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Nieuws van de dekenij
KERMIS VAN ZATERDAG 16 TOT EN MET WOENSDAG 20 OKTOBER

In 2010 creëerde Dekenij Borluut in haar schoot een “Kermiscomité” om de organisatie en coör-
dinatie van alle evenementen van de stadskermis op zich te nemen en werden al verschillende 
nieuwe initiatieven ondernomen. Nu in 2011 worden deze initiatieven verder uitgewerkt en ver-
diept op basis van de ervaringen van vorig jaar.

Als u geniet van deze kermis, denk dan eens aan de medewerkers van het Kermiscomité die een 
jaar hebben samengewerkt met groot engagement om een goed gevuld programma aan de inwo-
ners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee te kunnen aanbieden: Magda Declerck, Karina en Danny 
Goethals - Hautekeete, Micheline Tamsin, Matthias Vanaelst, Frieda Van Caeckenberghe, Jeanine 
Van de Ginste, Wim Van Lancker, Lieve Vanmaele. 

We voorzien evenementen voor alle leeftijden, ontspanning, cultuur, beweging, ondersteuning 
sociale werken, samenzijn……We doen een oproep om deel te nemen aan veel evenementen. Een 
kermis zonder volk is geen kermis. We mikken op een “kermis van ontmoetingen”. We hopen op 
goed weer, al is het oktober, maar laat ook regen en wind jullie niet afschepen.

Evenementen ingericht door het Kermiscomité van Dekenij Borluut: 
wedstrijd kindertekeningen, reuzenstoet met randanimatie en soepwedstrijd

Wedstrijd kindertekeningen “reuzemooi en reuzeleuk” rond het thema reus in de twee basis-
scholen van Sint-Denijs-Westrem: Westerhem en Sint-Paulus.
De leerlingen en kleuters van beide basisscholen van Sint-Denijs-Westrem maakten tekeningen 
rond het thema “reus”. De kinderen tekenden met artistieke hand hun reusvertaling op papier. De 
winnende tekeningen werden verwerkt tot affiches ter duiding van het kindvriendelijke kermis-
programma. Er werden 10 tekeningen geselecteerd. De prijsuitreiking heeft plaats zaterdag 14 
oktober om 17.30 uur in de feesttent. 

Alle ingestuurde werken zijn tijdens het kermisweekend te bezichtigen in een tentoonstelling 
opgesteld in de overdekte speelplaats van de Basisschool Sint-Paulus. Reuzemooi en reuzeleuk!

Op de tentoonstelling kom je ook wat meer te weten over onze reus Jan zelf.
De Heemkring Scheldeveld vertelt op drie panelen: 1. Wie was Jan Borluut, 2 De Borluuts in het 
Gentse, 3. Waar, wanneer  en door wie is de reus Jan Borluut gebouwd en gedoopt in SDW.

Zaterdag 15 oktober: reuzenoptocht
14.45 uur: reuzenoptocht langs een uitgestippeld parcours, pannenkoekenbak en reuzengezel-
schapsspelen in de feesttent (Kermiscomité, Zonnekerels) 

De reus Borluut is opgesmukt, in goede vorm, in ere hersteld. Dat verdient een reuzenmooie 
optocht door Sint-Denijs-Westrem.



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

Uitstekende ligging · bereikbaarheid openbaar vervoer · parking · prachtig zicht op Engels landschapspark · sterke prijs/kwaliteit
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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 28 oktober. De 
teksten uITERlIjK TEGEN 11 OKTOBER 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 of 2007 geschreven 
zonder bijzondere opmaak.

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoe-
delijk op 25 november en 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

Reuzenstoet kermiszaterdag 
U doet toch mee?
Oproep tot deelname:         
                             
wanneer:  zaterdag 15 oktober
waar:  verzamelen aan kermistent (Krijzeltand)
 We gaan in stoet de reus Borluut ophalen (kas-

teel Borluut) om die vervolgens zijn plaats te 
geven in de kermistent. 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 deelnemende groepen.
 Inschrijven is deelnemen.
inschrijven: op voorhand via secretariaat Kermiscomité: joseph_de_clercq@telenet.be
 Inschrijven kan tot 7 oktober. 
 Steeds inschrijven als groep van tenminste 5 personen. Alle leeftijden.
mogelijkheden: buren, scholen, straat, buurtwerking, jeugdbeweging, verenigingen, fa-

milie, 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, wie-
len, fietsen…stapvoets tempo is de richtlijn.

positie en groepsvolgorde: blijven ongewijzigd gedurende het volledige parcours
thema is “de reus”….inspiratie nodig? Klein Duimpje, 7-mijlslaarzen, reuzenpap, reu-

zendans, reuzenschoen, kabouters, reuzeleuk, reuzenhonger, reuzenrad, reu-
zenverhalen en sprookjes.

jurering: aandachtspunten:
 - thematische ludieke, creatieve verwerking en interpretatie van het thema reus       
 - kostumering/attributen
        - link tussen de groepsnaam en het inhoudelijk gepresenteerde
        - 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 groepen 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 organiserende instantie.

Inschrijving:
Stuur een mailtje naar: joseph_de_clercq@telenet.be  
met vermelding van naam/ tel verantwoordelijke groep, naam groep en  vermoe-
delijk aantal deelnemers

14.30 uur: pannenkoekenbak, grime en reuzengezelschapsspelen in de feesttent
De kindernamiddag wordt luister bijgezet met pannenkoeken en reuzengezelschaps-
spelen in de feesttent. Met grime kunnen de kinderen zich inleven in personages uit 
sprookjes tot sprookjesfiguren.



groten getale terugzien op straat gedurende de kermis, met 
een beker soep om de handen te verwarmen als het ’s avonds 
al wat kouder wordt, is een ingrediënt voor gezellige ontmoe-
tingen op een groot volksfeest.

Enkele belangrijke punten uit het reglement:
-  elke deelnemer krijgt een tafel ter beschikking
-  elke deelnemer zorgt zelf voor een mogelijkheid om de thuis 

gemaakte soep warm te houden, voor versiering van de 
stand, kledij standhouder en het nodige om de soep te pro-
moten en te serveren

-  elke deelnemer staat zelf in voor de onkosten van de eigen 
soep

-  men kan met anderen afspreken om de soep op een gemeen-
schappelijk toestel op temperatuur te houden. Creatieve op-
lossingen zoals thermossen, warmhouders enz. kunnen nut-
tig zijn

-  prijsuitreiking om 18 uur: bij afwezigheid vervalt de prijs.
 Prijs voor de proever: € 5 (dit is de prijs voor een tas waarmee 

je aan alle standjes kan gaan proeven
 

inschrijving: stuur een mailtje naar:
joseph_de_clercq@telenet.be
met: naam/ tel verantwoordelijke (ev. groep)
 naam (ev. groep) 
 vermoedelijk aantal deelnemers
of tel: (09 329 52 41) 

 
18 uur: met de reus aan tafel....
Na de soep nog wat honger? Kom kijken en smullen van dat 
reuzebrood! (feesttent)

clubhuis VOOR 

Senioren SDW

computerhoekje
Zoals gewoonlijk hernemen de Buddy’s hun wekelijkse hulp aan de 
geïnteresseerden in de computermogelijkheden.
Elke donderdag van 14 tot 16.30 uur kunnen beginners en gevor-
derden terecht in het Clubhuis voor Senioren met hun specifieke 
vragen en/of problemen.
Ook bij de aanschaf van een nieuwe computer kan gerichte infor-
matie van belang zijn.

De Buddy’s

21 uur: optreden van chris Hageland in de feesttent 
(org. dekenij Borluut)
Het was een blinde kloosterzuster die Chris de beginselen van 
muziek en gitaarspel bijbracht. 
Jaren later stemde Chris toe om wat live muziek te brengen aan 
een kraampje op de Gentse Feesten. Gewoon wat ambiance 
en entertainment voor de klanten en voorbijgangers, waarvan 
één de organisator van de muziekwerking op de Groentemarkt 
bleek te zijn.
Laatstgenoemde vond dat Chris beter op het podium dan er-

naast zou staan en na 
wat overleg stond Chris 
Hageland (de naam werd 
hem trouwens door de 
organisator meegegeven) 
dat jaar tien maal op het 
podium van de Groente-
markt.
Maar toen kwam het ver-
langen om steeds beter te 

worden: het beter brengen van nummers, een meer hetero-
gene begeleiding… en dat verlangen werd elk optreden een 
beetje aangewakkerd. Heel wat vrienden passeerden de revue, 
alvorens eindelijk een vaste begeleidingsband rond Chris werd 
gevormd.
Toch bleef de intentie steeds dezelfde: Chris Hageland doet on-
gedwongen zijn ding op het podium, het publiek zingt, danst, 
brult en feest mee. Het is en blijft een formule die we nooit zul-
len veranderen. Chris Hageland is een allround groep die folk, 
country, rock, pop, balladen, evergreens, … brengt.

Zondag 16 oktober om 11 uur: receptie opgeluisterd door 
Koninklijke Harmonie Echo der leie (org. dekenij Borluut)
Naar jaarlijkse traditie organiseert Dekenij Borluut een receptie 
voor alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. De ker-
mis is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten door ofwel mee 
te helpen als vrijwilliger of deel te nemen aan de geplande eve-
nementen. De kermis brengt leven in de gemeente en mikt op 
samenhorigheid. Er zijn veel verenigingen in onze gemeente. 
Een evenement samen organiseren of in groep naar een evene-
ment gaan dat door een andere vereniging is georganiseerd, 
haalt elke vereniging uit het eigen isolement. Ook de hande-
laars worden betrokken bij het kermisgebeuren: als jurylid bij de 
beoordeling van de soepwedstrijd, ophangen van affiches van 
de kermis, aanpassen uitstalraam aan het thema van de kermis, 
dit jaar “de reus”….
Tijdens de receptie trekt een onschuldige hand de nummers van 
de lidkaarten van Dekenij Borluut die een van de aankoopbon-
nen kunnen winnen. De winnende nummers worden gepubli-
ceerd in de volgende INFO. De aankoopbonnen moeten ten laat-
ste afgehaald worden vóór 15 november bij deken Frieda Van 
Caeckenberghe, Lettelbroeklaan 3, 9051 SDW (09 222 03 01). 

Zondag 16 oktober om 16 uur: soepwedstrijd (feesttent)
Soepfestival: feestcomité van de kermis gaat op zoek naar de 
beste reuzensoep! 
Zondag wordt tijdens de kermis een soepfestival georganiseerd 
door het feestcomité van de kermis. We willen hierbij zowel de 
verenigingen als individuele deelnemers uitnodigen om aan 
dit festival deel te nemen. Het is de bedoeling dat de deelne-
mers hun favoriete soep bereiden. Op die manier kunnen ze 
meedingen naar de “prijs van de beste reuzensoep”.
We willen met dit soepfestival, doorheen alle kermisactivitei-
ten, een warme sfeer creëren tussen individuen, verenigingen 
en tussen alle generaties van Sint-Denijs-Westrem. Elkaar in 



Vereniging in de kijker

      SINT-cAMIlluSKOOR
VOORZITTER 

Joris Sleurs (09 222 03 01)

DIRIGENT
Lieve Strybos (09 282 70 94)

Het Sint-Camilluskoor is zo één van die vaste waarden in het vereni-
gingsleven van Sint-Denijs-Westrem en vierde vorige zomer haar 40-jarig 
jubileum met een feestelijk evenement op het domein van het kasteel 
van het Sint-Camillusinstituut. Het werd een prachtig feest met alle 
sympathisanten, familie en kennissen en gaf ons veel zin en vertrouwen 
om met hetzelfde enthousiasme verder te doen. Onze voorzitter Joris 
Sleurs, oprichter en bezieler van het koor werd in de bloemetjes gezet. 
Met zijn groot en warm engagement is hij onze stuwende kracht.

Het koor is een dynamische groep van een 40-tal enthousiaste zangers. 
We komen elke maandagavond samen en repeteren onder de leiding 
van dirigent Lieve Strybos, die steeds opnieuw een gevarieerd en fris 
repertorium weet te ontdekken.

We zingen in een ontspannen en aangename sfeer, waar het groepsge-
voel en de vriendschap belangrijk zijn. 

Een greep uit het repertorium: polyfonie, renaissancemuziek, barok, 
romantische werken, volksliederen, gospelsongs en eigentijdse compo-
sities. Naast het jaarlijkse kerstconcert in de parochiekerk dat voor vele 
sympathisanten een niet te missen hoogtepunt blijft, brengen we een 
aperitiefconcert. Soms verzorgen we een kerkelijke viering of luisteren 
we een gelegenheidsfeest op. Een concertreis nu en dan verscherpt onze 
inzet en groepsgevoel.     

Ben je geïnteresseerd om met ons mee te zingen? Ook jongeren zijn 
welkom! Kom gerust eens langs en neem vrijblijvend deel aan een re-
petitie. 

Van de koorleden vragen we een wekelijks engagement.

We verwachten je op maandagavond om 20 uur in de sportzaal van het 
Sint-Camillusinstituut, mits een seintje vooraf.

Foto’s: Chris Cauwe.



    Week tot week
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
Woe. 12 – OKRA
 14.00: filmnamiddag (Deinze)
Za. 15 – cluBHuIS VOOR SENIOREN
 13.30: opendeurdag
Zo. 16 – GEZINSBOND SDW
 10.00: Ziezoodag (Antwerpen)
Di. 18 – MARKANT en DAVIDSFONDS
 20.00: voordracht India (Clubhuis SDW)
Do. 20, Vrij. 21, Za. 22 - REDERIjKERSK. DE lOOF-
BlOMME
 20.00: “de ingebeelde zieke” (Gildenhuis)
Vrij. 21 – PAROcHIES SDW / AFSNEE
 20.00: parochieavond (Clubhuis voor Senioren)
Za. 22 – WMV SDW / AFSNEE
 09.30: onderhoudsbeurt Duddegembosje
Ma. 24 – KVlV SDW
 ledennamiddag, lidgeld
Do. 27 – DAVIDSFONDS SDW
 20.00: spreekbeurt (Nazareth)
Do. 27, Vrij. 28, Za. 29 – REDERIjKERSK. DE lOOF-
BlOMME
 20.00: “de ingebeelde zieke” (Gildenhuis)
Za. 29 – MARKANT DE PINTE / SDW
 19.00: operavoorstelling (Kinepolis Gent)
Za. 29 – SINT-cAMIlluSKOOR
 20.00: gospels (Nieuw Gent)
Zo. 30 – REDERIjKERSKAMER DE lOOFBlOMME
 17.00: “de ingebeelde zieke” (Gildenhuis)

NOVEMBER
Di. 1 – NSB SDW / AFSNEE
 activiteit
Do. 3, Vrij. 4, Za. 5 – REDERIjKERSK. DE lOOFBlOM-
ME
 20.00: “de ingebeelde zieke” (Gildenhuis)
Vrij. 11 – NSB SDW / AFSNEE
 activiteit
Ma. 14 – MARKANT DE PINTE / SDW
 dialoog: Rusland (Guislain)
Di. 15 – MARKANT DE PINTE / SDW
 bezoek aan MAS (Antwerpen)
Za. 19 – ScOuTS EN GIDSEN
 scoutsbal
Zo. 20 – DAVIDSFONDS SDW
 10.00: bezoek MSK Gent
Do. 24 – OKRA SDW
 bezoek aan de Bijlokesite
Do. 24 – MARKANT DE PINTE / SDW
 voordracht over schouderpijn
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’)
Woe. 30 – MARKANT DE PINTE / SDW
 hobbyles

Scouts & Gidsen 
VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS

Zaterdag 19 november: scouts- en gidsenbal 2011  
Het scoutsbal van SDW is de ideale gelegenheid om eens 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 avond.
Dit jaar gaat dit spetterend feest door zaterdag 19 november in het Gilden-
huis.
Vanaf 19 uur bieden wij u een verzorgde winterbarbecue aan, voorafgegaan 
door een aperitief.  
Prijs per persoon, BBQ én dansfeest : € 20
Indien u liever enkel naar het dansfeest komt, dan bent u welkom vanaf 
22.30 uur.
U betaalt dan € 4 inkom aan de kassa.
Schrijf je in vóór 14 november door over te schrijven op rekening 
850-8180808-20 én ook te mailen naar: scoutsbal@zonnekerels.be of bellen 
naar Kris Pieters (0499 996 294).

Een stevige linker,
De leidingploeg & vzw Vrienden van de Zonnekerels

Sint-camilluskoor
Zaterdag 29 oktober om 20 uur: gospels  
Het Sint-Camilluskoor zingt samen met 
andere koren gospels voor de Damiaan-
actie, zaterdag 29 oktober om 20 uur 
in de Christus Koningkerk, Rerum Nova-
rumplein (Nieuw Gent). 

Lea Gilmore zingt met 10 jeugd- en  
volwassenenkoren gospels ten voordele 
van het werk van pater Damiaan.

Kaarten aan € 20 te bekomen bij de leden van het koor:
Joris Sleurs, Lettelbroeklaan 3, SDW (09 222 03 01); 
frieda.sleurs@telenet.be.
Marie-Ann Van Haute (0472 33 24 88), Stormvogelstraat 23, Gent; 
mariannevanhaute@hotmail.com 

Tai chi LATEM-DEURLE

Tai Chi bestaat uit een opeenvolging van meestal zachte, ronde bewegingen 
die rustig en vloeiend uitgevoerd worden. Deze vloeiende, ronde lichaams-
bewegingen houden het lichaam soepel en gezond (heilsgymnastiek). Het 
rustige tempo verhoogt de concentratie en is een vorm van natuurlijke me-
ditatie.
Tai Chi is geschikt voor iedereen, ook voor wie nooit aan sport gedaan heeft. 
Wij oefenen elke donderdag van 19.30 tot 21 uur in het wijkcentrum Oase, 
Constant Permekelaan, Sint-Martens-Latem.
Van 6 oktober tot en met 8 december oefenen we tijdelijk in het gemeen-
schapslokaal van Deurle (achter het oud gemeentehuis van Deurle; rotonde 
Xavier De Cocklaan)

&   Guy Mulert (09 282 23 88); guy.mulert@telenet.be



REDERIJKERSKAMER

De loofblomme
…gaat in zee met theatermo-
nument Dirk Tanghe
Voor theaterliefhebbers is 
Dirk Tanghe geen onbeken-
de. Samen met een ploeg 
enthousiaste acteurs van De 
Loofblomme zet Dirk Tanghe 
een eigenzinnige versie van 
“De Ingebeelde Zieke” van 
Molière op de planken. Het 
wordt een voorstelling om 
naar uit te kijken!
Dirk Tanghe is bij het grote 
publiek in Vlaanderen be-
kend geworden door zijn 
schitterende opvoeringen zo-
als De Getemde Feeks, De Vrek en Romeo en Julia. Dirk Tanghe was 
jarenlang als regisseur actief in grote gezelschappen in Vlaande-
ren en Nederland (o.a. NTGent en KVS Brussel). Hij maakte naam, 
ook in Nederland, met tal van eigentijdse regies en bewerkingen 
van klassieke teksten.

spelen mee:
Chris Afschrift, Simon Monbaliu, Walter Schudel, Tom de Bleye, 
Lien Ooghe, Sara Ooghe, Dirk Vanmeirhaeghe, Matthias Vekeman, 
Elke De Gezelle, Nele Dewaele, Oswald Versyp, Magali De Bruyne

voorstelling 
Donderdag 20, vrijdag 21, zaterdag 22, donderdag 27, vrijdag 28, 
zaterdag 29, zondag 30 oktober (17 uur) en donderdag 3, vrijdag 4 
en zaterdag 5 november telkens om 20 uur.

plaats: zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem
prijs: € 9;  € 8 voor 60-plus en studenten
reservatie: (0476 66 79 13)  of via www.loofblomme.be

Markant DE PINTE/SDW

Zaterdag 29 oktober om 18.30 uur: opera in Kinepolis Gent
Dit seizoen brengt Kinepolis opnieuw enkele spraakmakende 
opera’s in hoge definitie op groot scherm, terwijl ze live wor-
den opgevoerd in de Metropolitan Opera in New York. 
Uitvoering van Don Giovanni van W.A. Mozart o.l.v. James Le-
vine. 
Ontvangst met een drankje – opera om 19 uur met pauze – 
einde voorzien rond 23 uur.
Reservatie is noodzakelijk.

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. 
Het “Eilandje” is in Antwerpen een bruisend stadsdeel in volle 
ontwikkeling. De 60m hoge MAS-toren is een nieuw oriëntatie-
punt in de stad: een toren van op elkaar gestapelde verdiepin-
gen elk met hun eigen museum met o.a. het verhaal van de 
stad, de haven en de scheepvaart, de etnografische collecties 
e.a.. We maken een begeleide MAS-tour en genieten tezelfder-
tijd van het schitterend uitzicht op de stad. 

Het Paleis op de Meir is een 18de-eeuwse stadsresidentie in 
vorstelijke stijl waarvan de salons zorgvuldig werden gerestau-
reerd.
Reservatie is noodzakelijk. 

Markante Dialogen
Deze reeks voordachten vindt plaats in het Vormingscentrum 
Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, telkens van 14 uur tot 
± 16.30 uur.
Maandag 10 oktober: China: wordt het een supermacht?
(Ruddy Doom UG)
Maandag 14 november: Rusland: toekomstperspectieven van 
een wereldmacht
(Prof. dr. Wim Coudenys Lessius Antwerpen/KUL)
Maandag 12 december: de Arabische Wereld: de jongerenrevo-
lutie, een democratische doorbraak?
(Prof. dr. Giovanni Schallenbergh UG)
Dinsdag 10 januari: feestviering 40-jarig bestaan Markante Dia-
logen
Maandag 13 februari: “meer dan ooit Europa”
(dhr. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad)
Maandag 12 maart: Zuid-Oost-Azië: focus op de groeilanden 
(Prof. dr. Jeroen Adam UG)

& Miet Van Meerbeeck (09 222 56 47);
 markantedialogen@hotmail.com

De Stad
springt in…

Wist u dat er twee (gratis) telefoonnummers ter beschikking staan 
van de bevolking om onregelmatigheden aan de Stad te melden 
of waar je je ergernis over iets kwijt kan?
Onder INFO kan u alle meldingen kwijt i.v.m. de slechte werking 
van (stads)diensten. Niet dat die er zijn, maar ‘derden’ laten wel 
al eens ene steek vallen. Zolang de Stad hiervan niet op de hoogte 
is, kan zij ook niet ingrijpen. 
Daarom één (gratis) nummer:

(09 210 10 10)
of elektronisch via het klachtenregistratieformulier 

(www.gent.be) of gentinfo@gent.be of per fax: (09 210 10 20).

Het OOG staat voor  “Ondersteuningspunt Ondernemers Gent” en 
is voor de ondernemers wat Gentinfo is voor de gewone burger: 
een loket waar je alles kan vragen wat je over ondernemen wil 
weten. Het OOG loodst je vlot door het woud van regelgevingen, 
via procedures naar snelle oplossingen, zowel voor de kleine zelf-
standige als de grote multinational op het Gentse grondgebied. 
Mathias De Clercq, schepen van Economie, stelt dit als volgt: “De 
Stad verlaagt met dit unieke aanspreekpunt de administratieve 
last voor ondernemers. Het OOG zorgt ervoor dat ondernemers 
snel hun weg vinden in de stedelijke diensten, procedures en re-
gelgeving. Deze kosten- en tijdsbesparing maakt van Gent een nog 
meer ondernemingsvriendelijke stad.” 

Het woord is nu aan de ondernemers op het (gratis) nummer: 
(09 210 10 60)

of via een bezoek aan “Ondersteuningspunt Ondernemers Gent”, 
Sint-Niklaasstraat 27/401, 9000 Gent, per e-mail op 

ondernemen@gent.be of fax (09 266 84 49).
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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
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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

Bestrijd eenzaamheid bij ouderen
Bel “de vlaschaard”

Lokaal Dienstencentrum voor Sint-Denijs-Westrem / Afsnee
09/ 266 93 44

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 27 oktober om 20 uur: spreekbeurt
Knackdirecteur Rik Van Cauwelaert komt spreken over “Vlaan-
deren vandaag – in de Wetstraat, in Europa en in de wereld”
Eigenlijk verkeert België sinds de verkiezingen van juni 2007 in 
een impasse.
Er is gewoon geen geld meer om de solidariteit te organiseren 
op de manier zoals we dat nu doen. Wie zich verzet tegen de 
noodzakelijke hervormingen brengt op termijn onze welvaart 
en dus ook bv. onze sociale zekerheid in het gedrang.
De natiestaat België wordt niet alleen uitgehold door bevoegd-
heidsoverdrachten naar de regio’s, maar ook, en zelfs vooral, 
door internationale regelgeving.
Zo komt ongeveer 80% van onze regelgeving van Europa.
Dit en zoveel meer is te beluisteren in een spreekbeurt van 
het Davidsfonds ingericht door het gewest Leie en Schelde op 
donderdag 27 oktober in het Cultureel Centrum ‘De Zwaan’, 
Dorp 1 te Nazareth.
Toegangsprijs: € 3 voor houders van een Davidsfonds-cultuur-
kaart, € 5 voor anderen.
Er is gelegenheid om mee te rijden, afspreken kan via Chris 
Devos (09 221 22 04).

&    Hervé Mangeleer (0479 392 303)

Zondag 20 november: bezoek aan het Museum van Schone 
Kunsten
in het Citadelpark te Gent voor de tentoonstelling van Minne, 
Maeterlinck en Constable.
Een lokale gids zal de verschillende kunstwerken voor ons 
bespreken.
Samenkomst: om 10 uur aan de ingang van het museum 
(gelegenheid om mee te rijden)
Deelnameprijs: Gentenaars (paspoort vereist): € 5,
anderen € 12.
Inschrijven bij Chris Devos (09 221 22 04) vóór 28 oktober.
Iedereen welkom.

&    Hervé Mangeleer (0479 392 303)

Zaterdag 10 december: concert in de Bijloke te Gent
De Brussels Radio Philharmonic geeft er een concert: “Van 
Finse Naaldwouden en Rijnlandschappen”.
We komen samen aan de ingang van de concertzaal de Bijloke 
om 19.45uur (meerijden mogelijk)
Deelnameprijs : € 20 voor rang 1
Inschrijven vóór 28 oktober bij Chris Devos (09 221 22 04)
Iedereen is welkom.

&    Erik Lambert (09 329 77 36)

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.

NSB SINT-DENIJS-WESTREM/AFSNEE

Dinsdag 1 en vrijdag 11 november
Richtlijnen betreffende deze dagen zullen u tijdig worden mee-
gedeeld, zo hopen we op een grote opkomst.

lidgeld
Vorig jaar hebben we enkele nieuwe leden mogen begroeten.
Nieuwe leden zijn steeds welkom. Geef daarom de namen door 
aan het bestuur, zij zullen het nodige doen om deze zo goed 
mogelijk op te vangen.
Wij ontvingen van het hoofdbestuur in Brussel de nieuwe lid-
kaarten. Het lidgeld werd bepaald op  € 10 per lid.
Om de taken en het financieel aspect te spreiden, denken wij 
eraan het lidgeld in de maanden september en begin oktober 
op te halen, zodat de kosten voor de komende activiteiten in 
de maand november wat lichter worden.
Men mag het lidgeld overschrijven op nummer:
gewone overschrijving: rekening nr.BE13890684006039
Europese overschrijving: rekening nr.(IBAN): BE13890684006039, 
BIC van bankbegunstigde: VDSpBE91
Mededeling: lidgeld NSB SDW 2012
Dank bij voorbaat.

Namens het dagelijks bestuur,
secretaris Dirk Dentyn.

Parochies 
AFSNEE EN SINT-DENIJS-WESTREM

Vijftiende parochieavond: gewoonte, genot of verslaving?
De parochieploeg, in samen-
werking met psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-Camillus 
nodigen u graag uit op een 
infoavond rond verslavings-
zorg op vrijdag 21 oktober 
om 20 uur in het Clubhuis 
voor Senioren, Pastorij-
dreef, SDW . 
Bijna iedereen gebruikt ge-
notsmiddelen zoals alcohol 
en sigaretten.  Maar té veel 
en té vaak gebruiken kan 
problemen geven. Soms 
leidt dat tot verslaving. 

Aan de hand van getuigenissen en deskundige info komen 
we heel wat meer te weten over verslaving, behandeling en 
hulpverlening.  Een boeiende en originele voordracht, verzorgd 
door medewerkers van het PZ Sint-Camillus, dat dit jaar zijn 
75-ste verjaardag viert. 
We sluiten deze infoavond af met een hapje en een drankje tij-
dens een gezellige babbel. Als deelname in de onkosten wordt 
een bijdrage van € 3 gevraagd. 
Wij zullen je graag begroeten.  



GEZINSBOND
Ziezoodag Antwerpen
Zondag 16 oktober staat vanaf 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, le-
ren 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.’  
Meer informatie vind je op www.gezinsbond.be onder de ru-
briek ZieZoodag. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 oktober onder voorbehoud van 
vervroegde afsluiting wanneer het maximum aantal deelne-
mers vroeger is bereikt.

Sterk aanbevolen: de nieuwe cursus voor kandidaat-kinderop-
passers
Onze afdeling is dringend op zoek naar extra oppassers. Zodra je 
15 jaar bent, ben je van harte welkom om ons oppasteam te ko-
men versterken. Voor je aan de slag gaat, biedt de Gezinsbond 
jou een eendaagse cursus in de herfstvakantie aan. 
Dit jaar is een opleidingsdag voorzien op maandag 31 oktober 
en eentje op woensdag 2 november, bij Gezinsbond Gewest 
Gent, Limburgstraat van 10 tot 15.30 uur. 
Kandidaat-oppassers vanaf 15 jaar kunnen zich inschrijven voor 
een dagprogramma naar keuze. Je krijgt informatie over baby-
sitten via de Gezinsbond: tarieven en verzekering. Daarnaast 
krijg je ook een heleboel praktische tips over omgaan met kin-
deren en kinderverzorging. Het aantal inschrijvingen is beperkt, 
maar je kan je nu al aanmelden in het Gewest Gent
(09 225 46 52) of per e-mail gewest.gent@gezinsbond-ovl.be. 
Na de cursus mag je je komen inschrijven als oppasser voor de 
afdeling Sint-Denijs-Westrem/ Afsnee. En je kan meteen aan de 
slag….
Voor meer informatie over babysitten in SDW/Afsnee, stuur een 
mailtje aan de plaatselijke KOD-verantwoordelijke Veerle Naert: 
veerle@lysias.be. 

Nieuws VAN DE Stad
Aan de ondernemers: “Gent: bedrijf en buurt: wij ondersteunen 
u!”
De Stad Gent hecht veel belang aan een goede samengang tus-
sen bedrijven en de buurt waarin ze gevestigd zijn. Met Bedrijf 
en Buurt ondersteunt het stadsbestuur Gentse ondernemingen 
die initiatieven nemen om de band met hun buurtbewoners te 
bevorderen. Dat kan gaan van lokalen ter beschikking stellen 
voor een bewonersgroep tot een sportplein inrichten op de par-
king in de weekends of vakantieperiodes.
Op die manier helpt uw bedrijf mee aan de leefbaarheid van 
onze wijken en maakt het werk van duurzaam ondernemen.

Misschien heeft ook uw bedrijf overdekte ruimte die niet altijd 

gebruikt wordt, open ruimte (bv. grasveld), materiaal dat niet 
meer benut kan worden, personeel met specifieke kennis en 
vaardigheden naar de buurt, de wens om meer contact te leg-
gen met bewoners…
Met een aantal van deze ingrediënten, brouwt u een mooi pro-
ject Bedrijf en Buurt!
En om dit uit te bouwen, ondersteunen we u graag zowel in-
houdelijk als financieel.
Reglement en aanvraagformulier op www.investingent.be

& Adinda Baro, Dienst Economie (09 266 84 02)
 adinda.baro@gent.be
  OOG: Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
 (09 210 10 60); ondernemen@gent.be

11.11.11
campagne 2011
Tot aan de klimaattop in Durban op 3 december, bijt 11.11.11 
zich vast in het klimaat. Zowel de jaarlijkse campagne als tal 
van andere acties zullen aandacht vragen voor de gevolgen 
van de opwarming van het klimaat voor het Zuiden. Algemeen 
aanvaardt men in het westen dat een opwarming met twee 
graden een haalbare kaart is. Die twee graden betekent echter 
honger voor 400 miljoen mensen in het Zuiden, watertekort 
voor 3 miljard mensen en wereldwijde vissterfte. 
Onaanvaardbaar!!! 
Daarom voeren we dit najaar actie rond de klimaatverande-
ring. Een land dat rechtstreeks de gevolgen van de klimaatver-
andering voelt, is Peru. De opbrengst van alle acties gaat naar 
landbouworganisaties in Peru.
Peru is één van de kwetsbaarste landen ter wereld op het vlak 
van klimaatverandering. Bijna 90% van haar bevolking leeft 
in droge of halfdroge gebieden. Bovendien haalt een groot 
deel van de bevolking haar inkomen uit de landbouw en de 
visvangst, twee sectoren die erg gevoelig zijn voor de impact 
van de klimaatverandering. Om alle gevolgen van de klimaat-
veranderingen op te vangen is geld nodig. Maar heel veel 
mensen leven in armoede en hebben niet de middelen voor de 
nodige aanpassingen. 

In het zicht van alle klimaatproblemen hebben plaatselijke or-
ganisaties de handen in elkaar geslagen om de klimaatveran-
dering op de nationale agenda te zetten.

Enkele getuigenissen: 
Gevolgen nu al voelbaar...
Vroeger werd het minder heet en er was niet zo veel wind. De 
regens komen ook niet meer op tijd. Wat is er aan de hand? Er 
is iets met het klimaat en dat baart me zorgen. Wij zijn boeren 
en we leven van wat we zaaien.
 Jackeline Quenaya- Arequipa
Water! 
De apu Ausangate was vroeger prachtig, indrukwekkend. De 
gletsjer was een bron van zoet water, maar nu is hij kleiner 
geworden. Dat is het probleem: als er geen sneeuw is, is er 
geen water. De waterbronnen en de draslanden zijn niet meer 
dezelfde. De klimaatverandering tast de begroeiing aan, de 
‘ichu’, het gras dat we aan de beesten voeren. Dat is er nu al 
niet meer.

Cayetano Huanca- Cusco  



WMVAFSNEE / SDW

WMV-wijkvertegenwoordigers
Alle wijken of delen van Afsnee en Sint-Denijs-Westrem zijn 
opnieuw vertegenwoordigd in de kern van WMV. Hun namen 
delen we mee in de eerstkomende editie van de groene Milieu-
brief. Nieuwe vertegenwoordigers kunnen zich steeds opgeven 
en als plaatsvervanger fungeren.

Over taxushagen en een helpende hand in de bestrijding van 
kanker 
Al een tijdje wordt in Vlaanderen actie gevoerd om vers snoei-
sel van taxushagen te verzamelen en te deponeren op welbe-
paalde inzamelpunten. In de medicatie wordt taxon (uit taxus) 
aangewend bij de behandeling van kankerpatiënten omdat 
deze stof de celdeling afremt. Duizenden patiënten worden 
hiermee geholpen. Ook krijgen officiële instanties die instaan 
voor de kankerbestrijding een deel van de opbrengst van de 
opgehaalde taxus die verkocht wordt aan de medische indus-
trie. U kunt uw snoeisel afleveren in recyclageparken (Ivago) in 
daartoe bestemde bakken tussen 1 juni en 15 augustus (niet in 
andere periodes van het jaar). Best eerst informeren bij Ivago 
over de afleveringsperiode voor het snoeisel in 2012.  

Groepsaankoop van dakisolatie en de individuele warmtefoto 
van je dak
Ook dit najaar kan dakisolatie in groep besteld worden om 
energieverspilling te verminderen. Je kunt informatie krijgen 
over de thermografische luchtopnames die op 17 en 22 febru-
ari werden gemaakt van de Gentse daken en werden verwerkt. 
Deze opnames hebben verband met de groepsaankoop van 
dakisolatie. Het betreft isolatiemateriaal enkel te plaatsen bij 
hellende daken, hetzij door de doe-het-zelver hetzij door een 
aannemer. 
Wanneer en waar?
Ofwel gedurende een onderhoud van een 15-tal minuten op 
de wijknamiddagen: woensdag 5 oktober in de Vierde Zaal, 
Driebeekstraat in Gentbrugge; 12 oktober in het Buurtcentrum 
Rabot, Jozef II-straat 104-106 in Gent; 19 oktober in het Buurt-
centrum van Sint-Amandsberg in de Witte Molenstraat; 26 ok-
tober in het NMC De Bourgoyen, Driepikkelstraat,  Mariakerke 
telkens om 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 uur of om 18.45 uur, na 
inschrijving. 
Ofwel bij het fotoloket van de Milieudienst van de Stad, na af-
spraak, niet op woensdag (09 268 23 00).
Voor een advies bij de warmtefoto van je eigen dak is een in-
schrijving noodzakelijk via Gent-Info op (09 210 10 10) (open 
van maandag tot vrijdag tussen 8 en 19 uur).
Voor meer info: Flora Vanden Heuvel, adjunct van de directie, 
Milieudienst, departement Milieu, Stad Gent, Braemkasteel-
straat 41, 9050 Gentbrugge. 
Correspondentieadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.  
(09 268 23 33) of via fax (09 268 23 68) of mail 
Flora.VandenHeuvel@Gent.be of milieudienst@gent.be.
Meer info op www.gent.be/groepsaankoopdakisolatie en 
www.gentsklimaatverbond.be.
                                                                       
Klasseringen en beschermingen in Sint-Denijs-Westrem en Af-
snee
Als men eraan twijfelt wat nu echt beschermd (‘geklasseerd’) 
is, geeft WMV volgende informatie. Het is aanbevolen om bij 
elk dossier van bescherming dat men wilt samenstellen inzake 
nieuwbouw, ingrijpende verbouwing of bij initiatieven van 

OKRA SDW

Vrijdag 30 september: infonamiddag
Het bestuur van trefpunt OKRA nodigt de 55-plussers uit voor 
een infonamiddag in het Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, 
vanaf 14 uur.
De crea-afdeling exposeert en demonstreert haar vaardighe-
den.
De petanquespelers zullen op het terrein actief zijn en u kan 
gerust een set meespelen.
Bij een geurende koffie en smakelijke pannenkoek wordt de 
jaarwerking van de actieve senioren toegelicht.

Het bestuur   

Woensdag 12 oktober om 14 uur: filmvoorstelling
De komische langspeelfilms van Peter de Kemel werden al 4 
jaar enorm gesmaakt door ons publiek. Herinner “de gebroe-
ders Goedgebeur”.
Deze maal staat Vlaanderen anno 1935 in de kijker.
Ook ditmaal gaat de film door in zaal Rekkelingen in Deinze.
Voor de ongewijzigde prijs van € 6,50 krijgen we tijdens de 
pauze een koffie met een koffiekoek. 
Inschrijven bij voorzitter R. Van De Waeter, Hogeheerweg 2, 
SDW (09 222 75 08).
Vermelden of u op eigen kracht komt of wil meedoen met car-
pooling. 

KWB AFSNEE / SDW

Vrijdag 25 november om 20 uur: twaalfde KWB-quiz
Plaatselijke verenigingen en groepjes familieleden en/of vrien-
den, telkens samengesteld uit maximum vier personen, kun-
nen hieraan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen beken-
de onderwerpen of thema’s, zodat men geen geroutineerde 
quizliefhebber moet zijn om deel te nemen.
Iedereen die aan de quiz meedoet, ontvangt een prijs: hiervoor 
wordt een bijdrage van € 8 per ploeg gevraagd (€ 2 per per-
soon). Tijdens de quiz wordt aan elke deelnemer een belegd 
broodje aangeboden.
Inschrijven is mogelijk per e-mail. Gelieve uw groepsnaam en 
de naam van alle groepsleden te vermelden. Alle inschrijvin-
gen worden verwacht tegen uiterlijk zaterdag 19 november. 
Wij zullen u graag begroeten en hopen op een aangename en 
gezellige avond in het Gildenhuis. 

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



gevels en dak, eerst goed na te gaan tot waar zo’n bescher-
ming reikt. 
Bij de Vlaamse overheid Ruimte & Erfgoed: Onroerend Erf-
goed/ Directie Coördinatie, Brussel bekomt men een overzicht 
van wat in SDW en Afsnee als beschermd en beheerd werd 
vastgelegd. De databanken zijn te raadplegen op internet per 
postcode, onder ‘bescherming’. Er zijn verschillende soorten 
beschermingen: dorps- of stadsgezicht (afgekort DSG), archeo-
logische zone (AZ), landschap (LS), monument (MT) en ook va-
rend erfgoed (VE) en heraldiek (H) in Vlaanderen. Vrij recente 
aanvragen zijn nog niet opgenomen in de databank.
Het beheer van onroerend erfgoed impliceert het behouden en 
onderhouden en herstellen van het archeologisch, bouwkun-
dig, landschappelijk en varend erfgoed.
‘Bescherming’ betekent dat de eigenaar verplicht is het onroe-
rend goed in goede staat te behouden, waarbij die kan rekenen 
op een onderhoudspremie en / of een restauratiepremie (met 
mogelijke fiscale aftrek). Daarbij is er het moeilijke doch erg 
belangrijke punt: het verlenen van een nieuwe bestemming in 
een pand die aldaar én in die bepaalde omgeving past. 

Over beide deelgemeenten werden al 21 beschermingen vast-
gelegd:
-  kasteel Borluut (MT) op 25.03.1997 
-  park kasteel Borluut (MT) op 25.03.1997
-  kasteeldreef  Kasteel Borluut (MT) op 25.03.1997
-  Hof ten Broecke (MT), Broekkantstraat, Afsnee op 30.05.1996
-  de pastorie van Afsnee (MT) op 30.05.1996
-  omgeving Hof ten Broecke (DSG) in Afsnee op 30.05.1996
-  Afsneedorp (DSG) op 30.05.1996
-  De Heilige Sacramentskapel ’t Putje, ook wel Put(te)kapel 

genoemd (MT) in SDW op 30.05.1996
-  de kastelensite (LS) op 21.12.1994
-  het NMBS-station (MT) op 26.09.1997 en de omgeving van 

dat station (DSG) op 26.09.1997
-  de parochiekerk van SDW (MT) op 10.11.1996
-  de kerkhofmuur met hekken en zuiltjes in SDW (MT) op 

19.11.1996
-  de pastorie van SDW (MT) op 10.11.1996
-  de zilverlinde in SDW (MT) op 19.11.1996
-  de omgeving van de kerk en pastorie van SDW (DSG) op 19.11. 

1996
-  de Sint-Jan-de-Doperkerk in Afsnee (MT) op 28.12.1936
-  de dorpskom van SDW (DSG) op 13.10.1986
-  kasteel Puttenhove (MT) op 10.11.1995
- het NMBS-station van SDW: aanvullend besluit (MT) op 

01.12.1999
-  de Kastelensite (LS) op 25.07.2005 

WMV-activiteiten: 
Zaterdag 8 oktober: korte natuurverkennende wandeling met 
natuurgids in het gebied van de Beelaertmeers in Afsnee-Goe-
dingen. Vertrek om 14.30 uur bij de brug van de E40 over de 
Leie, kant Afsnee (en niet bij de kerk van Afsnee). 
Gratis, voor iedereen. Duur: ongeveer 2 uur.
Zaterdag 22 oktober: onderhoudsbeurt van het Duddegembos-
je (herfstonderhoud).  Aanvang om 9.30 uur in het Duddegem-
straatje in SDW: aanpak van ongewenste vegetatie. Er is al wat 
materiaal ter plaatse doch handschoenen, goed schoeisel en 
een eigen spade kunnen nuttig zijn. Duur: ongeveer tot 12 uur. 
Deze oproep richt zich tot iedereen, weer of geen weer 
Maandag 28 november: werkvergadering n°212 van de wijk-
vertegenwoordigers om 20 uur. Om 19.30 uur kan het publiek 
er vragen stellen en voorstellen doen in het zaaltje achter Café 
“In het gemeentehuis”, SDW. Toegang via grote poort. 

Om 20 uur: bestuursvergadering.
Zaterdag 15 oktober gaat wereldwijd de “nacht van de duister-
nis” door. Men neemt eigen initiatieven in het kader van alge-
mene energiebesparing en tegen de steeds groter wordende 
lichtbezoedeling.
Andere initiatieven o. a. rond lokale “Trage Wegen” worden 
binnenkort meegedeeld.

&   WMV-zetel: Lauwstraat 73, SDW; wmv@telenet.be

Markant &
Davidsfonds

Dinsdag 18 oktober om 20 uur: voordracht “Interreligieus ver-
schil en diversiteit in India” door Prakash Goossens, verant-
woordelijke voor het Aziëbeleid van de Broeders van Liefde en 
lesgever.
Tijdens deze voordracht gaat de spreker, geboren in India, die-
per in op de complexe religieuze maatschappij in dit uitgestrek-
te land en de grote impact van deze religie op het dagelijks 
leven in India. Uiteraard komt ook de snelle ontwikkeling en 
verandering in India aan bod. 
Plaats: Clubhuis voor Senioren SDW. Iedereen welkom.
Leden gratis, anderen € 5.

Zitdagen
Sami Souguir

Zaterdagen
 1 oktober

5 november
 3 december

telkens van 10.30 tot 12.30 uur
in de raadszaal van het dienstencentrum

te Sint-Denijs-Westrem.

&   sami.souguir@gent.be
 www.souguir.be; (09 266 54 80)



        

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 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
 Van 4 tot 7 oktober 
DE JAEGHERE, Koning Boudewijnstraat 25, Gent 09 222 44 13
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte  09 282 54 66
 Van 7 tot 10 oktober
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte 09 282 53 06
ROUSSEAU, Rijsenbergstraat 140, Gent 09 222 54 47
 Van 11 tot 14 oktober
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem 09 282 86 64
ROOSENS, Zwijnaardesteenweg 82, Gent   09 222 12 83
 Van 14 tot 17 oktober
VAN GELUWE DE BERLAERE, dorp 37 a, Nazareth 09 385 40 40

VAN OOSTVELDT, Koning Albertlaan 83, Gent 09 222 46 16
 Van 18 tot 21 oktober
SEGAERT, loofblommestraat 55, SDW 09 222 75 81
 Van 21 tot 24 oktober
VANDEKERCKHOVE, Roombaard 53, Nazareth 09 385 62 05
VANDEWALLE, Sint-Pietersaalststraat 13, Gent 09 222 51 25
 Van 25 tot 28 oktober
BUYCK I., Drapstraat 70,  Nazareth                                 09 385 49 32
LEPERCQ, Oudenaardsesteenweg 93, Gent 09 221 06 75
 Van 28 tot 31 oktober
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke                  09 385 41 19
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128, Gent 09 222 49 29

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






