naar Brugge
met lunch in Hoeve Cortvriendt van Spermalie.

KWB sDW

vrijdag 6 december om 20 uur: veertiende KWB-quiz
Plaatselijke verenigingen en groepjes familieleden en/of vrien-
den, telkens samengesteld uit maximum vier personen, kunnen 
hieraan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen bekende on-
derwerpen 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 € 12 per ploeg gevraagd (€ 3 per per-
soon). Tijdens de quiz wordt aan elke deelnemer een belegd 
broodje aangeboden en we krijgen bezoek van Sinterklaas, die 
voor iedereen een smakelijke verrassing in petto heeft. 
Inschrijven is mogelijk per e-mail. Gelieve uw groepsnaam en 
de naam van alle groepsleden te vermelden. Alle inschrijvingen 
worden verwacht tegen uiterlijk 30 november. 
Wij zullen u graag begroeten en duimen voor een aangename 
en gezellige 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

vzW vrienden van de 

zonnekerels
activiteiten 
Stamcafé ‘t Zonneke in de Hoeve aan de Kerkwegel is opnieuw 
open (van 17 tot 19 uur) op volgende data: zaterdagen 9 novem-
ber, 7 december, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.

zaterdag 10 mei: kampinschrijving.



STEDELIJK Clubhuis VOOR

 senioren
Feestmaaltijd in het Clubhuis van sint-Denijs-Westrem
Het was de 31ste maal dat het clubhuis zijn jaarlijks feestmaal 
inrichtte. Het concept van de vorige voorzitter Leon blijft enigs-
zins behouden maar het enthousiasme van de bezoekers was 
er zeker niet minder om. Na de openingstoespraak van voor-
zitter Marleen namen de verantwoordelijken van het OCMW, 
Sandra Wattenberghe, plaatsvervangster van schepen en voor-
zitter Rudy Coddens en Luc van Asch, verantwoordelijke voor 
de seniorenclubhuizen, het woord. Wat vooral opviel was het 
beleid van de Stad Gent dat het belang van de clubhuizen nog 
maar eens in de verf zette. Na deze korte start was het aan de 
kok en zijn personeel om de talrijke hongerige bezoekers een 
heerlijke maaltijd op te dienen.

vrijwilligers
Er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het Clubhuis.
Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).

Buurtmaaltijden
Is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent in 
samenwerking met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs 
van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep, 
hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pasto-
rijdreef 6, SDW. (max. 45 pers.)
Aandacht: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30 
tot 12.30 uur (niet 13.30 uur).
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of 
in het Dienstencentrum van de Stad bij Nathalie Samaes op  
dinsdag van 10 tot 12 uur of op het nummer (0473 941 360).
 
activiteiten 
Kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
lessen Tai Chi Chuan: dinsdag van 14.30 tot 16 uur uitgezon-
derd elke derde dinsdag van 15.30 tot 17 uur
line dans: dinsdag van 16.30 tot 18 uur, voor iedereen toegan-
kelijk
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.

nieuws van De stad
antennewerking in sDW /afsnee vanuit het lokaal Diensten-
centrum De vlaschaard
gezocht: vrijwilligers voor sint-Denijs-Westrem 
In Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zijn er verschillende organisa-
ties die zich ten dienste stellen van de senioren. Veel van deze 
organisaties bouwen hun werking op basis van vrijwilligers.
Financieel word je niet beter van vrijwilligerswerk, maar het 
verrijkt wel je leven. Je blijft zinvol bezig, je kan iets doen voor 
anderen, je komt onder de mensen en maakt nieuwe vrienden, 
je blijft betrokken en voelt je nuttig in de samenleving.  
Als vrijwilliger draag je een grote verantwoordelijkheid en kun 
je echt het verschil maken! 
Zo zijn we voor de regio Sint-Denijs-Westrem op zoek naar vrij-
willigers die willen instaan voor het vervoer van minder mobie-
le senioren, naar vrijwilligers die bereid zijn om af en toe eens 
een bezoekje aan huis te brengen bij mensen die zich eenzaam 
voelen of geen sociaal vangnet meer hebben, vrijwilligers die 
willen meehelpen met de buurtmaaltijden, de bar, het geven 
van activiteiten… 
Voelt  u zich hiertoe geroepen? Aarzel dan niet en neem vrijblij-
vend contact op met Nathalie Samaes (0473 94 13 60). 

Dinsdag 19 november om 13.30 uur: voordracht: “spaar ener-
gie en water”
georganiseerd door het oCmW gent en regent, in samenwer-
king met ziekenzorg, okra, Kvlv, Femma, KWB, Clubhuis voor 
senioren van de stad gent. 
De Stad Gent en het Gentse OCMW richtten - samen met de 
vzw Gent, stad in Werking, de Milieu Advies Winkel en Samen-
levingsopbouw Gent - REGent vzw op. REGent staat voor ratio-
neel energie- en watergebruik in Gent.
Deze stedelijke vzw wil u helpen om het met minder energie 
en water te doen, zonder dat u daarbij aan comfort hoeft in 
te boeten.
Wie minder gas, elektriciteit en water verbruikt, kan heel wat 
geld besparen. Maar ook het milieu en het klimaat varen er 
wel bij. In Vlaanderen komt immers 25 procent van alle CO2-
uitstoot van de verwarming van huizen. Hoe meer gas en 
elektriciteit we hiervoor moeten gebruiken, hoe meer CO2 en 
andere schadelijke stoffen er vrijkomen. En intussen weten we 
allemaal dat CO2 mee zorgt voor een versnelde opwarming van 
de aarde.
Plaats: Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, SDW
Toegang: € 1,10 te betalen op de dag zelf. Inschrijven op voor-
hand is niet nodig. Het REGent voorziet een attentie voor elke 
aanwezige. 
Voorafgaand aan deze voordracht kunt u deelnemen aan de 
buurtmaaltijd tegen de democratische prijs van € 5. Menu: 
soep, fricandon met krieken en een heerlijk dessert. 
Inschrijvingen voor de buurtmaaltijd kunnen tot 1 week op 
voorhand bij Nathalie Samaes (0473 94 13 60). 

zitdagen van nathalie samaes, maatschappelijk werker in uw 
regio:
Elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in het dienstencen-
trum van de Stad aan het Gemeenteplein in SDW. 

&    nathalie.samaes@ocmwgent.be of (0473 94 13 60)



reDerijKersKamer

De loofblomme 
“les liaisons dangereuses”
Decadentie, lust, verraad, wraak, passie en spel…daar draait het allemaal om in het 
stuk “Les liaisons dangereuses”.
Valmont en Merteuille: hij, een onverbeterlijke versierder die vrouwen van allerlei al-
looi in bed wil krijgen ... zomaar voor de fun en om zijn reputatie hoog te houden en 
zij, een manipulatief kreng die iedereen netjes voor haar kar spant om te krijgen wat 
ze wil: wraak op al diegenen die haar een strobreed in de weg leggen.
Wat gebeurt er als die twee een weddenschap aangaan om harten te veroveren en te 
breken, om naïeve meisjes het bed in te krijgen, om relaties te verwoesten...?
Een weddenschap met onvoorziene gevolgen...

Regie: Jaak Lema
speeldata: vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3, vrijdag 8 en zaterdag 9 november. Telkens 
om 20 uur, behalve zondag 3 november om 17 uur.
Reservatie: (0476 66 79 13) of via www.loofblomme.be 
Toegang: € 9, studenten en 60-plus: € 8.

sint-Camilluskoor  

Zoals elk jaar verwent het Sint-Camilluskoor de luisteraars met een sfeervol kerst-
concert op zondag 15 december om 19 uur in de parochiekerk van Sint-Denijs-
Westrem. Verleden jaar moest het koor uitwijken naar de parochiekerk van De 
Pinte wegens restauratie van de eigen parochiekerk. Dit jaar worden we weer 
gastvrij ontvangen door E.H. Pastoor Adelin Cathoir in een kleurrijke, mooi geres-
taureerde kerk waar de zang en de klanken van het ensemble nog meer tot hun 
recht kunnen komen. Het koor repeteert elke maandagavond van 20 tot 22 uur en 
gaat een volledig weekend in november naar de abdij van Affligem om heel het 
programma van het kerstconcert tot in de puntjes voor te bereiden. Als dirigent 
verfijnt Lieve Strybos elk jaar meer en meer het timbre van de koorklank. Dit jaar 
bestaat het ensemble uit professionele muzikanten: Karla Leve Savat, fluit; Karen 
Peeters, harp en Chantal Suys, cello. 
Kaarten aan € 10 (aan de ingang) en € 8 in voorverkoop. Kinderen onder 12 jaar 
gratis.

Kaarten te bekomen bij de leden van het koor of bij:  
Joris Sleurs, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01)

KoninKlijK HarmonieorKesT

echo der leie
zaterdag 14 december: Candlelightconcert 2013
Heb jij al plannen die dag? Wij wel! Dan geven wij, het Koninklijk Harmonieorkest 
Echo der Leie, ons jaarlijks Candlelightconcert of zeg maar -spektakel in de gebou-
wen van het Sint-Paulusinstituut. U kon de affiches reeds zien verschijnen op het 
kermisaperitief. 
Wie er vorige jaren bij was, weet dat we ons niet beperken tot het brengen van een 
aangenaam twee uur durend muzikaal programma, maar dat er hier en daar ook 
een verrassing te beleven en zelfs te proeven valt. Aangezien we dit jaar voor een 
heerlijke potpourri willen zorgen, zal er zeker bij ieder van jullie iets in de smaak 
vallen. We willen zelfs de belofte maken dat indien er u echt niets bevalt, wij uw 
inkomstgeld terugbetalen!

Wij komen graag ook nog eens persoonlijk bij u langs om meer uitleg te geven. 
Op zaterdagen 16 en 30 november mag u ons daartoe aan uw deur verwachten. 
Wie wil kan dan zijn kaarten in voorverkoop aanschaffen en we brengen ook onze 
chocoladetruffels mee ter spijzing van uw zoetebekje en onze kas. 
Tot gauw!

     

inFo
BiBlioTHeeK sDW
Gemeenteplein 14, 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 computers 
voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, 
strips, cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms lenen, 
tijdschriften en naslagwerken inkijken en 
folders en affiches van activiteiten in Gent 
en de buurt vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk 
voor rolwagengebruikers.

DiensTenCenTrum sDW
Gemeenteplein 2, 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 & van 14 tot 18 uur
do. van 8 tot 13 uur

U kunt met bancontact betalen.

PoliTiezone genT
CommissariaaT sDW
Gemeenteplein 2, 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

DiensTverlening o.C.m.W. genT
Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW 

Zitdag Bart Hullebusch, maatschappelijk 
werker Welzijnsbureau: 
Elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 06)

Zitdag Nathalie Samaes, maatschappelijk 
werker, antennewerking vanuit het
Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard: 
elke dinsdag van 10 tot 12 uur 
nathalie.samaes@ocmwgent.be;
(0473 941 360)
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Tram lijn 7
vertramming van lijn 7: sint-Denijs-Westrem - Dampoort
Lijn 7 wordt “vertramd”, d.w.z. dat de buslijnen gedeeltelijk worden vervangen door een tram die rechtstreeks en zoveel mo-
gelijk in eigen bedding de randgemeenten – i.c. Sint-Denijs-Westrem – met het stadscentrum verbindt. Om de bevolking te 
raadplegen werd een klankbordgroep opgericht, die de verschillende mogelijkheden – tracés en inrichtingen – onderzoekt. 
Daarnaast wil de Stad en de Lijn u ook optimaal informeren en organiseren zij in november infomarkten en dialoogcafés in 
Sint-Denijs-Westrem en Gent Centrum.
Iedereen is welkom op volgende data en locaties:

Op woensdag 13 november in het Gildenhuis, Loof-
blommestraat 10, tussen 17 en 20.30 uur: infomarkt; 
aansluitend van 20.30 tot 22.30 uur: dialoogcafé over 
het traject SDW - Flanders-Expo - Gent-Sint-Pieters

In het aC Portus, Keizer Karelstraat 1 (1ste verdieping), 
Gent
1) maandag 18 november: van 18 tot 21 uur: info-

markt Gent centrum
2) dinsdag 19 november: van 19.30 tot 22.30 uur: dia-

loogcafé over het traject station Gent Sint-Pieters 
– ‘Zuid’ 

3) donderdag 21 november: van 19.30 tot 22.30 uur: 
dialoogcafé over het traject ‘Zuid’ – station Dam-
poort’



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. 

©
 I

nt
er

 I
K
EA

 S
ys

te
m

s 
B
.V

. 
20

12

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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