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Nieuws van de dekenij
oktoberkermis 2011: nabeschouwing 

Dekenij borluut schiet in de roos met de organisatie en coördinatie van de kermis dankzij het 
kermiscomité.
Het Kermiscomité is erin geslaagd een totaal kermisprogramma te organiseren. Zowel vereni-
gingen als plaatselijke handelaars hebben samengewerkt om van de kermis een echt feest te 
maken.
Onze oktoberkermis is gesubsidieerd door de Stad Gent en gecoördineerd en georganiseerd door 
het Kermiscomité dat werd gecreëerd om meer samenwerking te stimuleren tussen de verschil-
lende verenigingen van de gemeente. Na twee jaar kunnen we spreken van een zekere groei. Er 
is aandacht besteed aan talrijke aspecten van het leven: de versterking van de innerlijke mens 
(kermisbuffet ten voordele van 11.11.11, pannenkoekenbak, met de Reus aan Tafel), cultuur (di-
verse tentoonstellingen), ontspanning (optredens), beweging (24-urenloop ten voordele van Art-
sen zonder Grenzen), gezondheid (CM-ontbijt), deelnemen aan een initiatief voor samenwerking 
(reuzenoptocht). De plaatselijke handelaars gaven enthousiast hun medewerking door sponso-
ring en versiering van hun uitstalraam rond het thema “reus”. Hun enthousiasme kan er ons toe 
aanzetten onze inkopen te doen bij de plaatselijke middenstand, zodat het tweerichtingsverkeer 
tussen inwoners en middenstand niet alleen geldt tijdens de kermisdagen.

Vrijdag 14 oktober: officiële opening van de kermis
De kermis start in het Dienstencentrum bij de Boekenbeurs ingericht door het Davidsfonds. Anne 
De Keuckeleire, voorzitster, licht het opzet van de Boekenbeurs toe. Het Davidsfonds tracht men-
sen aan te moedigen om te lezen en geeft met de Boekenbeurs een mooi aanbod. Dit jaar is er ook 
een tentoonstelling van de verzameling speelkaarten van Etienne De Vos, de moeite waard! Drie 
schepenen van de Stad wonen de opening bij: Mathias De Clercq, Rudy Coddens en Sofie Bracke. 
Hun aanwezigheid bewijst belangstelling voor de leefgemeenschap van Sint-Denijs-Westrem.
Vandaar gaan de genodigden naar de bibliotheek voor de opening van de tentoonstelling inge-
richt door “Kunstkring Spectrum Zwijnaarde”. Deze kunstkring richt regelmatig collectieve ten-
toonstellingen in om plaatselijke kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werken aan het 
publiek te tonen. 
Tenslotte wordt in kasteel Borluut de tentoonstelling “Beeld en Verbeelding” geopend door Miet 
Van Meerbeeck, voorzitster van het Cultuurplatform. De tentoongestelde werken zijn een con-
frontatie van grafiek en schilderkunst van Geo De Bruycker met fotografie van Namibië van Marc 
Vogelaers. Schepen Sofie Bracke opent officieel de kermis. De receptie met een natje en een 
droogje is een gezellige afsluiter van de officiële start van de kermis. 
Quiz (scouts)
De quiz voor ouders en vrienden van de scouts wordt stilaan een traditie. Het gaat er levendig 
aan toe. Burgemeester Daniël Termont kwam een kijkje nemen bij de jeugd van SDW in actie. De 
ploeg Roger’s Koorknapen kaapte de eerste prijs weg.



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



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)
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 25 november. De 
teksten uiterlijk tegen 6 noVember bezorgen 
bij Paul Van den Borre, Steppestede 21, SDW 
(T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

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

De daarop volgende INFO’s verschijnt vermoede-
lijk op 23 december. Alle teksten moeten uiterlijk 
17 dagen vóór die data binnen zijn. Graag alle ac-
tiviteiten opgeven waarvan de datum al vast ligt. 
Die komen dan in de rubriek “worden verwacht”, 
zodat de andere verenigingen er rekening kun-
nen mee houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR 
van de activiteit vermelden.

zaterdag 15 oktober:
tweedehandsbeurs kinderkledij en speelgoed (gezinsbond)
Zoals elk jaar krijgen gegadigden de gelegenheid kinderkledij en speelgoed te kopen 
aan treffelijke prijzen. Een hele organisatie, dat wel, gelukkig komen zowel verkopers 
als de kopers aan hun trekken, dank zij de grote opkomst.
reuzenoptocht (jong artistiek)
Het namiddagprogramma is speciaal gericht naar het jonge publiek en de verenigin-
gen. Jong Artistiek bereidde de optocht voor met veel creativiteit en enthousiasme om 
“Reus Borluut” in zijn nieuwe outfit af te halen in kasteel Borluut en hem in optocht 
naar de tent te begeleiden. Ook Okra en 11.11.11 zijn van de partij. Jong Artistiek, 
versterkt met het Sint-Camilluskoor krijgt de eerste prijs. Het reuzenlied “Al die daar 
zeidt: de reus die kom, de reus die kom, ze liegen daarom” galmt door heel de optocht. 
Beide basisscholen Sint-Paulus en Westerhem brengen veel kinderen op de been. Sa-
men enthousiast deelnemen aan de optocht toont eenheid in het onderwijsgebeuren 
in onze gemeente. Ook de tentoonstelling van de kindertekeningen van beide scholen 
in de overdekte speelplaats van basisschool Sint-Paulus stemt ons tot vreugde. Zoveel 
mooie tekeningen over de reus, met heel veel verschillende interpretaties van het 
begrip reus, kunstig voorgesteld aan het publiek. Lieve Vanmaele verdient een pluim 
als begeesterde animator voor dit geslaagde project. Met muziek op kop en de mooi 
uitgedoste jury wordt de opgesmukte reus Borluut opgehaald in kasteel Borluut en 
naar zijn plaats in de tent gebracht. 
In de tent gaan de pannenkoeken aan € 1 per stuk goed van de hand. Ondertussen 
spelen de kinderen in de tent met reuzenspellen. Buiten is er grime door Tineke voor 
de kinderen die gaan deelnemen aan de optocht of kinderen die een metamorfose wil-
len ondergaan als prins of prinses of…. 
De Stad geeft drie trofeeën: reuzenoptocht, kindertekeningen, soepwedstrijd.   
De namen van de winnaars van de tekenwedstrijd en reuzenoptocht komen in de vol-
gende INFO.
24-urenloop
Om 17 uur begint de 24-urenloop t.v.v. Artsen zonder Grenzen. Het parcours is uitge-
stippeld, de organisatie tot in de puntjes verzorgd, dranghekkens geplaatst, verkeer 
aangepast. De nodige mankracht staat paraat om alles perfect te laten verlopen. In de 
massagetent kunnen lopers terecht. De opbrengst gaat naar een goed doel in Rwan-
da. Pottenbakker Dirk Vanhaeren gaat 24 uren pottenbakken voor een project van 
Gatagara. De 24-urenloop brengt veel volk op de been, deelnemers en toeschouwers.
Winnaars worden vermeld in de volgende INFO. 
optreden chris hageland (Dekenij borluut)
Chris Hageland is een all-round groep die country, rock, pop, balladen, evergreens…. 
brengt. Nogal luid waardoor gesprekken worden gebannen, maar animo troef. Later 
op de avond treedt ook Willy Aelgoet met zijn jazz band op. We kunnen zeggen: een 
gezellig en geslaagd avondprogramma.

zondag 16 oktober:
cm-ontbijt 
Talrijke vrijwilligers van de CM verzorgen het ontbijt in de refter van de middelbare 
school Sint-Paulus. Een gezonde start voor het daaropvolgend dagprogramma.
aperitiefconcert (echo der leie) en receptie (Dekenij borluut)
Om 11 uur loopt de tent stilaan vol voor het aperitiefconcert van het Koninklijk Harmo-
nieorkest Echo der Leie (dirigent Manuel Herrebaut). 
De receptie van Dekenij Borluut voor alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem wordt aan 
dit aperitiefconcert gekoppeld. Er was een grote opkomst. De talrijke hapjes gespon-
sord door de plaatselijke middenstand, zijn een weelde voor oog en maag. Onze har-
telijke dank voor zoveel heerlijke giften. 
We vermelden graag de namen van de gulle sponsors:

 “in de radijs” (groenten en fruit), “’t Pompoentje” (voedingswaren), 
“everaert” (slager-traiteur), “Filip en Peggy” (keurslager), “bakkerij luc”, 

“Patisserie suffys”, “t oud bakkerijtje”, “Paradisio” (italiaanse specialiteiten).

We hopen dat de inwoners van Sint-Denijs-Westrem voor hun aankopen regelmatig de 
weg vinden naar die winkels.
Na het dankwoord door de voorzitter van Dekenij Borluut, Karel Peeters, worden num-
mers van de lidkaarten door een onschuldige hand getrokken:



        Week tot week
noVember
Di. 1 – nsb sDw / aFsnee
 10.00: eucharistieviering en plechtigheid
 (parochiekerk SDW)
woe. 2 – cm sDw / aFsnee
 14.30: kindernamiddag
 (Sint-Paulus Loofblommestraat)
Do. 3, Vrij. 4, za. 5 – reDerijkersk. looFblomme
 20.00: “de ingebeelde zieke” (Gildenhuis)
Vrij. 11 – nsb sDw / aFsnee
 11.00: eucharistieviering en bloemenhulde 
 (parochiekerk SDW)
 12.00: banket voor leden
Vr. 11 – 11.11.11 sDw
 omhaling van deur tot deur
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 (Gildenhuis)
zo. 20 – DaViDsFonDs sDw
 10.00: bezoek MSK Gent
Do. 24 – okra sDw
 bezoek aan de Bijlokesite
Do. 24 – markant De Pinte / sDw
 20.00: voordracht over schouderpijn 
 (brasserie ’t Klooster De Pinte)
Vr. 25 – kwb sDw
 20.00: quiz (Gildenhuis)
za. 26 – c-Duction
 20.00: optreden en dansfeest (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
 13.30: hobbyles

December
ma. 5 – markant De Pinte / sDw
 bedrijfsbezoek Breydel (Gavere)
za. 10 – kon. harmonie echo Der leie
20.00: candlelight-concert (Sint-Paulus SDW)
za. 10 – DaViDsFonDs sDw
 20.00: concert (Bijloke Gent)
zo. 11 – sint-camilluskoor
 19.00: kerstconcert (parochiekerk SDW)
ma. 12 – markant De Pinte / sDw
 dialoog (Guislain)
Di. 20 – kVlV sDw
 kerstfeestje

januari
zo. 8 – DaViDsFonDs sDw
 nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Di. 10 – markant De Pinte / sDw
 feestviering (Sint-Pietersabdij)
ma. 16 – wmV sDw / aFsnee
 19.00: bestuursvergadering
 20.00: alg. stat. vergadering nr 213 (kernleden)
 (zaaltje café ‘in het Gemeentehuis’)
Vrij. 20 – markant De Pinte / sDw
 nieuwjaarsreceptie
za. 28 – iD+art, heemkr. schelDeVelD, Vtbkul-
tuur, Dekenij borluut
 19.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)

Nieuws dekenij vervolg
Volgende nummers vallen in de prijzen:
Nr lidkaart naam en adres bedrag aankoopbon
246 De Vreese- Van Ooteghem, Luchthavenlaan 19, SDW  €  5
207 Houtteman Paula, Steppestede 45, SDW  €  5
158 Haegeman D., Loofblommestraat 101, SDW  €  5
273 De Backer-Kerckhove, Kareelstraat 6, SDW  €  5
271 Maenhout L., L. Delebecquelaan 43, SDW  €  5
233 Berwouts Guy, Soenenspark 55, SDW € 25
231 Moreels Jacqueline, Sint-Dionysiusstraat 61, SDW  € 25
186 Nijns-Fonteyn, Sint-Dionysiusstraat 81, SDW  € 25
259 Leys-Wijmeersch, Loofblommestraat 22 F, SDW € 50
102 De Larivière Etienne, Steppestede 37, SDW  € 50

De leden die niet aanwezig waren op de lottrekking worden verzocht hun aan-
koopbon af te halen vóór 15 november bij Frieda Sleurs-Van Caeckenberghe, 
Lettelbroeklaan 3, 9051 SDW ( 09 222 03 01). De aankoopbonnen moeten ten 
laatste ingeruild zijn bij één van de handelaars uit de “koopgids” vóór 28 febru-
ari 2012 (lijst handelaars in de middenbladzijden van de INFO).
buffet 11.11.11
De overgang van de receptie naar het 11.11.11-buffet wordt een must voor veel 
families. Het buffet met keuze uit twee heerlijke gerechten à volonté, is telkens 
gestoeld op een goede voorbereiding, perfecte organisatie en een kok die al 
jaren het vertrouwen in zijn kunnen heeft bewezen.
soepwedstrijd
Zondagnamiddag komt de soepwedstrijd stilaan op gang. Soepkommen aan 
€ 3 om alle soepen te proeven en te beoordelen brengen sfeer in de tent. De 
jury, Lucien De Groote, Ere-technisch adviseur coördinator van de stedelijke 
Hotelschool van Gent en Joseph De Clercq beoordelen met kennis van zaken, 
heel ernstig en met volle toewijding. Ook de bezoekers die proeven dienen een 
beoordelingsformulier in bij de professionele jury. Beide beoordelingen geven 
het eindresultaat. 
“De soepmakers van Sint-Denijs-Westrem” behalen de eerste prijs en de trofee 
van de Stad.
met de reus aan tafel
Na de soep schuiven nog een honderdtal personen aan voor de maaltijd “met 
de reus aan tafel”.

Dank voor de toespijs gesponsord door de slagers, het reuzenbrood in 
de vorm van een reus door bakker Luc en de reuzendegens van ‘t Oud 
Bakkerijtje. 

Voor € 1 kan men aanschuiven voor bevoorrading naar hartenlust.  

maandag 17 oktober: 
seniorennamiddag (okra)
Een goed gevulde tent voor de frietjes met stoverij, gevolgd door het optreden 
van “Willy Bart en zijn Kluts”. De meezingers kunnen de senioren animeren. 
Gents als voertaal van de liedjes, bekende melodieën, nadien nog een voor-
stelling van rijdansen. Okra hoopt senioren warm te maken voor initiatie dans 
in het Clubhuis op een latere datum. Deze namiddag is de bevestiging dat er 
evenementen zijn voor alle leeftijden, senioren inbegrepen.
Stilaan glijdt de kermis naar het einde. De kaartavond van de Vrienden van de 
Zonnekerels en de kindernamiddag ingericht door de Gezinsbond met clown 
Dobbel besluiten het goed gevuld kermisprogramma.

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

Frieda Van Caeckenberghe



cm SDW/AFSNEE

woensdag 2 november: kindernamiddag 
tine hofman /kip Van troje: “mevrouw Drupjes komt naar sint-
Denijs-westrem”
in de Sint- Paulusschool, Loofblommestraat, SDW.
De voorstelling begint om 14.30 uur en alle kinderen van 3 tot 10 
jaar zijn van harte welkom. 
De toegang is gratis.

In een bruisende vertelproductie met als thema “water” worden 
de kinderen ook actief betrokken en zullen meermaals aangenaam 
verrast zijn.
Voor de begeleiders: gsm’s dienen tijdens de voorstelling uitgezet 
te zijn.
Het productiehuis laat niet toe dat tijdens de voorstelling gefilmd 
wordt (noch met camera of videoapparatuur, noch met gsm’s).

scouts & gidsen 
VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS

zaterdag 19 november: scouts- en gidsenbal 2011  
Het scoutsbal in het Gildenhuis van SDW is de ideale gelegen-
heid 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!
Vanaf 19 uur bieden wij u een verzorgde winterbarbecue aan, 
voorafgegaan door een aperitief.
De winterbarbecue bestaat uit een brochette van scampi, me-
daillon van bizon en medaillon van parelhoen.
Zoals jullie intussen weten, hebben we ervoor gekozen om de 
koffie en het dessert niet in de prijs van het eten op te nemen, 
om die op deze manier te kunnen drukken.

U zal dus ter plaatse (uiteraard aan democratische prijs) een 
dessertje en /of een koffie aangeboden krijgen.  
Prijs per persoon voor BBQ en dansfeest: € 20.
Indien u liever enkel naar het dansfeest komt, dan bent u wel-
kom vanaf 22 uur. U betaalt dan € 5 aan de kassa of toont uw 
voorverkoopkaart van de scoutstoet.

Schrijf je in vóór 15 november door over te schrijven op rek nr.  
850-8180808-20 en te bellen of te mailen: 
scoutsbal@zonnekerels.be of Kris Pieters (0499 996 294).

Hopelijk tot dan met een goed gesmeerde stem om alle hits loei-
hard te kunnen meebrullen en met een gepast paar dansschoe-
nen! Het wordt vast en zeker opnieuw een schitterende avond!
Degene die te paard komen of zich verkleden in een paard wor-
den in de watten gelegd…

Een hartelijke groet,
De leidingsploeg & vzw Vrienden van de Zonnekerels
 

iD & art- heemkring schelDeVelD
Vtbkultuur - Dekenij borluut

nieuwjaarsconcert 2012
Het 7e nieuwjaarsconcert in het Maaltebruggekasteel heeft tra-
ditioneel plaats tijdens het laatste weekend van januari, nl. zater-
dag 28 januari te 19.30 uur en zondag 29 januari te 11 uur. 
Ditmaal is het de beurt aan het fagotkwartet “bon…bon…bon…
basson”.  
De fagot is het tenor- en basinstrument van de dubbelrietinstru-
menten: hobo, althobo (Engelse hoorn), contrafagot. Het is niet 
enkel een bas-instrument bij barok- en symfonische orkesten doch 
het kan evenzeer als warmklinkend melodie-instrument ingezet 
worden. De fagot bezit een gans gamma aan kleuren. Een bijzon-
der aspect ervan is bij voorbeeld het pittig karakter bij het stac-
catospel waarvan het hoofdthema uit “l’Apprenti sorcier” van 
Paul Dukas het prototype is. De naam van het fagotkwartet “Bon…
bon…bon…Basson” verwijst naar dit typische kenmerk. In de ka-
mermuziek zijn strijk-, houtblaas- en koperblaaskwartetten legio, 
doch een fagotkwartet is eerder een zeldzaamheid. 

Joszi Auer, (echtgenoot van harpiste An Van den Borre), eerste fa-
gottist van het Brabants Orkest in Eindhoven, heeft zulk een kwar-
tet, dat uitsluitend uit professionele musici is samengesteld. Op 
het programma van het ensemble staan onder meer  werken van 
W.A. Mozart en S. Prokofiev en eveneens enkele onbekende com-
ponisten. Het wordt uitkijken naar het boeiend spel van dit kwar-
tet dat voor velen ongetwijfeld een grote verrassing kan zijn.
In de volgende uitgave van de INFO zullen wij de artiesten voor-
stellen, het programma toelichten en bekend maken langs welke 
weg men kan reserveren. Noteer alvast de voornoemde data in 
uw agenda.

JVDB

kwb SDW / AFSNEE

twaalfde quizavond  
Vrijdag 25 november organiseert de plaatselijke KWB-afdeling 
om 20 uur in het Gildenhuis te SDW voor de twaalfde keer een 
ludieke quizavond. 
Plaatselijke verenigingen en groepjes familieleden en/of vrien-
den, telkens samengesteld uit maximum vier personen, kun-
nen hieraan meedoen. Alle vragen gaan over algemeen be-
kende onderwerpen of thema’s, zodat men geen geroutineerd 
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 of telefonisch. Gelieve uw 
groepsnaam en de naam van alle groepsleden te vermelden. 
Alle inschrijvingen worden verwacht tegen uiterlijk zaterdag 
19 november.  
Wij zullen u graag begroeten en hopen op een aangename en 
gezellige avond. 

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

a
accessoires-mode-handtassen

a
accessoires-mode-handtassen
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KRISTIEN
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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, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

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

Diensten van de Stad
EENZAAMHEID - Bel “de vlaschaard” 09 266 93 44
Lokaal Dienstencentrum voor SDW / Afsnee

INFO BuRGERS - 09 210 10 10

INFO ONDERNEMERS - 09 266 93 44

verwarming
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Plaats hier uw
aDVertentie

reeds mogelijk vanaf 
E 70 per jaar incl. vermelding

op de website
www.dekenijborluut.be



koninklijk harmonieorkest

 “echo der leie”
Jawel, u was er. We weten het, we hebben u gezien! Waar wij 
elkaar getroffen hebben? Recht in het muzikale hart van Sint-
Denijs-Westrem! U verblijdde ons met uw aanwezigheid op ons 
aperitiefconcert in de aanloop naar wat niet echt een zomer 
bleek te zijn; wij verblijdden u met een aangename cocktail 
van/en goedklinkende muziek. Dat heeft ons plezier gedaan. 
We hebben ervan genoten.
Vandaar dat we sinds midden augustus opnieuw heftig repe-
teren. 
Zondag 16 oktober hebben wij het jaarlijkse dekenij-aperitief 
opgeluisterd. Wij danken u voor uw talrijke aanwezigheid. Inte-
resseert het u meer om onze kant van deze wisselwerking van 
nabij te beleven? Dat kan. Iedere vrijdagavond repeteren wij in 
het pas gerenoveerde koetshuis van het kasteel Borluut vanaf 
20 uur. Neem daarvoor eerst eens een kijkje op onze website 
www.echoderleie.be of contacteer onze voorzitter, François 
Wuyts, Borluutstraat 1A. Onze secretaris, ynske De Bruyne, is 
telefonisch te bereiken op (0496 97 96 59). Altijd welkom!

P.s. En dat geldt zeker voor ons Candlelightconcert dat dit jaar 
zaterdag 10 december gehouden wordt. Hou die datum alvast 
vrij!

clubhuis VOOR 

senioren SDW
computer-info
elke donderdag van 14 tot 16.30 uur zijn de computerbuddy’s aan-
wezig in het clubhuis. Het is de bedoeling iedereen wegwijs te ma-
ken in de computerwereld. Dit houdt in: moeilijkheden oplossen, 
beginners bijstaan (ook bij aankoop van pc), samen zoeken naar 
een oplossing van een specifiek probleem, e.a. 
Iedereen is welkom en het is gratis.  De Buddy’s

st-camilluskoor
SINT-DENIJS-WESTREM

zondag 11 december om 19 uur: kerstconcert in de kerk van 
sint-Denijs-westrem
Dirigente Lieve Strybos maakt kerstsfeer in Sint-Denijs-Westrem 
met het koor. Vanuit een traditie van vele jaren weet men dat 
het telkens een muzikale belevenis is van de bovenste plank. 
De koorleden gaan jaarlijks op weekend om zich gedurende 
twee dagen voor te bereiden op dit concert. Dit jaar wordt be-
roep gedaan op een vioolkwartet bestaande uit Inge Van Esch 
(viool), Hendrik Ide (viool), Lieve Dreelinck (altviool) en Ludo 
Ide (cello).
Het belooft opnieuw een mooie avond te worden, heel geschikt 
om je in kerststemming te brengen.
Kaarten bij Joris Sleurs en koorleden aan € 9 en € 7 (plus 3 pas). 
Kinderen onder de 12 jaar gratis.

&    Joris Sleurs (09 222 03 01)

c-duction
coming home

zaterdag 26 november, 
Gildenhuis, 20 uur: live 
concert met aanslui-
tend dansfeest en ape-
ritief om in de mood te 
komen.
Sint-Denijs-Westrem is 
de “home town” van 
de nieuwe popgroep 
C-duction. Alle leden 
van de groep wonen 

er immers. Hun namen, Chloé De Bie, Jo Bosschem, Philippe 
Neirynck, Stephen Decoussemaker en Dirk en Erik Van den 
broecke, zullen bij velen een belletje doen rinkelen.
In hun Coming Home-concert brengen zij een pittige menge-
ling van gekende en minder gekende songs, die naadloos over-
gaan in een spetterend dansfeest onder de DJ hoede van een 
andere coryfee uit SDW, Marc Tack.

Kaarten aan € 12 per persoon. Bestellen via overschrijving op  
rekening nummer 652-9201330-89 met vermelding van uw 
naam. Deel van de opbrengst gaat naar palliatieve thuiszorg.

11.11.11
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 vis-
vangst, twee sectoren die erg gevoelig zijn voor de impact van 
de klimaatverandering. Om alle gevolgen van de klimaatveran-
deringen 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 organisaties de handen in elkaar geslagen om de 
klimaatverandering op de nationale agenda te zetten.  
Die plaatselijke organisaties willen wij een duwtje in de rug 
geven met onze straatactie.

Vrijdag 11 november: omhaling van deur tot deur 
Naar jaarlijkse traditie houden we vrijdag 11 november onze 
omhaling ten voordele van organisaties in Peru die zich inzet-
ten om de gevolgen van de klimaatverandering te keren.
Je kan dan aan onze medewerkers de overschrijving meegeven 
die je vindt in deze INFO of je kan iets kopen ten voordele van 
de 11.11.11-actie. 
Dit jaar bieden we opnieuw wenskaarten, kleurpotloden en (h)
eerlijk cacaopoeder aan voor € 6/stuk.

Vrijwilligers die graag een handje toesteken ten voordele van 
11.11.11 zijn welkom vrijdag 11 november om 10 uur in de over-
dekte speelzaal van Basisschool Sint-Paulus, via de Krijzeltand.
Wel graag een seintje vooraf bij Erwin Meire (09 220 65 49) of 
via erwinmeire@hotmail.com



nsb SDW / AFSNEE

Dinsdag 1 november
10 uur: eucharistieviering in de parochiekerk van Sint-
Denijs-Westrem voor overleden oud-strijders, daarna 
plechtigheid aan het monument van de overleden 
oud-strijders op het erepark.

Vrijdag 11 november
11 uur: eucharistieviering in de parochiekerk van Sint-
Denijs-Westrem voor overleden oud-strijders, vrienden 
van de oud-strijders en hun familie. De dienst wordt 
opgeluisterd door het Koninklijk Harmonieorkest 
“Echo der Leie”.
Daarna volgt een bloemenhulde aan de monumenten 
van de gesneuvelden op het erepark.
12 uur: banket voor de oud-strijders en vrienden van 
de oud-strijders voor de ronde prijs van € 40 p/p., in-
begrepen een lotje voor de tombola (iedereen prijs).

Het bestuur dankt u en hoopt op een grote opkomst 
voor beide gelegenheden.

Inschrijven voor het banket t.e.m. 6 november bij:
M. Dossche, Beukenlaan 43, 9051 SDW (09 222 56 12)
D. Dentyn, Belgiëlaan 5, 9051 SDW (09 221 27 71) of 
 (0474 011 667)

markant DE PINTE/SDW

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 oriëntatiepunt in de stad: een toren van op el-
kaar gestapelde verdiepingen elk met hun eigen mu-
seum 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 stadsresi-
dentie in vorstelijke stijl waarvan de salons zorgvuldig 
werden gerestaureerd.
Reservatie is noodzakelijk. 

Donderdag 24 november om 20 uur: voordrachtavond 
“leven met schouderpijn” door Dr. yves De Paepe,  
orthopedist en traumatoloog.
Er zijn vele vormen van schouderpijn gaande van chro-
nische pijnen aan nek en schouders tot letsels na een 
val of artrose en breuken.
Op deze voordrachtavond worden zowel de oorzaken 
en de preventie besproken alsook de mogelijke be-
handelingen. 
Plaats: bovenzaaltje van de brasserie ’t Klooster in De 
Pinte 
Leden en partner: gratis; anderen: € 5. 

woensdag 30 november om 13.30 uur: hobbyles
beschilderen van een dienblad of -schotel met kerstmotief o.l.v. Nadine 
Van Neck.
Aan de hand van servetten met kerstmotief beschilderen we een houten 
dienblad in kleur en motief naar keuze. Er is geen schildertalent vereist 
en iedereen gaat met een afgewerkt product naar huis.

& nadine.vanneck@skynet.be

maandag 5 december: bedrijfsbezoek met aansluitend kookworkshop
bij “Vleeswarenbedrijf Breydel“ in Gavere.
Voormiddag: begeleid bedrijfsbezoek
Middag: eerste kookworkshop met Breydelprodukten en degustatie van 
het menu 
Avond: herneming van de kookworkshop.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

bridgeclub
LEIE-OEVER

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

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



        

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!

        

weekenDDienst huisartsen - De wachtdienst loopt van 19 uur ’s avonds (1e datum) tot 8 uur ’s morgens (2e datum, tenzij anders ver-

Wachtdiensten

 Van 28 tot 31 oktober
DE RIDDER, Steenweg 126, Eke 09 385 41 19
CLOPTEROP, Kortrijksesteenweg 128 Gent 09 222 49 29
 Van 1 tot 4  november 
BOURGUIGNON, Koning Albertlaan 39, Gent  09 222 42 61
VAN HEULE, Pintestraat 18, De Pinte 09 282 53 06
 Van 4 tot 7 november
THOMAES, Kortrijksesteenweg 114-116, Gent  09 222 48 63
MOENTJES, Keistraat 30, Sint-Martens-Latem  09 282 86 64
 Van 8 tot 11 november
De brabanDere, sint-Dionysiusstraat 44, sDw  09 221 93 39
 Van 12 tot 14 november
oushoorn, hogeheerweg 63, sDw  09 222 66 59
 Van 15 tot 18 november

VANDERMEERSCH l, Kortrijksesteenweg 580, Gent 09 222 82 67
HAGHEDOOREN V., Pontstraat 40, 9831 Deurle  09 282 62 27
 Van 18 tot 21 november
WAUTERS, Kortrijksesteenweg 27, Gent  09 221 11 56
HEyLBROECK, Maenhoutstraat 14, S-M-Latem 09 282 51 88
 Van 22 tot 25 november
HAGHEDOOREN y., Voskenslaan 399, Gent  09 222 46 05
VERMASSEN, Baron de Gieylaan 42, De Pinte  09 282 38 16
 Van 25 tot 28 november 
DE POURCQ, Phoenixstraat 68, Gent 09 226 29 94
BATENS, Polderdreef 52, De Pinte  09 282 54 66
 Van 29 november tot 2 december
GOORMACHTIGH, Kortrijksepoortstr. 249, Gent  09 225 71 06
DERAEDT, Golflaan 44, Sint-Martens-Latem  09 282 30 95

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



Koninklijk Harmonieorkest 
“ Echo Der Leie”
Dirigent Manuel Herrebaut

Zaterdag 10 december 2011 om 20u00 
in de sportzaal van het Sint-Paulusinstituut
Loofblommestraat 2 te Sint-Denijs-Westrem

Kaarten in voorverkoop: 
GSM O478/24 50 49 (T. Verdonck)
GSM 0495/59 04 94 (F. Wuyts)
mail: candlelight@echoderleie.be

Toegang: VVK: 9 Eur 
kassa: 10 Eur

Deuren open om 19u30
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