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Nieuws van de dekenij
OprOep van de dekenij aan alle handelaars

De wetgeving op de marktpraktijken en marktregeling voorziet verplichte sluitingsdagen en reglementeert 
opruimingsacties. Hiervan kan afgeweken worden mits toestemming van het College van Burgemeester en 
Schepenen. Voor de Stad Gent worden dergelijke aanvragen gegroepeerd via de verschillende Dekenijen. Een 
gecoördineerd beleid dringt zich immers op.
De Dekenij Borluut heeft in haar schoot een “commerciële cel” opgericht, die de belangen van de handelaars 
moet verdedigen naar overheid en officiële instanties toe. Deze werkgroep staat voorlopig onder leiding van 
de voorzitter van de Dekenij. Alleen door actieve deelname van de verschillende “disciplines” en commerciële 
centra in onze gemeente kunnen wij tot een evenwichtig en voor iedereen aanvaardbaar beleid komen. 

Graag nodigen wij alle handelaars – groot en klein – uit op een eerste verkennende vergadering in het Dien-

stencentrum te Sint-Denijs-Westrem (Gemeenteplein) op dinsdag 13 september 2011 om 19 uur.

Op de agenda:
1. Noteren aanwezigen en overzicht geïnteresseerden
2. Doelstelling en samenstelling van de “Cel Handelaars“
3. Bespreking werkwijze en ev. samenstelling huishoudelijk reglement
4. Aanduiding van vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Dekenij
5. Rondvraag

Graag een berichtje of u :  m aanwezig kan / zal zijn        m geïnteresseerd bent          m dit niet nodig vindt

vóór 11 september per mail: voorzitter@dekenijborluut.be of per fax (09 243 41 08).
alleen wie reageert, kan op de hoogte worden gehouden. 

Dank voor uw medewerking
Karel Peeters, voorzitter



kermiscomité 
SiNt-DENijS-WEStREm

alle hens aan dek op de kermis van sint-denijs-Westrem van vrij-
dag 14 t.e.m. woensdag 19 oktober 

Een greep uit het programma:
- verschillende tentoonstellingen: Cultuurplatform (Beeld en Ver-

beelding), Kunstkring Spectrum Zwijnaarde (schilderijen) en Lies 
De maesschalck (keramiek), jong Artistiek (wedstrijd tekeningen 
kinderen basisscholen Westerhem en Sint-Paulus)

- reuzenstoet met groepen uit Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
- 24-urenloop t.v.v. Artsen zonder Grenzen
- avondprogramma’s: quizavond scouts, Zonnekerels en vrij po-

dium, optreden van Chris Hageland, kaartavond Vrienden van 
de Zonnekerels

-  dagprogramma’s: reuzenoptocht, soepwedstrijd, reuzenboter-
hammen, pannenkoeken, reuzenspelen

- tweedehandsbeurs kinderartikelen
- voor de senioren: frietjesmaaltijd gevolgd door optreden van 

Willy Bart en zijne Kluts, grootouderfeest basisschool Sint-Pau-
lus, kindernamiddag Clown Dobbel en de Heksenzwam 

U leest het goed, veel activiteiten. Maar jullie aanwezigheid en 
actieve deelname is een “must”. Gewoon doen met veel enthousi-
asme. We rekenen op jullie!

reUzenstOet

We verwachten jullie enthousiaste 
deelname om een REUZEmooie 
optocht te realiseren ter gelegen-
heid van de oktoberkermis 2011. 
De reus Borluut is opgesmukt, in 
goede vorm, in ere hersteld. Wij 
willen hem in een optocht van 
kasteel Borluut naar de tent bren-
gen.

U doet toch mee met een afvaardiging van uw vereniging?

wanneer:  zaterdag 15 oktober 2011
waar:  verzamelen aan kermistent (Krijzeltand)
 We gaan in stoet de reus Borluut ophalen (kasteel Bor-

luut) om die vervolgens zijn plaats te geven in de ker-
mistent. De reus Borluut stapt met ons mee.

uur:    verzamelen tussen 13.45 en 14.15 uur (vertrek 14.45 
uur). Elke groep ontvangt een nummer.

 Afstand parcours: ongeveer 3 km.
wat: stoet wordt samengesteld met de verschillende deelne-

mende groepen.
 inschrijven is deelnemen.
inschrijven: op voorhand via secretariaat kermiscomité: 
 joseph_de_clercq@telenet.be
 inschrijven kan tot 30 september. Steeds inschrijven als 

groep van tenminste 5 personen. Alle leeftijden.
Mogelijkheden: buren, scholen, straat, buurtwerking, jeugdbe-

weging, verenigingen, familie, kinderen, volwassenen, 
vrienden, vriendinnen, enz….                                         

groepsnaam: elke groep kiest bij inschrijving een groepsnaam.
 De groepsnaam wordt goed leesbaar aangebracht op 

een paneel dat wordt meegedragen in de stoet. Plaats 
voorzien om het deelnamenummer aan te brengen bij 
vertrek. Dit is belangrijk voor de jury. 

aandachtspunt: de groep mag zich voorzien van muziek: zorgt zelf 
voor de technische mogelijkheden bij de uitvoering. De 
groep kan dansend, stappend, zingend voortbewegen 
in de stoet. De groep mag zich voorzien van kar, wagen, 
wielen, fietsen…stapvoets tempo is de richtlijn.

positie en groepsvolgorde: blijven ongewijzigd gedurende het vol-
ledige parcours

thema is “de reus”….inspiratie nodig? Klein Duimpje, 7-mijlslaar-
zen, reuzenpap, reuzendans, reuzenschoen, kabouters, 
reuzeleuk, reuzenhonger, reuzenrad, reuzenverhalen 
en sprookjes.

jurering: aandachtspunten:
 - thematische ludieke, creatieve verwerking en interpre-

tatie van het thema       
 - kostumering/attributen
        - link tussen de groepsnaam en het inhoudelijk gepre-

senteerde
        - ambiance en sfeer binnen de groep
        - artistieke aspecten (beeldend, muzikaal…)
        - uitstraling van het tafereel
        - technische uitvoering 
prijsuitreiking: zaterdag 15 oktober om 17.30 uur in de kermistent
          Prijzen worden ter plaatse in ontvangst genomen. 
 Bij afwezigheid vervalt de prijs.
          te winnen: bonnetjes kermisplezier
          maximum 7 groepen kunnen een prijs ontvangen
 (zie aandachtspunten jurering)
Bij zéér slecht weer gaat de optocht niet uit maar worden de groe-
pen in de kermistent gejureerd. vanzelfsprekend krijgt elke groep 
de kans zich te laten zien en horen. 
deze beslissing wordt op de dag zelf genomen door de organise-
rende instantie.

inschrijving:
Stuur een mailtje naar: joseph_de_clercq@telenet.be  
met vermelding van naam/ tel verantwoordelijke groep, 
naam groep en  vermoedelijk aantal deelnemers

sOepWedstrijd 
Wie verleden jaar deelnam aan de soepwedstrijd kan getuigen 
dat er veel ambiance bij te pas kwam.

We hopen dat ook dit jaar onze kermis kan uitgroeien tot een 
creatief samenzijn van personen van de meest diverse pluima-
ge om hun culinaire kunsten ten toon te spreiden. 

We willen ook aan de lopers de kans bieden om na de wedstrijd 
te genieten van diverse reuzensoepen met reuzenboterham-
men met kaas, preskop of hesp. jullie vinden de inschrijvings-
modaliteiten in de volgende iNFO, maar begin nu al te denken 
aan het recept van jullie reuzensoep die wil meedingen naar 
één van de prijzen.

tentOOnstellinG BiBliOtheek
stedelijke Openbare Bibliotheek, vrienden van de Bibliotheek, 
dekenij Borluut stellen voor: tentoonstelling met medewerking 
van de Kunstkring Spectrum uit Zwijnaarde.
Schilderkunst met olieverf, aquarel en pastel; keramiek Lies De 
maesschalck uit SDW

Periode:
Van zaterdag 15 oktober t.e.m woensdag 19 oktober
in het weekend van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur, maandag 
van 14 tot 19 uur, woensdag van 14 tot 17 uur.
toegang gratis.



Colofon
www.dekenijborluut.be

webhosting by @tX

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: 442-0038501-22 

redactie inFO: info@dekenijborluut.be
verantWOOrdelijke UitGever: 
Frieda Van Caeckenberghe
Lettelbroeklaan 3, SDW (t.&F. 09 222 03 01)

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

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

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

reclame & advertenties: Rose Desmet
Kleine Gentstraat 17, SDW (09 221 46 62)
Karina Goethals, Sint-Dionysiusstraat 23, SDW
(09 245 19 22) - 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 september. 
De teksten Uiterlijk teGen 12 septeMBer bezor-
gen bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(t. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

als bijlage onder word 2003 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende iNFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 28 oktober, 25 november, 23 december. 
Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór die 
data binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven 
waarvan de datum al vast ligt. Die komen dan in 
de rubriek “worden verwacht”, zodat de andere 
verenigingen er rekening kunnen mee houden. 
telkens PLAAtS, DAtUm, UUR van de activiteit 
vermelden.

Nieuws dekenij vervolg

verslag uitstap dekenij met senioren van sdW en afsnee  

Zaterdag 18 juni vertrok de liftbus aan Home Zonnehove om 12.45 uur met de in-
geschreven personen voor de uitstap naar het Vlaams Parlement in Brussel. in drie 
groepen ingedeeld werden we rondgeleid door de gebouwen en de kunstwerken 
op verschillende plaatsen aangebracht. De aanwezigen konden plaats nemen in de 
zaal van de volksvertegenwoordigers en zich een beetje in de plaats stellen van 
de politieke vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd rekening 
mee gehouden dat sommige deelnemers minder mobiel zijn. Zij kregen de nodige 
aandacht. Het bezoek werd aan hun toestand aangepast. De rondleiding duurde 
ongeveer 1,5 uur. Nadien kregen we nog een frisdrank of koffie aangeboden.
De uitstap werd zoals elk jaar, gratis aangeboden door Dekenij Borluut aan de seni-
oren van beide gemeenten.

Aandacht bij de rondleiding van een groep

Aan de hoofdingang van het Vlaams Parlement



Markant DE PiNtE / SDW

Maandag 12 september om 14 uur: contactnamiddag
Voorstelling van het jaarprogramma met als thema “Puur”, ge-
volgd door een gezellige koffietafel voor de leden in de Raad-
zaal in De Pinte. 
Ook vrienden en belangstellenden zijn welkom. 

Woensdag 21 september om 20 uur: concert Festival van vlaan-
deren: “Hofkapelle en Kammerchor Stuttgart” met werk van 
mozart “Requiem”, Schubert en Liszt
Plaats: Sint-Baafskathedraal Gent 
Reservatie noodzakelijk.

dinsdag 27 september: namiddaguitstap
Begeleid bezoek aan het Lam – Lille metropole musée d’ Art 
moderne in Villeneuve d’ Asq ( Rijsel) en bezoek aan l’ Hopital 
de Séclin. 
inschrijven is noodzakelijk.  

dinsdag 18 oktober om 20 uur: voordracht i.s.m. davidsfonds  
“interreligieus verschil en diversiteit in india” door Prakash 
Goossens.
Plaats: Clubhuis SDW. iedereen welkom.
toegang voor leden gratis, voor anderen: € 5.

vooruitzicht dinsdag 15 november: daguitstap antwerpen
met begeleid bezoek aan het nieuwe museum aan de stroom 
het ‘mAS‘ en bezoek aan het gerestaureerde Paleis op de meir.

BasisschOOl Westerhem
Meer groen voor de stedelijke basisschool Westerhem
Sinds vorig schooljaar hebben de kinderen van de kleuter- en 
basisschool Westerhem er een mooie tuin bij, waarin ze deze 
zomer volop konden ravotten!
Anderhalf jaar geleden kocht de Stad Gent, onder impuls van 
de schoolraad van de basisschool Westerhem, een mooie oude 
tuin van een aanpalend huis. Na heel wat aanpassingen kon de 
tuin tijdens het schoolfeest plechtig geopend worden door de 
Schepen van Onderwijs Rudy Coddens.
De tuin is een grote meerwaarde voor de school, daar de kin-
deren voordien enkel op de veel te klein geworden betonnen 
speelplaats konden spelen en kadert in de filosofie van een ge-
zonde, sportieve school.
Westerhem is een kleinschalige basisschool midden in de dorps-
kom van Sint-Denijs-Westrem. Het schoolteam, de kinderen en 
de ouders vormen een hechte (school)gemeenschap. 
Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kinderen ingeschreven 
worden in de kleuterschool en er nadien de hele basisschool 
doorlopen. De kleuters kunnen buiten de schooluren terecht in 
het dagverblijf. Ook de leerlingen van de eerste graad kunnen 
er terecht tijdens de schoolvakanties. Er is naschoolse opvang 
tot 18 uur, ook op woensdagnamiddag.
Op school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 
van elk kind in een veilige en leerrijke omgeving. Regelmatig 
overleg met het zorgteam zorgt ervoor dat elk kind krijgt waar 
het nood aan heeft. 
Er gaat ook veel aandacht naar sport, verkeersopvoeding, cul-
tuur en extramuros-activiteiten.

De ouders krijgen de kans actief mee te werken aan het school-
gebeuren: werkgroep mobiliteit, leesouders, zweminitiatie, 
begeleiden van uitstappen zijn hiervan enkele voorbeelden.  
Er is dan ook een goede samenwerking met het oudercomité.

&   Kerkdreef 9, 9051 SDW (09 222 33 30)
 e-mail: westerhem.dir@gent.be
 website: http://onderwijs.gent.be/westerhem

parochies AFSNEE / SDW

zaterdag 17 september: parochiefeest
U wordt uitgenodigd op het zeventiende parochiefeest van de 
parochies Afsnee en Sint-Denijs-Westrem in de overdekte speel-
plaats van de vrije basisschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3 
te SDW. 
Wij hopen er met velen samen te zijn om, in een gezellige 
sfeer, van dit feest een echte ontmoetingsavond te maken van 
vrienden onder elkaar. 

Programma:
18.30 uur: eucharistieviering in de parochiekerk te SDW, met 
de medewerking van de organist en het parochiekoor van Af-
snee.
19.30 uur: gezellig samenzijn en een smakelijke barbecue.  
Deelname in de kosten: € 16 p.p.. Kinderen jonger dan twaalf 
jaar betalen € 8.  Hierin zijn begrepen: barbecue, een drankje 
(wijn, pintje of frisdrank), koffie en versnapering. 
Uw storting geldt als inschrijving. 
 
Gelieve het bedrag tegen uiterlijk 10 september te storten op 
bankrekening Be36 863-7218223-81 van Adelin Cathoir/paro-
chies Afsnee en SDW, met vermelding parochiefeest + aantal 
volwassenen (incl. kinderen vanaf 12 jaar) en ev. het aantal 
kinderen jonger dan 12 jaar.  

Wij danken u voor uw betaling en zullen u van harte begroe-
ten op het parochiefeest, dat enkele nieuwigheden en pittige 
verrassingen bevat.  

vormsel 2012
Kinderen geboren in het jaar 2000, die gedoopt zijn en gods-
dienstonderricht volgen in de lagere school, komen in aanmer-
king om het sacrament van het vormsel te ontvangen rond 
Pinksteren (26 en 27 mei 2012). 

&   parochiesecretariaat, Pastorijdreef 2, 9051 SDW
 (tel. en fax 09 222 80 34), open van maandag t.e.m. vrijdag 

telkens van 9 tot 11 uur
 e-mail: parochie.asdw@kerknet.be

Bridgeclub
LEiE-OEVER

Wij spelen elke dinsdag om 19.30 uur in het ontmoetingscen-
trum De Graet Sint-Kristof  te Afsnee, behalve tijdens de Gentse 
Feesten en tussen kerst en Nieuwjaar.



Vereniging in de kijker

      nsB  sint-denijs-WestreM

vOOrzitter 
maurice Dossche (09 222 19 48)

OndervOOrzitter
jan Verschueren (0476 849 039)

secretaris
Dirk Dentyn

(09 221 27 71 - 0474 011 667)

vaandeldraGers
André Beke, Stefaan meire, 

jan Verschueren

cOMMissaris
Albert Leytens

leden van het daGelijks BestUUr
maria Van Kerrebroeck, 

Carine De Pestel, Viviane Leytens.

11 november 1918, 93 jaar geleden om 5 uur in de morgen, ondertekenen Franse, Engelse 
en Duitse vertegenwoordigers een wapenstilstand. Op alle fronten, zowel aan geallieerde als 
aan Duitse zijde, bliezen de trompetten een “staakt het vuren”. Na vier jaar harde strijd was 
aan de bloedigste oorlog uit de geschiedenis van de mensheid  een einde gekomen.

toen in 1920 alle krijgsgevangenen naar huis waren gekeerd, werden overal onder de naam 
van de Nationale Strijders van België (NSB) groeperingen opgericht. Ook in Sint-Denijs-
Westrem werd onder voorzitterschap van ridder jean Soenens de afdeling NSB met succes 
gesticht. Hij zette zich vrijwillig in om de rechten van deze helden te verdedigen. 

maar helaas, de mensheid heeft niets geleerd. tweeëntwintig jaar later werd ons land alweer 
overspoeld door een grijze golf uit het Oosten. Opnieuw werd België het eerste slachtoffer. 
Ook Sint-Denijs-Westrem heeft slachtoffers gekend en de jeugd werd er gemobiliseerd om 
onze grenzen te verdedigen. toen in 1944 België bevrijd werd, keerden de jongeren die over-
bleven terug en konden van hun vrijheid genieten. Ze sloten zich opnieuw aan bij de NSB van 
Sint-Denijs-Westrem om hun overleden makkers niet te vergeten. 

Helaas, binnen afzienbare tijd zal onze generatie verdwijnen, niet door oorlogen, wel door 
ouderdom van de oud-strijders. De jongste oud-strijder is immers 90 jaar voorbij. Gelukkig is 
er dankzij onze kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden aan de toekomst gedacht.
Het is onder de naam “Vrienden van de Oud-strijders” dat zij ons werk verder zetten om er 
voor te zorgen dat alles wat wij hebben meegemaakt niet wordt vergeten. Het beste bewijs 
is de verwezenlijking van het prachtige monument op het kerkhof van Sint-Denijs-Westrem 
i.s.m. de Stad Gent. Het is een eerbetoon aan de oud-strijders voor hun moed en zelf- 

opoffering tijdens die afschuwelijke jaren, zodat de jeugd hen niet 
kan vergeten. 

tijdens het jaar komen onze leden regelmatig samen op enkele 
culinaire samenkomsten met als apotheose 1 en 11 november. Er 
is een misviering ter nagedachtenis van de overleden makkers, 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Echo der Leie, gevolgd 
door een bloemlegging door de verschillende scholen en de talrijke 
verenigingen aan de kerk en op de begraafplaats van Sint-Denijs-
Westrem. Daarna wordt de dag afgesloten met een diner waarbij 
regelmatig eretekens en medailles worden uitgereikt aan verdien-
stelijke leden.

Het verjongd bestuur vertegenwoordigt regelmatig onze vereni-
ging met een delegatie en vaandel van Sint-Denijs-Westrem op tal-
rijke vaderlandse manifestaties. mensen die zich willen inzetten 
om de herinnering aan beide wereldoorlogen levendig te houden, 
kunnen zich aanmelden bij de oud-Strijders of vrienden. 

iedereen is welkom en kan deelnemen aan onze activiteiten. 



  Week tot week
septeMBer
za. 3 – clUBhUis vOOr 50-plUssers
 14.00: opendeurdag
di. 6 – kvlv sdW
 bezoek Sint-Niklaaskerk Gent
Ma. 12 – WMv sdW / aFsnee
 19.30: vergadering met publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers 
 (zaaltje café ‘in het Gemeentehuis’)
Ma. 12 – Markant de pinte / sdW
 14.00: contactnamiddag (Raadzaal De Pinte)
za. 17 – WMv sdW / aFsnee
 09.30: netheidsactie Duddegembosje
za. 17 – parOchies sdW / aFsnee
 18.30: eucharistieviering (parochiekerk SDW)
 19.30: parochiefeest: barbecue
zo. 18 – rOMMelMarkt
 09.00: met oesterbar en tapas (Gemeenteplein)
Woe. 21 – Markant de pinte / sdW
 20.00: concert Festival Van Vlaanderen (Gent)
Woe. 21 – OcMW Gent
 20.00: infoavond (dienstencentrum SDW)
do. 22 – davidsFOnds sdW
 20.00: spreekbeurt (Gildenhuis SDW)
za. 24 – in vreUGde een
 optreden (Gildenhuis SDW)
zo. 25 – GezinsBOnd sdW
 13.00: gezinswandeling (Drongen)
di. 27 – Markant de pinte / sdW
 bezoek aan museum in Rijsel
do. 29 – GezinsBOnd sdW
 20.00: infoavond energiebesparing 
 (catecheselokaal)

OktOBer
di. 4 – kvlv
 voordracht Stijn Streuvels door Oswald maes
za. 8 – WMv sdW / aFsnee
 14.30: wandeling in Beelaertmeers Afsnee
za. 8 & zo. 9 – vtBkUltUUr sdW
 kasteelweekend Wallonië
zo. 9 – ziekenzOrG cM
 Nationale Ziekendag
di. 11 – Okra
 14.30: filmnamiddag (Gildenhuis)
zo. 16 – GezinsBOnd sdW
 10.00: Ziezoodag (Antwerpen)
di. 18 – Markant en davidsFOnds
 20.00: voordracht india (Clubhuis SDW)
za. 22 – WMv sdW / aFsnee
 09.30: onderhoudsbeurt Duddegembosje
Ma. 24 – kvlv sdW
 ledennamiddag, lidgeld

nOveMBer
di. 15 – Markant de pinte / sdW
 bezoek aan mAS (Antwerpen)
za. 19 – scOUts en Gidsen
 scoutsbal
do. 24 – Okra sdW
 bezoek aan de Bijlokesite
vr. 25 – kWB sdW
 20.00: quiz (Gildenhuis)
Ma. 28 – WMv sdW / aFsnee
 19.30: vergadering met publiek
 20.00: vergadering wijkvertegenwoordigers
 (zaaltje café ‘in het Gemeentehuis’)

vtbkultuur SiNt-DENijS-WEStREm

zaterdag 8 & zondag 9 oktober: kasteelweekend Wallonië  o.l.v. Wien Servaes
tijdens dit weekend stappen we in de wandelschoenen van diverse edelen.
Bij dit goed gevulde programma zullen we ons de koning te rijk voelen want 
we zullen imposante gevels, pronkende ruimten, weidse parken en intrige-
rende steden kunnen bewonderen.

We beginnen onze ontdekkingstocht zaterdag met een begeleid bezoek aan 
het kasteel van jehay, prachtexemplaar in renaissancestijl aan de maasval-
lei, glorie van de zestiende eeuw. De residentie heeft een prachtige façade 
die uniek is in Europa. De architectuur dankt haar bijzondere gezicht aan de 
dambordgevel die opgetrokken is in een combinatie van witte zandsteen en 
bruine baksteen. De gids zal ons de interessante geschiedenis over de eige-
naars vertellen, over deze oude aristocratische ridders van het Luikse land.
De volledige site van het kasteel van jehay, compleet met kapel, tuin en dorp 
werd gebouwd tussen bossen, vijvers en weiden. We wandelen er prinsheer-
lijk door de geraffineerde tuinen waarin geen grassprietje aan het toeval is 
overgelaten of vangen een glimp op van de diepe, lange dreven of van de 
haagbeuklanen die meer dan 200 jaar oud zijn.
Voor de lunch rijden we naar Huy. We verkennen de stad en brengen een be-
zoek aan de indrukwekkende collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Na een korte 
stadswandeling vervolgen we onze tocht.
Souperen doen we met stijl in het kasteel van modave. Het restaurant heeft 
op culinair vlak een goede naam.
Roerloze stilte, edele rust en zoete dromen zijn verzekerd bij het slapengaan 
in dit kasteelhotel.

zondagvoormiddag: bezoek aan het kasteel en de tuin van Modave
modave is meer dan respectabel, want het heeft een plaats veroverd op de 
lijst van “bouwkundig erfgoed”. Dit keer worden we geconfronteerd met een 
kasteel uit de zeventiende eeuw dat van op een uitspringende rots neerkijkt 
op de groene diepte. Binnenin wachten ons een twintigtal zalen die rijkelijk 
gedecoreerd en gemeubileerd zijn. We letten dan vooral op de merkwaardige 
plafonds. Er rest ons nog een eigenzinnig verhaal over een ophaalrad, dat 
model stond voor de machine van marly. meer weten? meekomen!
Zou de tuin even veelzinnig en geheimzinnig zijn? meer ervaren? meewan-
delen!
Het is nu hoog tijd om te brunchen. We rijden naar de hoofdstad van Wal-
lonië: Namen.
Er zit meer dan veel in de culturele portefeuille van Namur. 
Historicus Wien Servaes zal ons o.m. over de politieke functie van deze stad 
overtuigend inlichten. 
En dan volgt de zin, waarmee we als elk kind ons opstel beëindigden: moe 
en voldaan naar huis.

Zo neemt u deel:
Data: zaterdag 8 en zondag 9 oktober 
Opstapplaats: 7.30 uur parking Carrefour in SDW            
Deelnameprijs: € 180 p/p in 2 pk
inbegrepen: comfortabele bus, begeleide bezoeken en toegangen, middag-
maal in Huy en modave, avondmaal en overnachting in modave, reislei-
ding.
Rekeningnummer: BE66 0001 5590 2743 van vtbKultuur SDW
inschrijving noodzakelijk vóór 1 september.

& mia Bogaert, S. Beninglaan 4, 9051 SDW, fax (09 243  41 09)
 e-mail: bogaert.mia@skynet.be



Gezinsbond 
SiNt-DENijS-WEStREm

Gezinswandeldag in drongen….
zondag 25 september start de gewestelijke wandeling aan het 
parochiaal centrum, Oude Abdijstraat 3 in Drongen. Gezins-
bond Gewest Gent en afdeling Drongen stippelden 2 wandelin-
gen uit. Voor de lange wandeling van 12 km kan je inschrijven 
en vertrekken tussen 13 en 14.30 uur. Wie kiest voor de korte 
wandeling (6 km) door de Assels, kan inschrijven en vertrekken 
tussen 14 en 15 uur. Langs het parcours is een rustplek met 
drankgelegenheid voorzien. Rond 18 uur neemt elke ingeschre-
ven deelnemer gratis deel aan de tombola met een fiets als 
hoofdprijs.
Deelnameprijs aan inschrijf- en vertrekpunt te betalen: 
€ 2,50 p/p of € 6 per gezin.

investeren in energiebesparing
Kom donderdag 29 september om 20 uur naar het cateche-
selokaal, Pastorijdreef, Sint-Denijs-Westrem en leer hoe je de 
energiefactuur onder controle houdt. Energieconsulent Pavol 
Orlicky informeert over investeren in energiebesparing en 
geeft tips over concrete ingrepen die je thuis kan toepassen: 
van kostenloze gedragsverandering en kleine aanpassingen tot 
isoleren en grote investeringen. 
Diezelfde avond geven we het startschot van de uitleenactie 
van energiemeters. 
tot maart 2012 stelt onze afdeling energiemeters ter beschik-
king om de energievreters en sluipverbruikers bij jou thuis op 
te sporen en aan te pakken. Koelkast en diepvries zitten perma-
nent in het stopcontact, hier is een energiezuinig toestel dus 
op zijn plaats. televisie, computer en gsm-opladers verbruiken 
stiekem energie, ook als je ze niet gebruikt: een multi contact-
doos met een aan/uit knop biedt hier een prima oplossing. Een 
energiemeter is een handig instrument waarmee je ontdekt 
waar je overal kan besparen. De aanwezigen op de infoavond 
kunnen als eerste intekenen op de uitleenlijst om een energie-
meter te ontlenen.

Vooraf inschrijven via mail: agnes.peil@gezinsbond-ovl.be of 
(09 221 44 91).
De toegang is gratis voor leden, anderen betalen € 2 per deel-
nemer.

Ontlenen van een energiemeter: 
Wie aanwezig is op de infoavond kan als eerste intekenen op 
de ontleenlijst. je kan ook reserveren via mail:
agnes.peil@gezinsbond-ovl.be. je krijgt via mail een melding 
van jouw uitleenperiode. De uitleenperiode bedraagt 14 da-
gen. je haalt de energiemeter af op maandag tussen 17 en 19 
uur op het secretariaat van de Gezinsbond: Hugo Depaepe, Kor-
trijksestwg. 1117, SDW. Na 14 dagen breng je de meter daar 
ook terug.
Ontlening is gratis voor leden, anderen betalen € 2. Bij het op-
halen betaalt iedere ontlener een waarborg van € 30.

tweedehandsverkoop kinderkleding (0-6 jaar), speelgoed en 
babyspullen
traditiegetrouw organiseert de Gezinsbond een tweedehands-
verkoop in de kermistent op de Krijzeltand tijdens de oktober-
kermis. De verkoop gaat door zaterdag 15 oktober van 9.30 tot 
12 uur.

Particulieren die kinderkleding (0 – 6 jaar), speelgoed en ba-
byspulletjes wensen te verkopen zijn welkom op deze tweede-
handsbeurs. Handelswaar of stocks van winkels zijn niet toe-
gelaten! 
je verkoopt zelf en krijgt daartoe 2 tafels (= 2m2) ter beschik-
king. Er wordt maximaal een eigen kledingrek toegestaan. 
Verkopers zijn welkom vanaf 8.45 uur om hun goederen uit te 
stallen. Kopers worden vanaf  9.30 uur toegelaten. Omdat het 
aantal standplaatsen beperkt is, kan je best vooraf reserveren 
via mail aan marjan.depaepe@pandora.be. Vóór 1 oktober 
krijg je een bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling. je 
inschrijving is pas na betaling definitief.
Leden betalen € 5, anderen € 8.

ziezoodag antwerpen
zondag 16 oktober staat van 10 tot 17 uur heel wat op het 
programma in de Zoo van Antwerpen en een aantal gebouwen 
in de onmiddellijke nabijheid zoals het Centraal Station, het 
Antwerpse Chinatown, bibliotheek Permeke, het Kievitsplein 
en het Kievitsnest. 
De Ziezoodag is een leuke dag voor alle gezinnen met een tik-
keltje extra, een vleugje cultuur, een proevertje literatuur en 
natuurlijk de dieren van de zoo… We gaan op berenjacht, leren 
vossenstreken, snuisteren rond op de stripbeurs, genieten van 
improvisatietheater en straattheater of een concert van Axl 
Peleman. Er is een leuke prentenzoektocht met mooie prijzen. 
En de dieren van de Zoo vormen de hele dag lang de rode draad 
doorheen het “ZieZoo-verhaal”.  

Prijzen:
Van 0 tot 2 jaar: leden en anderen gratis
Van 3 tot 16 jaar: leden: € 4, anderen: € 7
Vanaf 17 jaar: leden: € 9, anderen: € 16.

in deze prijzen is het vervoer niet inbegrepen.
We raden aan om met de trein te komen. 
De Gezinsbond biedt een voordeelticket (heen en terug) aan 
€ 8 p.p. voor de 12 tot 64-jarigen. Wie jonger is dan 12 jaar 
rijdt gratis (maximaal 4 gratis jongeren per betalende reiziger). 
Voor 65+ is er een seniorenbiljet aan € 5,20. 

tickets zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen tot uiterlijk 
18 september. Wanneer het maximum aantal van 8000 deel-
nemers is bereikt, kan de voorverkoop vroegtijdig worden af-
gesloten. 
Bestel je tickets op het plaatselijke secretariaat en ontvang je 
inkomtickets, polsbandjes, programmabrochure en eventuele 
treintickets zonder verzendingskosten! 
- maandag tussen 17 en 19 uur bij secretaris Hugo Depaepe, 

Kortrijksestwg. 1117, SDW
- via mail aan hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be met vermel-

ding van het aantal tickets van elke categorie en eventueel 
het gewenste aantal treintickets. 

 je schrijft het juiste bedrag (toegangstickets en treintickets) 
over op BE70 8906 8407 2525 van Gezinsbond Sint-Denijs-
Westrem. Na ontvangst van je mailtje en je betaling is jouw 
deelname definitief. je ontvangt een bevestigingsmail van 
het secretariaat. inkomtickets en programma worden je een 
tiental dagen vooraf bezorgd samen met de eventuele trein-
tickets.

&    www.gezinsbond.be onder de rubriek Ziezoodag.
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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

advocaten
ABBELOOS & SiERjACOBS advocatenkantoor
Maaltebruggestraat 298, 9000 Gent
tel: 09 233 10 12; tel: 09 233 04 46; fax: 09 225 31 12

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

alarm- en camerabeveiliging

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
inbraakbeveiliging, camerabewaking
www.dekostergebroeders.be

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

autokeuring 

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

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

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

BLOEmEN DOROtHEA BVBA
Lauwstraat 34, SDW; tel: 09 222 56 17
dorothea@skynet.be
www.bloemendorothea.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
Gemeenteplein 10, 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 6, 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

cafés
CAFé GEmEENtEHUiS
gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u
 
CAFé LE tRAiN BLEU (bij Floris)
J.B. De Ghellincklaan 7, SDW; gsm: 0496 47 84 78
di open om 16u, woe-zo vanaf 12u
sluitingsdag: maandag

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

dagbladhandel
SARANEL saranel@telenet.be
postpunt-lotto-wenskaarten-tele- en internetkaarten
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW; tel: 09 222 65 36

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
DE BLAUWE PEN - Michelle Eeckhout
kantoor-school-copy-cardshop 
Loofblommestraat 18, SDW; tel/fax: 09 280 02 40
open: 9-12.15u/13.30-18.30u, zat. 10-12.15/14-17u

DRUKKERij VANHALSt, offset en digitaal 
Nijverheidsweg 21, 9820 Merelbeke; tel: 09 221 12 41
info@drukkerij-vanhalst.be; www.drukkerij-vanhalst.be

tOECOURt: alles in vorm 
geboortekaarten, huwelijksdrukwerk, belettering
en printing, textieldruk, grafisch ontwerp
O. Soudanstraat 2, SDW; www.toecourt.be

elektrische installaties
ELEKtRO j&C
Jan Taghon 
Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

E. Andelhofstraat 1, SDW; tel: 09 220 94 74
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen, 
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

examencentra voor rijbewijs

                      Poortakkerstraat 131, SDW

     tel: 09 221 42 66; www.sbat.be

financiële instellingen
     BANK & VERZEKERiNG

 GERALD DE BRUyNE     
Hogeheerweg 53, SDW; tel: 09 221 77 99
gerald.debruyne@argenta.be

              AXA BANK EN VERZEKERiNGEN
                    Peirsman-Verplaetse, Kortrijksestwg. 1266 

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

    KANtOOR DE mAERtELEiRE
                          leningen, beleggingen, verzekeringen

 Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

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

VDK SPAARBANK
Christophe Landrieu
Kerkdreef 3, SDW – 09 220 33 11

fotografie
jAmES ARtHUR - www.jamesarthur.eu
Kleine Gentstr. 29, 9051 SDW; 0479 86 49 82
Reportages van al uw persoonlijke en bedrijfsevents

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

CAR OUtLEt POiNt - SiLVER SERViCE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens open 7/7
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

GARAGE-CARROSSERiE DiRK CLAUWAERt
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

GARAGE-CARROSSERiE G. DE PAEPE NV
onderhoud en herstelling alle merken-carrosserie
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
PDm HOmE DECORAtiONS 
originele geschenken voor de woning met 
landelijk karakter, alles aangepast in een waaier
van warme kleuren; Hemelrijkstraat 21, SDW 
tel: 09 245 18 64; fax: 09 245 18 66
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 8u30-18u; zat 8u30-16u
Maandag gesloten; op afspraak, tel. 09 221 80 60

KAPSALON-BOUtiEK mARiE-LOUiSE
dameskleding van maat 38 tot en met 62
Loofblommestraat 33, SDW; tel: 09 222 88 90

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



l
M
n
r

t

W

v

z

s

O

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
Loofblommestraat 23, SDW; tel: 09 330 41 77

NUANCE
naaigerei-handwerk-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 broodjes, meeneempasta’s
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“iN DE RADijS” –GROENtEN EN FRUit
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

’t POmPOENtjE
algemene voeding - eigen bakkerij; zondagvoormiddag open
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

medische voetverzorging
                mED. VOEtVERZORGiNG mARijKE
   Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85

   alleen na afspraak; www.marijkenails.be

meubelen
                    INTERIEuRINRICHTING
                            uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,

 bureau,  echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

nagelstyling
mARijKE BOSSCHEm
Oudeheerweg 34, SDW; gsm: 0496 70 23 85
alleen na afspraak; www.marijkenails.be

optiek
BELLE OPtiEK
Hemelrijkstraat 10, SDW 
tel: 09 222 05 28; www.belleoptiek.be

reizen
 Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour) 

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

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

FONtEiN KERSE
la double vie culinaire; Broekkantstraat 52, Afsnee 
tel: 09 221 53 02; www.fonteinkerse.be

     tAmPOPO SUSHi EN Dim-SUm
Steenaardestraat 40, SDW; tel: 09 28 28 285

Zondag en maandag gesloten

tAtty & CO
Sint-Dionysiusstraat 13, SDW 
tel: 09 220 11 28; www.tattyenco.be

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

schoonheidsinstituut
POUR ELLE - mARtiNE NEyt
spec.: epilering en prof. gelaatsverzorging
individueel advies voor make-up; manicure;
pedicure; zonnebank; enkel volgens afspraak
Belgiëlaan 44, SDW; tel: 09 221 98 60

schrijn- en timmerwerken
GEBR. DE COCKER nv Jonoco; tel: 09 222 22 54
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 86 84
kasten-keukens-renovatie-nieuwbouw
hout-alu-pvc ramen & deuren – eigen productie.

VANAELSt BVBA 
Vennestr. 3, SDW; tel: 09 221 67 30; gsm: 0475 33 06 12
alle schrijnwerk - ramen en deuren - hout en pvc

slagerijen
SLAGER-tRAitEUR EVERAERt
zondagnamiddag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

KEURSLAGER FiLiP & PEGGy 
sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

SLAGERij iSABELLE EN mARC
donderdag gesloten
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakerij
SLOtENmAKERij ‘mARC’
vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
Sint-Dionysiusstraat 33, SDW; tel/fax: 09 221 94 69

tuininrichting
ARBO NiVADA – NiCOLAS VAN DAmmE
boomverzorging en tuinen 
Hogeheerweg 26, SDW; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

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

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

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

vastgoedmakelaars/immobiliën
immOGiDS NV, verkoop vastgoed 
Geo Verbancklaan 7, SDW 
tel: 09 221 04 68; www.immogids.be

RiK SCHEPENS, spec. verkoop en verhuur
Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

verwarming
VEPi BVBA (PiERRE VERENGHEN)
verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling, 
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee 
tel: 09 329 61 44; fax: 09 329 61 43

verzekeringsagenten
KBC VERZEKERiNGEN StEyAERt & DE ROCKER BVBA 
Sint-Dionysiusstraat 6, SDW CBFA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

verzekeringsmakelaars
KANtOOR DE mAERtELEiRE, alle verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW CBFA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

DE HAiNAUt – BLOmmAERt BVBA 
verzekeringen en beleggingen 
Putkapelstraat 103P, SDW; CBFA 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; CBFA 061109 A

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

wasserij en chemische reiniging
WASSERij SCHEPENS
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens, 
strijken met dienstencheques; Kortrijksestwg. 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

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

zalen
mAALtEBRUGGEKAStEEL
uniek kasteel te huur voor seminaries en feesten
uitstekende prijs/kwaliteit
Kortrijksesteenweg 1023, SDW
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

plaats hier UW
advertentie

reeds mogelijk vanaf 
E 70 per jaar incl. vermelding

op de website
www.dekenijborluut.be



davidsfonds 
SiNt-DENijS-WEStREm

donderdag 22 september om 20 uur: spreekbeurt
We openen het nieuwe jaar met “Een blauwdruk van België” 
door maartje van der laak.
Niet de geschiedenis van België, maar die van onze landsgrens 
is het onderwerp van deze lezing. Waarom ligt die grens waar 
ze ligt? Wanneer werd dat beslist en door wie?
Vanuit deze eenvoudige vragen komen we uit op een complex 
verhaal vol intriges, politieke spionage en verborgen agenda’s. 
Behalve een excursie in de Europese geschiedenis biedt deze 
lezing ook een interessante kijk op het ontstaan van de carto-
grafie in onze gewesten.
Een niet te missen spreekbeurt.

Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
toegang: leden gratis, anderen € 5.
  

&    Hervé mangeleer (0479 392 303)

cM
cM Midden-vlaanderen zoekt vrijwilligers
Zorg jij graag voor andere mensen? Ben jij graag in gezelschap 
op de baan? Of ben je sterk in plannen en organiseren? Dan 
ben jij precies wie we zoeken.
tussen 10% en 14% van de Belgische bevolking engageert zich 
als vrijwilliger. Ze beantwoorden aan maatschappelijke noden 
die niet door economische organisaties of overheidsinstanties 
ingelost worden. Vrijwilligerswerk zorgt voor sociale samen-
hang en biedt vaak vernieuwende oplossingen.
met meer dan 5.000 vrijwilligers gaat ook de Christelijke mu-
tualiteit de uitdaging aan. Cm midden-Vlaanderen is voor de 
diensten Oppashulp, mindermobielenvervoer en dispatching 
op zoek naar mensen die het hart op de juiste plaats hebben.

zorgt u graag voor andere mensen? 
Binnen de dienst voor Oppashulp neemt u als vrijwilliger op 
afgesproken momenten de zorg voor een zorgbehoevende over 
van familieleden. U zorgt voor gezelschap en toezicht en helpt 
mogelijks bij de dagelijkse activiteiten zoals eten toedienen, 
verplaatsing of toiletbezoek. U neemt geen huishoudelijke of 
medisch verpleegkundige taken op. Als vrijwilliger kiest u zelf 
hoe vaak, wanneer en in welke situatie u gaat oppassen. U 
krijgt een basisopleiding, kostenvergoeding en een volledige 
verzekering.
Bent u goed in plannen en registratie? Als vrijwilliger binnen 
de dispatching bent u contactpersoon voor zorgbehoevende 
mensen of ouderen die een vraag hebben naar oppashulp of 
mindermobielenvervoer. U beluistert hun concrete vraag en 
staat in voor de concrete planning en organisatie. U bouwt een 
warm contact met gebruikers en vrijwilligers op.

Geïnteresseerd? Vooral in Gent, mariakerke, Wondelgem, 
Drongen, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, 
Gentbrugge, Ledeberg, Destelbergen Heusden, melle, Zelzate, 
Wachtebeke en moerbeke zoekt Cm nog vrijwilligers. 
maar ook in andere gemeentes zijn extra kandidaat-vrijwilli-
gers meer dan welkom.

BOrlUUtlOOp               
OKtOBER 2011

24-urenloop 2011: Beweeg!
tijdens de oktoberkermis organiseren de Borluutjoggers op-
nieuw een 24-urenloop ten voordele van Artsen Zonder Gren-
zen.

Vertrek aan de kermistent op de Krijzeltand zaterdag 15 oktober 
om 17 uur. 
Loop of wandel mee, alleen of in groep.
Aandenken en gadgets voor elke deelnemer.
Deelname: € 5 p.p., tot 12 jaar: € 3.
Gratis sportverzekering van BLOSO.
m.m.v. de Stad Gent, gesponsord door Dekenij Borluut

& http://www.borluutjoggers.be/24urenloop

Bel of mail naar Heidi De Roo, coördinator Zorgend Vrijwilli-
gerswerk (09 376 13 25) of mail:
Zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be.
U kunt ook steeds terecht bij het Cm-kantoor van uw keuze of 
een kijkje nemen op onze site www.ikwordookuitzonderlijk.be.

cM zoekt chauffeurs
je brengt minder mobiele mensen naar hun medische bestem-
ming, helpt bij het in- en uitstappen en loopt indien nodig een 
eindje mee. je rijdt met je eigen wagen en je kiest zelf wanneer 
en hoe vaak je gaat rijden.
Cm zorgt voor een onkostenvergoeding van € 0,30 per km, ver-
zekering, vorming en professionele ondersteuning.

Geïnteresseerd?
je wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Bel naar (09 376 13 25) of mail: 
zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be 

&    www.ikwordookuitzonderlijk.be

Getuigenis:
“Vijf jaar geleden zag ik de affiche van de CM “chauffeurs ge-
zocht”. Er was ook iemand die me persoonlijk aansprak met de 
vraag of dat niet iets voor mij kon zijn.
Na een kennismakingsgesprek en de nodige administratie werd 
ik opgenomen in de ruime familie van vrijwillige chauffeurs. 
Sedertdien heb ik heel wat nieuwe mensen leren kennen: col-
lega’s met een groot hart, maar vooral dankbare patiënten. 
Met sommige van mijn vaste klanten groeide zelfs een vriend-
schapsband.
Al ben ik maar een “kleine” chauffeur met zo’n 40 ritten gemid-
deld per jaar, toch voel ik me gewaardeerd en gesteund door 
de verantwoordelijken”.
 Brigitte Barbaix – Van der Aa (Afsnee)



cultuurplatform  
SDW/AFSNEE

Borluutkermis oktober 2011: tentoonstelling in het kasteel Bor-
luut 
“Beeld en verbeelding“ een confrontatie van grafiek en schil-
derkunst van Geo de Bruycker 
met fotografie van Marc vogelaers.
Onmiskenbaar vertonen de schilderijen van Geo De Bruycker 
een grafische toets, terwijl het grafisch oeuvre schilderachtig 
wordt opgelost. Voor de kunstenaar is er dan ook geen wezen-
lijk verschil tussen beide kunstdisciplines. Een gravure is even-
waardig aan een schilderij en wordt op een gelijkwaardig werk-
stramien opgebouwd. Zowel met zijn grafisch werk als met zijn 
olieverfschilderijen en zijn installaties tracht de kunstenaar een 
dialoog aan te gaan met zichzelf en met zijn omgeving vaak 
onder de vorm van schriftuur.
Op reis door Namibië kwam marc Vogelaers onder de indruk 
van het grootse en desolate landschap van dit immense, dun-
bevolkte land. Hij presenteert voor ons een selectie van zijn tal-
rijke foto’s van de overweldigende natuur, de eindeloze wegen, 
de woestijnen en duinen, van de mensen en de leegte.

tentoonstelling: 
zaterdag 15 oktober en 22 oktober van 14 tot 18 uur
zondag 16 oktober en 23 oktober van 10 tot 12 uur en van 14 
tot 18 uur
Plaats: Kasteel Borluut SDW, vrije toegang
m.m.v. de Stad Gent.

Welkom in de

‘World of TUI’
Het beste reisadvies bij uw vertrouwde Jetaircenter of VTB-reisagent:

Jetair Center
Gent

Vogelmarkt 14
9000 Gent

tel: 09 223 60 21
fax: 09 225 27 72

gent@jetaircenter.be

Jetair Center
Sint-Denijs-Westrem

(Carrefour)
Kortrijksesteenweg 1133
9051 Sint-Denijs-Westrem

tel: 09 221 02 55
fax: 09 222 02 53

stdenijs@jetaircenter.be

Jetair Center
VTB-Deinze

Gentstraat 41
9800 Deinze

tel: 09 386 65 00
fax: 09 380 00 19

deinze@jetaircenter.be



WMv
Milieunieuws: keuring particuliere riolering verplicht
in het kader van het Vlaamse milieubeleid is de waterzuivering 
een belangrijke en peperdure aangelegenheid die pas efficiënt 
werkt als alle onderdelen van dat Vlaamse net in regel zijn met 
hedendaagse installatievereisten. Daarom werd VLARiO opge-
richt en worden keurders opgeleid om het vereiste gelijkvor-
migheidsattest af te leveren.
De installatie van een nutsvoorziening (gas, elektriciteit, enz) 
moest al over een officiële goedkeuring beschikken, nu geldt 
het ook voor de riolering bij nieuwbouw vóór de eerste inge-
bruikname, bij belangrijke verbouwingen, bij wijziging van 
het private rioolnet die de goede werking van het openbare 
net zou kunnen bedreigen of ook nog na vaststelling van een 
inbreuk op de conformiteit op verzoek van de rioolbeheerder. 
Dat geldt ook bij de aanleg van een gescheiden riolering op 
het openbaar domein met de verplichting om een afkoppeling 
door te voeren op particulier domein. 
De gemeentelijke rioolbeheerder is per gemeente verantwoor-
delijk voor de keuring en de aflevering van het attest. Elke eige-
naar blijft verantwoordelijk voor het correct functioneren van 
het eigen rioolnet.
Die keuring legt de nadruk op de correcte scheiding van afval-
water en regenwater bij de aansluiting op de openbare riole-
ring. Er moet een regenwaterput zijn. De keuring gebeurt als 
de koppelingen zijn uitgevoerd op het eigen rioolnet doch vóór 
het aanbrengen van vloerisolatie en chapes, zodat de binnen- 
en buitenleidingen nog goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Hier-
door worden aanzienlijke uitgaven bij afkeuring vermeden. 
De burger moet dus zijn eigen riolering “keuringsklaar maken” 
en de keuring bij de rioolbeheerder aanvragen. Er dienen foto’s 
gemaakt tijdens de aanleg van het rioolstelsel binnen en bui-
ten het gebouw. Facturen moeten voorgelegd worden waaruit 
de capaciteit van bepaalde rioleringsonderdelen kan worden 
afgeleid. Er moet een goedgekeurd bouwplan en een goedge-
keurde bouwvergunning (bij nieuwbouw) met een aanstiplijst 
van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorge-
legd worden. Ook de mogelijke briefwisseling met de rioolbe-
heerder (hier in de regio tmVW) kan nuttig zijn voor de keuring 
van het rioolnet op privaat terrein.
Deze verplichting van keuring van private riolering wordt op-
gelegd via het Algemene Waterverkoopreglement en is het ge-
volg van Europese milieureglementeringen.
De rioolbeheerder kan beslissen of in uw specifiek geval een of-
ficiële keurder wordt gestuurd ofwel of de bouwheer zelf daar-
voor moet instaan door beroep te doen op een erkend privaat 
bureau of firma, die de keuring kan opnemen in bv. de EPB-
verslaggeving. Zo kunnen de onkosten voor de rioolkeuring, 
mogelijks opgenomen in de EPB-factuur, iets lager zijn.

&  tmVW, 9000 Gent, Stropkaai 14 (078 353 599)
 e-mail: info@tmvw.be.

Omtrent de lokale infrastructuur
WmV vestigt de aandacht van de verantwoordelijke dienst op 
de erbarmelijke toestand van het mooie en nog jonge Afsnee-
Keuzepad op het grondgebied Drongen. De Dienst WBW volgt 
nu deze zaak op. WmV verwacht dat weldra de enkele diepe 
kuilen in het dijkpad zullen gedicht zijn.
Na Drongen maakte WmV een overzicht van “trage wegen” in 
Afsnee. Weldra volgt ook Sint-Denijs-Westrem. Het gaat om een 
studie op basis van cartografisch materiaal en plaatsbezoek. 

11.11.11
Opbrengst 11.11.11-campagne 2010
in 2010 stond onze werking in het teken van de millennium-
doelstellingen. Vijf jaar vóór de datum waarop de mDG’s ge-
haald moeten worden, wilden we de politici wakker schudden, 
want aan het huidige tempo worden de doelstellingen niet 
gehaald.
met de 11.11.11-campagne van 2010 focusten we op het conti-
nent dat het meest achterloopt wat het behalen van de millen-
niumdoelstellingen betreft: Afrika.
met een totaal van € 10.675.95 haalden we slechts € 3000 
minder op dan vorig jaar. Onverwacht, inderdaad, want ons 
actieweekend werd geteisterd door regen en overstromingen. 
De manmoedige inzet van talloze vrijwilligers kon een minder-
opbrengst niet vermijden. Bovendien sloegen veel schenkers 
11.11.11 een jaartje over nadat ze hun solidariteit al gul had-
den getoond voor de mensen in Haïti en Pakistan. Sowieso wil-
len we iedereen bedanken die een stukje van zijn tijd en/of een 
percentje van zijn inkomen aan 11.11.11 schonk. 

11.11.11-campagne 2011
miljoenen armen in het Zuiden zijn de allereerste slachtoffers 
van de klimaatopwarming. Nochtans is het niet hun levensstijl 
die het klimaat aan het wankelen brengt. 
Elke kilogram CO

2
 die wij uitstoten, legt een hypotheek op hun 

toekomst. Zo is de klimaatopwarming dubbel onrechtvaardig 
voor het arme Zuiden. We kunnen de millenniumdoelstellin-
gen wel vergeten als er niet dringend rechtvaardige en duur-
zame oplossingen komen voor het klimaatprobleem. Dit is voor 
11.11.11 het vertrekpunt om in 2011 en 2012 een tweejarige 
klimaatcampagne op te zetten waarin het Zuiden centraal 
staat.  
   
kermisbuffet  2011
Het kermisbuffet, een traditie die vele mensen samenbrengt 
en waarbij ook aan bewustmaking wordt gedaan, gaat dit jaar 
door zondag 16 oktober. je kan dan weer aanschuiven vanaf 
12.30 tot 13.30 uur voor een heerlijk warm buffet.  



Honderden kilometers rustige en veilige wegen nuttig voor de 
wandelaar en de fietser: het zijn vaak paden die niet meer ge-
bruikt werden door lokale omstandigheden (veelal agrarisch 
ingepalmd) en zo uit het moderne infrastructurele net zijn 
verdwenen. Het gaat in feite om een recente verruiming van 
het begrip “buurtweg” waar in elk geval gemotoriseerd ver-
keer niet thuishoort. WmV zal binnenkort hierover toelichting 
verstrekken.

Aangroei van nieuwbouw op het ex-vliegveld leidt tot verho-
ging van het autoverkeer en tekort van parkeergelegenheid in 
en rond het loopproject. WmV volgt de evolutie op de voet en 
onderhoudt hiervoor contacten met de Stad. De Dienst mobili-
teit en het iVA mobiliteitsbedrijf (voorheen het Parkeerbedrijf 
Gent) vragen nu een studie aan een studiebureau. Dit mobi-
liteitseffectenrapport geeft een grondige actualisatie van de 
mobiliteit op deze projectsite the Loop. Dat alles moet klaar 
zijn tegen eind 2011. Dit wordt nog besproken in de Klankbord-
groep waarvan WmV deel uitmaakt.
 
Hier en daar voorziet het parkbos parkings. Eén ervan werd 
onlangs in de klankbordgroep door WmV afgekeurd omdat het 
in het fraaie landschap werd ingetekend tussen de Kortrijkse-
steenweg (N43)  en de j.B. de Gieylaan. Daar werd toen beslist 
om de concentratie van heel wat auto’s te verplaatsen naar 
een noorderhoek van het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem naast 
de parking van Aldi en Brantano. Op aandringen ook van be-
woners aldaar heeft WmV aan de Provincie gevraagd om de 
in- en uitrit van deze Parkbosparking te situeren op de Kortrijk-
sesteenweg en niet meer in de drukke j.B. de Gieylaan. Ook 
drong WmV erop aan om dat parkeeroppervlak tot het mini-
mum te herleiden en om de landweg, gekend als Duiverstraat, 
te behouden voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Zowat overal wordt de snelheidsbeperking in de zone 30, met 
name in de dorpskom van Sint-Denijs-Westrem niet gerespec-
teerd (binnen de zone 30 moeten borden hieraan herinneren). 
Bijzonder in de Kleine Gentstraat zorgt dat voor gevaarlijke si-
tuaties omdat deze lange straat een breed en een smal pro-
fiel kent, zonder goed uitgebouwde trottoirs. Politiediensten 
hebben de verkeerssituatie in deze straat onderzocht. Er wordt 
geen aanvullende signalisatie aangebracht maar er worden 
snelheidsmetingen doorgevoerd met mogelijke controles. Ook 
gaat de Dienst mobiliteit na of nog aanvullende snelheidsrem-
mende infrastructuur moet worden voorzien, ondanks de drie 
snelheidsdorpels. We volgen dit dossier, dat voor verdere be-
handeling werd overgemaakt aan bevoegde diensten.

Er zijn geen plannen, zo meldde AWV onlangs aan WmV, om de 
afrit van de e40 naar de Kortrijksesteenweg (N43) af te schaf-
fen, komende vanuit de richting Brussel. Hierover circuleerden 
onlangs geruchten. Bij dit knooppunt worden verkeerslichten 
geplaatst ten behoeve van bussen van De Lijn die daar de steen-
weg zullen kruisen (richting the Loop). Het eerder voorziene 
rondpunt vervalt. Overigens is de uitvoering van rotondes op 
deze gewestweg momenteel opgeschort omwille van de even-
tuele verlenging van de tramlijn, waarvoor de studie door De 
Lijn nog dient te worden opgestart (allicht in 2012).

diverse
Er wordt nogal geklaagd over de aanwezigheid van kauwen in 
schouwen. Uit navraag bij de Stad blijkt nu dat niet dient gere-
kend op stadsdiensten om vogels uit schouwen te komen ver-
wijderen, behoudens als het mocht gaan om het bevrijden er-
van. Er wordt doorverwezen naar schouwvegers of aannemers 

die deze klus kunnen klaren, waarbij eventueel een stevig gaas 
in combinatie met een schouwkap wordt aangebracht. 
Andermaal wordt opgeroepen om geen voedsel te strooien in 
tuinen en op straat voor vogels zoals kraaien, kauwen en ek-
sters opdat zij zich niet langer zouden ophouden in bewoonde 
buurten.

De brandweer kan slechts opgeroepen worden indien wespen 
“een bedreiging vormen voor mens en dier”. Het begrip “be-
dreiging” is moeilijk definieerbaar. Al zijn wespen beschermde 
beestjes, voor WmV zijn ze ronduit altijd bedreigend (niet te 
verwarren met bijen en hommels).

De prachtige beuk en de Libanese ceder aan de voorkant van 
het park van kasteel Borluut werden gerooid. Dit leidde tot een 
ernstige ingreep in het mooie landschap van deze site. WmV 
vroeg de Stad om een wederaanplanting te onderzoeken. Om-
dat de enorme wortels nooit werden weggehaald, kampt men 
met gebrek aan ruimte voor wederaanplanting. Er komt dus 
geen wederaanplanting.

WMv-werking en wijkvertegenwoordigers
Binnenkort wordt de geactualiseerde lijst van de WmV-verte-
genwoordigers in uw buurt of wijk bekendgemaakt.
Het publiek kan suggesties doen en problemen signaleren 
op de WmV-vergaderingen van maandag 12 september en  
28 november, telkens om 19.30 uur stipt in het zaaltje bij het 
Café in het Gemeentehuis, SDW. De wijkvertegenwoordigers en 
het bestuur vergaderen er om 20 uur.

Uitnodigingen:   
• zaterdag 17 september tussen 9.30 en 12 uur gaat de eerste 

collectieve netheidsactie door in het nog jonge Duddegem-
bosje. iedereen is welkom. Dit kadert in een Little Netheids-
charter dat met de Stad werd ondertekend.

 iVAGO zorgt voor vuilniszakken. Sluikstorten is uit den boze! 
Het Duddegembosje staat open voor iedereen, dus is ieder-
een verantwoordelijk om te waken over de netheid.

• zaterdag 8 oktober om 14.30 uur start een korte herfstwan-
deling met een erkende natuurgids in het gebied van de 
Beelaertmeers in Afsnee-Goedingen. Duur: 2 uren. De deel-
name is gratis. Afspraak niet bij de kerk van Afsnee doch wel 
bij de E40-brug over de Leie in Afsnee.

• zaterdag 22 oktober tussen 9.30 en 12 uur gaat het herfst-
onderhoud door van het Duddegembosje om ongewenste 
woekerplanten te verwijderen. Alle helpende handen (niet 
van kinderen) zijn er welkom. WmV rekent op u!

Bij al deze initiatieven zijn de deelnemers gedekt door de ver-
eiste verzekering. 

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

rommelmarkt
SiNt-DENijS-WEStREm

rommelmarkt met oesterbar en tapas
Gemeenteplein SDW. Opstellen standplaatsen vanaf 8 uur.
Kostprijs: € 2 per m2, betaling ter plaatse.
Volgende rommelmarkt is op zondag 18 september.

&    melangeparfait@telenet.be



        

Weekenddienst hUisartsen - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-
meld. Bij een gesplitste weekenddienst wisselt de wacht de zondagochtend om 8 uur. 
voortaan belt u naar het centraal OprOepnUMMer 09 220 66 66 en u wordt direct doorverbonden met de arts die de wachtdienst heeft 
voor zwijnaarde, sint-denijs-Westrem, afsnee, sint-Martens-latem en deurle.

Wachtdienst tandartsen
Centraal oproepnummer: 09 033 99 69
Bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 18 uur.  Betalend nummer aan € 1.5 per minuut.

veeartsen - Wachtdienst: 09 217 00 62

Wachtdienst apOtheken 
De wachtdienstweek is opgesplitst in een WEEKENDDiENSt van vrijdagavond om 19 uur tot maandagavond 23 uur en een WEEKDiENSt van 
dinsdagochtend 9 uur tot vrijdagavond 19 uur. Voor de apothekers uit het Leie-gebied: de WEEKENDDiENSt van vrijdagavond om 19.30 uur 
tot dinsdagochtend 8.30 uur; de WEEKDiENSt van dinsdagochtend om 8.30 uur tot vrijdagavond 19.30 uur. 
Na 23 uur kunt u bellen naar het centraal oproepnummer 09 236 50 00. Een operator zal u doorverwijzen.
OPGELEt: om praktische redenen is het niet mogelijk om tijdens de wachtdienst met een bankkaart te betalen!

Wachtdiensten

 Van 26 tot 29 augustus
mORtiER, Prinses Clementinalaan 13, Gent  09 221 15 05
HAEmS, Heerweg-Noord 31, Zwijnaarde 09 222 80 58
 Van 30 augustus tot 2 september
tHOmAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent 09 222 48 63
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40
 Van 2 tot 5 september
de BraBandere, sint-dionysiusstraat 44, sdW 09 221 93 39
 Van 6 tot 9 september
OUshOOrn, hogeheerweg 63, sdW 09 222 66 59
 Van 9 tot 12 september
VALLAEyS, Heerweg-Zuid 1, Zwijnaarde                  09 222 48 95
VANDERmEERSCH, Kortrijksesteenweg 580                  09 222 82 67
DERAEDt, Golflaan 44, Sint-martens-Latem 09 282 30 95
 Van 13 tot 16 september
WAUtERS, Kortrijksesteenweg 27, Gent 09 221 11 56

VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
 Van 16 tot 19 september
HAGHEDOOREN y.,Voskenslaan 399, Gent 09 222 46 05
HEyLBROECK, maenhoutstraat 14, S-m-Latem 09 282 51 88
 Van 20 tot 23 september
mOENtjES, Keistraat 30, Sint-martens-Latem 09 282 86 64
 Van 23 tot 26 september
GOORmACHtiGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent 09 225 71 06
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle 09 282 62 27
 Van 27 tot 30 september
VANDEKERCKHOVE, Kon. m. Hendrikaplein 42, Gent 09 222 33 88
DE RiDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
 Van 30 september tot 3 oktober
BOURGUiGNON, Koning Albertlaan 39, Gent 09 222 42 61
VERmASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte 09 282 38 16

OcMW GENt

Begin februari 2011 startte ons project “voorkomen van soci-
aal isolement” voor alle 80-plussers uit Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee. Ondertussen kreeg iedere senior boven de 80 jaar 
een huisbezoek aangeboden door medewerkers van OCmW 
Gent.
Bij de wederzijdse kennismaking beloofden we jullie de resul-
taten te bezorgen.

in samenwerking met dekenij Borluut willen wij deze resulta-
ten voorstellen op een infomoment, waarvoor we jullie graag 
uitnodigen. 
Dit zal doorgaan op woensdag 21 september om 20 uur in 
het dienstencentrum (oude gemeentehuis) in Sint-Denijs-
Westrem.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen.

clubhuis VOOR 

50-plussers SDW

Opendeurdag zaterdag 3 september
Volgende activiteiten kan u tussen 14 en 18 uur komen bekij-
ken of zelf meedoen: tai chi chuan initiatielessen, informatie 
computerhoekje, handwerk en knutselen met OKRA, kaarten, 
biljarten, petanque.

Van 14.30 uur tot 17 uur: tekenen voor beginners en gevorder-
den.

Van 16 tot 18 uur: boetseren met klei.

iedereen is van harte welkom en krijgt een gratis drankje aan-
geboden.

Het bestuur



Aan de rand van het historisch en cultureel stadscentrum Gent
pronkt dit veelzijdige kasteel in al haar glorie
het MAALTEBRUGGEKASTEEL
een architecturale parel
een symbiose van neogotiek en classicisme
een unieke locatie voor uw bijeenkomst, seminarie, productvoorstelling, feest

Een stijlvolle bestemming voor uw meeting of evenement voor groepen van 5 tot 300 personen

MAALTEBRUGGEKASTEEL    Kortrijksesteenweg 1023 I 9000 Gent
T +32 9 242 88 34      info@maaltebruggekasteel.be     www.maaltebruggekasteel.be
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