INFO
nieuws van
de Dekenij, de verenigingen, de handelaars en de Stad Gent

Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

dekenij Borluut
Beste dorpsgenoot
Het gezegde van Prof. Eyskens indachtig “de wereld is ons dorp geworden” vergeten
we even dat we “stad” zijn en richten ons op onze kleine, maar hechte gemeenschap
in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Ondanks onze reputatie een rijke gemeente te zijn,
zijn er in ons midden kernen van armoede en eenzaamheid, mensen die met moeite de
eindjes aan elkaar kunnen knopen.
Daarom nam de Dekenij het initiatief een afdeling van de voedselbank op te richten.
Het was hartverwarmend en stimulerend, onmiddellijk na de oproep in vorige INFO,
enkele dorpsgenoten bereid te vinden hieraan mee te werken. Zij bezochten samen met
het bestuur van de Dekenij reeds de “centrale” in Eke en wilden al meteen aan de slag.
Echter de grootste horde, een geschikte locatie vinden, is nog niet genomen. Graag
doen wij opnieuw een oproep tot u allen om – zo mogelijk in het centrum – een ruimte
ter beschikking te krijgen om de werking op te starten.
Dat we overigens tot “de stad” behoren, mag ons niet beletten om de dorpsgeest aan
te wakkeren. Ook op andere vlakken zet de Dekenij zich in om in SDW een samenhorige
gemeenschap te creëren. Op 17 maart bracht zij de handelaars en de bevoegde schepen
samen om de noden van de plaatselijke middenstand en handelaars te bespreken. In de
komende maanden zal moeten blijken welke resultaten dit oplevert. Het werd alvast
een veelbelovend gesprek met respect en begrip voor de wederzijdse standpunten. Het
moet leiden tot een beter leefbare en levendige gemeentekern.
Aan u allen is het niet gelegen om in SDW en Afsnee gemeenschap te vormen. De vraag
tot lidmaatschap van de Dekenij werd goed opgevolgd, al kan het uiteraard beter.
Uit stille enquêtes en steekproeven bleek dat er slechts weinigen onverschillig staan
tegenover de werking van de Dekenij. Daarbij bleek vooral deze INFO het beste bindmiddel. Ongeveer één derde van de bewoners drukte hun steun uit door lid te worden of
beter gezegd, te blijven. Ook u kan uw deelname aan onze werking nog betuigen door
storting van het lidmaatschap op het rekeningnummer van de Dekenij. Of door actieve
deelname aan het bestuur. Want door de steeds vernieuwende inzet van vele creatieve
geesten opent ons dorp de wereld.
Veel leesgenot
Karel Peeters, Voorzitter
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Pasen
‘s Morgens
wordt het vroeger klaar.
De vogels ontvouwen de dag
met hun haastig
morgengebed
om dan plots stil te vallen
op zoek naar
dagelijks voedsel.

De klokken luiden
een boodschap voor Pasen.
De lente wenkt,
kinderen zoeken eieren.
We voelen ons
een beetje als herboren
omdat de zon de grauwheid
van de winter overwon.

Alles krijgt nieuw leven,
knoppen barsten open,
de natuur brengt kleur in
warme gloed,
Pasen startsein
voor nieuwe energie,
Pasen, overwinning van het
leven op de dood.

TE KOOP

| Sint-Martens-Latem

Instapklaar 2 slaapkamer appartement met
tuin nabij het natuurgebied ‘De Westerplas’.
Opp. appartement. : 95 m2.

€ 282.000 | Gsm : 0468 191 788

TE KOOP

| Afsnee

Nog 6 v.d. 8 bouwrijpe percelen die genieten
van een vergezicht en westelijke oriëntatie.
Opp. grond : 1.800 m2 tot 3.309 m2.

Vanaf € 385.000 | 0486 069 070

| Sint-Martens-Latem

Bouwrijp perceel in het centrum van
Sint-Martens-Latem. Geen bouwverplichting.
Opp. grond : 1.035 m2.

€ 298.000 | Gsm : 0486 069 070

TE KOOP

| Sint-Martens-Latem

Nog 3 v.d. 4 bouwrijpe percelen met een
ZW-oriëntatie in het centrum.
Opp. gronden : van 868 m2 tot 1.031 m2.

Vanaf € 338.460 | 0479 417 496

TE KOOP

| Deurle

Moderne villa gelegen in een rustige en
groene residentiële woonomgeving.
Opp. grond : 2.317 m2. Bew. opp : 350 m2.

€ 790.000 | Gsm : 0486 069 070

| Sint-Denijs-Westrem

Opp. appartement : 85 m2. Opp. terras : 9 m2.

€ 800 / mnd | Gsm : 0479 417 496

TE KOOP

| Astene

Landelijke villa met 4 slaapkamers in een
groene woonomgeving.
Opp. grond : 1.423 m2. Bew. opp. : 395 m2.

€ 475.000 | Gsm : 0479 417 496

TE KOOP

| Gent

Ruime studio met terras. Gelegen op de 5de
verdieping met zicht op het centrum van Gent.
Opp. studio : 40 m2. Opp. terras : 4 m2.

€ 135.000 | Gsm : 0468 191 788

U verkoopt of verhuurt?
Contacteer ons voor een vrijblijvende
schatting van uw woning, appartement
of bouwgrond.

www.irres.be | Gsm : 0479 417 496

EPC 150 Kwh/m2

garagebox in het centrum.

EPC 577 kwh/m2 | Pg, Vv, Vg, Vkr, Gdv

€ 348.000 | Gsm : 0486 069 070

TE KOOP

TE HUUR

Modern 2-slaapkamerappartement met

EPC 222 Kwh/m2 | Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

Opp. appartement. : 77 m2. Opp. terras : 67 m2.

EPC 206 Kwh/m2 | Wg, Gvv, Vg, Gvkr, Gdv

het centrum van Sint-Denijs-Westrem.

EPC 262 Kwh/m2 | Wg, Gvv, Vg, Gvkr, Gdv |

Recent dakappartement met groot terras in

GEEN bouwverplichting | Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

| Sint-Denijs-Westrem

www.silvae.be | 0486 069 070

Wg, Vv, Vg, Gvkr, Gdv

www.IRRES.be

E-peil 60 | Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv

slaapkamers. Opp. appartementen van 123 m2
tot 153 m2. Opp. terras van 15 m2 tot 32 m2.

Bouwverplichting met Parca Projects | Wg, Vv, Gvg, Vkr, Gdv

Sint-Dionysiusstraat 83
9051 Sint-Denijs-Westrem

TE KOOP

| Sint-Denijs-Westrem

EPC 516 kwh/m2 | Wp, Vv, Vg, Gvkr, Gdv

TE KOOP

Kwaliteitsvolle parkappartementen met 2 of 3

Nieuws van de Stad
Belangrijk nieuws voor de handelaars
Afwijkingen in 2015 op de wet betreffende de openingsuren (wet van 10 november
2006) in handel, ambacht en dienstverlening – deelgemeenten SDW en Afsnee
van donderdag 18 juni tot en met woensdag 15 juli
van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 2 september
van donderdag 1 oktober tot en met woensdag 7 oktober
van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 28 oktober
van woensdag 26 november tot en met woensdag 2 december
van woensdag 10 december tot en met woensdag 30 december
Woensdag 8 april om 14 uur: Pretkamjonet in de Tijgerlelielaan
De Pretkamjonet is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een prettig gestoorde
camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, boordevol speel- en spelmateriaal:
gocarts, skateboards, reuze-spellen, sportmateriaal, circusspullen, een springkasteel
en een stel knotsgekke animatoren. Meer dan genoeg dus voor een onvergetelijke
speelnamiddag!
Deze vakantiewerking gaat door van 14 tot 17 uur en is volledig gratis. Bij regenweer
rijdt de Pretkamjonet ook uit, ze beschikt immers over tenten of een binnenlocatie.

&

Jeugddienst Gent, Kammerstraat 10, 9000 Gent (09 269 81 10);
jeugddienst@gent.be
Sportdienst Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (09 266 80 00); sportdienst@gent.be

Speelstraat
Zaterdag 18 en zondag 19 april: speelstraat in de Boesbeeklaan
Voor het derde jaar op rij is er een speelstraat in de Sint-Camilluswijk.
Zaterdag 18 en zondag 19 april, het laatste weekend van de paasvakantie, ruimen
de auto’s baan in de Boesbeeklaan (aan het graspleintje) vanaf 14 uur. Zo kunnen
alle kinderen naar hartenlust spelen en fietsen. Maar je kan ook met een gemoedelijke babbel de buren beter leren kennen. Iedereen die jong van hart is en in de
nabije of verdere buurt woont, is welkom.
Meer informatie op FB-pagina “Speelstraat Lettelbroeklaan Sint-Denijs-Westrem”.

Varia
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Zaterdag 2 mei om 18 uur: slotbenefiet Ronny De Cocker
Ronny neemt deel aan de Marathon Des Sables van 3 tot 13 april ten voordele van
Nema vzw, een Vlaamse Vereniging voor Neuro-Musculaire Aandoeningen.
Om dit project af te ronden organiseert hij een benefietavond in het Gildenhuis in SDW.
Op het menu staat: aperitief en steak met friet voor € 16.
Er zijn ook verschillende optredens: Laurel en Hardy, gitaaroptreden van Glenn
Schleck en Benjamin Blykens, Peter Stealens en Beaf Dog Assemble.
Inschrijven via: ronny.de.cocker@telenet.be

Vormgeving en drukwerk: drukkerij Vanhalst

De Lijn

als bijlage onder word 2003. Mogen we vragen
aan de verenigingen om de teksten zonder
opsmuk te willen doorsturen, geschreven in het
lettertype Times New Roman 12 zodat we de
teksten niet meer moeten omzetten.

Website: webmaster@dekenijborluut.be
Bericht van de redactie:
De volgende INFO verschijnt 24 april 2015.
De teksten uiterlijk tegen 6 APRIL.
bezorgen bij Paul Van den Borre, Steppestede
21, SDW (T. 09 221 19 51), of mailen naar:

info@dekenijborluut.be

De Lijn voert – in samenwerking met diverse partners – werken uit in Zwijnaarde.
Vanaf maandag 13 april starten de werken aan het kruispunt van de Heerweg-Noord
met de Tramstraat en de Adolphe Della Faillelaan. Dit zal een grote impact hebben
op de verkeersafwikkeling. De omleiding is nu nog niet gekend.

& Katelijne Vervaet, externe communicatie

De Lijn Oost-Vlaanderen / routebeschrijving; Afd. Mobiliteit en Externe Relaties
Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge (09 211 92 31)

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoedelijk op 30 mei, 26 juni, 28 augustus en 25 september. Alle teksten moeten uiterlijk 17 dagen vóór
die datum binnen zijn. Graag alle activiteiten opgeven waarvan de datum al vast ligt. Die komen
dan in de rubriek “week-week”, zodat de andere
verenigingen er rekening kunnen mee houden.
Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit
vermelden.

Parochies
SDW/AFSNEE

Diensten van de Goede Week in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem:
Intocht van Jezus in Jeruzalem:
zaterdag 28 maart: kerk van Afsnee om 17.30 uur.
zondag 29 maart: kerk van Sint-Denijs-Westrem om 10 uur
(zomertijd).
Op zondag 29 maart wordt in het kerkelijk jaar palmzondag
gevierd. Die zondag vóór Pasen herdenken we de intocht van
Jezus in Jeruzalem. De Bijbel verhaalt ons dat Jezus, gezeten
op een ezel, Jeruzalem binnenkwam en begroet werd door het
volk met wuivende palmtakken.
Om 17 uur passieconcert “Le Lagrime di San Pietro” door het
vocaal en instrumentaal ensemble “Capella Nova” in de parochiekerk van Sint-Denijs-Westrem.
Donderdag 2 april: herdenking van het Laatste Avondmaal in
kerk SDW om 19 uur
Op donderdag 2 april vieren we Witte Donderdag. Wij gedenken dat Jezus toen zijn en ons leven samenvatte als één voetwassing, dienstbaarheid aan de mensen, als brood dat gebroken en wijn die gedeeld wordt.
Vrijdag 3 april: wij gedenken de kruisdood van Jezus Christus in
de kerk van Afsnee om 15 uur en in de kerk van SDW om 20 uur
Op 3 april vieren we Goede Vrijdag. We nemen samen deel aan
de kruisweg in de kerk van Afsnee om 15 uur en worden tevens
uitgenodigd op de Goede Vrijdagliturgie in de parochiekerk
van Sint-Denijs-Westrem om 20 uur, samen met de parochie
Zwijnaarde.

Alle klussen
binnen en buiten
PIET DE BLEYE
Baron de Gieylaan 98
9840 De Pinte
0473 73 29 74
japi-team.bvba@telenet.be
www.japiteam.be
btw BE 0740.411.886

Zaterdag 4 april: wij waken en bidden en vieren Christus’ Verrijzenis in de kerk van Afsnee om 20 uur
Op zaterdag 4 april houden we samen de paaswake en worden
de paaskaarsen gewijd en aangestoken. Wij hernieuwen onze
doopbeloften. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door
het parochiekoor van Afsnee.
Zondag 5 april: wij vieren het Paasfeest in de kerk van SDW om
10 uur
Op zondag 5 april vieren we samen het hoogfeest van Jezus’
verrijzenis. Deze viering wordt verzorgd door het Sint-Camilluskoor.

KVLV
Maandag 20 april: bezoek fruitbedrijf Cocquyt
We nodigen je graag uit op onze bloesemwandeling in het
fruitbedrijf Cocquyt te Meigem.
Dit exclusief familiebedrijf is ontstaan in 1920. Ondertussen zet
de vierde generatie zich dagelijks in voor het telen van de beste
kwaliteit appels, peren, kersen ...
Tijdens de rondleiding op het bedrijf geeft de heer Cocquyt ons
graag informatie over de historiek en de werking, bezoeken we
de koelcellen, de hoevewinkel en maken we een wandeling
door de boomgaard. Dit alles duurt ongeveer anderhalf uur.
We sluiten af met verschillende proevertjes.
We gaan met eigen wagens naar het bedrijf en wensen graag
bij inschrijving te weten of u zelf met de wagen gaat en of er
eventueel nog plaatsen vrij zijn in de auto. De rit is ongeveer
15 km.
We spreken af om 14 uur aan de pastorij en rijden dan samen
naar het familiebedrijf Cocquyt, gelegen in de Meerskant 4 te
Meigem.
Deelnameprijs bedraagt € 5 per persoon.
Gelieve vóór 10 april uw aanwezigheid te bevestigen bij Annie
de Vreese, Luchthavenlaan 19, SDW; (09 221 44 49).
Iedereen van harte welkom!

Davidsfonds
Donderdag 23 april om 20 uur: causerie over heksen
door Martine Audenaert.
Is hekserij afkomstig van het heidendom, was ze destijds een
bewijs van antireligie, wees ze integendeel op een soort klassenstrijd als gevolg van economische ontreddering of berustte
ze fundamenteel op nooit geziene vrouwenhaat?
Er wordt onderzocht hoe hekserij en heksenwaan zich konden
manifesteren binnen bepaalde gemeenschappen in de Lage
Landen en meer bepaald in Vlaanderen en Gent. Met als uitgangspunt de Oudheid overlopen we de houding van de overheid tegenover toverij en magie, en niet in het minst de visie
van de Kerk. We zien hoe in de 16de en 17de eeuw de heksenvervolging haar hoogtepunt bereikte om pas rond 1680 een
einde te nemen. De aard van de aantijgingen, de procesvoering, de harde manier van ondervragen, de weerzinwekkende
folteringen, de rokende brandstapels, dit alles komt aan bod
waar nodig tot in de meest bloedstollende details. Voorbeelden uit Vlaanderen en uit het Gentse worden ter illustratie
aangevoerd.

Tot besluit leggen we de link met de nieuwste vormen van hekserij, want ook
in de 21ste eeuw blijven we niet gespaard van allerlei vormen van heksenwaan. Van de moderne heks, de wicca, wordt vooral veel kennis verwacht,
zowel van de natuur, de zon, de maan, de kruiden, de seizoenen, als van astrologie, kaartleggen, handlijnkunde, enz. De moderne hekserij is een soort
natuurreligie met grote aandacht voor het onderbewustzijn en voor het gebruik van symbolen, wars van wreedheid en middeleeuws geweld.
Een niet te missen causerie. Iedereen welkom.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, SDW
Toegang: DF-leden gratis, anderen € 5.

&

Herve Mangeleer (0479 392 303)

Casa Cosi
Tweedehandswinkel met verhaal
Casa Cosi is een tweedehandswinkel met een mooie en uitgebreide collectie
kledij voor vrouwen, mannen en kinderen.
Bijpassende accessoires zoals juweeltjes, sjaals, mutsen, schoenen, handtassen en nog veel meer behoren tot ons gamma.
Men kan er in een gezellige sfeer komen winkelen en de prijzen zijn spotgoedkoop!
Casa Cosi is een project met een maatschappelijke meerwaarde:
- we (her)integreren mensen in onze maatschappij via arbeid (sorteren, wassen, strijken, herstellen en verkopen van kledij)
- we stellen mensen in de gelegenheid budgetvriendelijke kledij aan te kopen
- we geven een 2de leven aan alle ontvangen spullen en werken zo aan een
milieuvriendelijke samenleving.
Op die manier heeft iedere medewerker en elk kledingstuk zijn eigen verhaal.
Samen een doel bereiken is ons uitgangspunt, veel eerder dan het commerciële.
Iedereen is welkom die….
- nood heeft aan een kledingstuk
- zichzelf graag eens verwent
- op zoek is naar een specifiek stuk om met de eigen kledij te combineren
- graag eens een babbeltje doet.
Gratis kledij en accessoires zijn welkom. Voelt u zich geroepen om vrijwilliger
te zijn, laat het ons gerust weten. (09 245 28 48). Volg ons ook op Facebook!
Adres: Loofblommestraat 15, SDW
Openingsuren: woensdag, donderdag, vrijdag van 14 tot 18 uur; zaterdag
van 10 tot 18 uur.
Van harte welkom! Het team van Casa Cosi

Flanders Expo

Week tot week

					
				
APRIL
Do. 2 – MARKANT DE PINTE / SDW
daguitstap naar Oostende
Do. 2 – PAROCHIES
19.00: Witte Donderdag (kerk SDW)
Vrij. 3 – PAROCHIES
15.00: Kruisweg (kerk Afsnee)
20.00: Goede Vrijdagliturgie (kerk SDW)
Za. 4 – PAROCHIES
20.00: Paaswake (kerk Afsnee)
Zo. 5 – PAROCHIES
10.00: Paasliturgie (kerk SDW)
Ma. 6 – GEZINSBOND SDW
11.00: paaseierenraap (Gildenhuis)
Woe. 8 – JEUGDDIENST GENT
14.00: Pretkamjonet (Tijgerlelielaan)
Di. 14 – KVLV SDW
cultuurreis naar Mons
Za. 18 en Zo. 19 – SPEELSTRAAT
14.00: in de Boesbeeklaan
Ma. 20 – KVLV SDW
14.00: bezoek aan fruitbedrijf Cocquyt
Do. 23 – DAVIDSFONDS SDW
causerie over heksen (Gildenhuis)
Za. 25 – WMV SDW / AFSNEE
10.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Ma. 27 tem Do. 30 – BASISSCHOOL WESTERHEM
verkeersweek

mei
Za. 2 – RONNY DE COCKER VOOR NEMA
18.00: benefietavond (Gildenhuis)
Do. 7 – KVLV SDW
17.00: Moederfeest met harpist Dieter Dewilde
Za. 9 – WMV SDW / AFSNEE
lentewandeling Keuzemeersen
Do. 14 t/m Zo. 17 – MARKANT DE PINTE / SDW
trip naar Bordeaux
Ma. 18 – WMV SDW / AFSNEE
19.30: vragen vanuit het publiek
20.00: bestuur met wijkvertegenwoordigers
(zaaltje bij café “In het gemeentehuis”)
Za. 23 – DAVIDSFONDS EN VTBKULTUUR
Museumdag in Den Haag
Woe. 27 – MARKANT DE PINTE / SDW
hobbyles
Zo. 31 – BASISSCHOOL WESTERHEM
Schoolfeest

JUNI

SDW

Zaterdag 4 april t/m maandag 6 april: Beestjes & Baasjes: hondenrassen,
verdedigingshonden, agility, kattenshows, trimsalons, frettenraces, roofvogels, jungle-eiland met reptielen en amfibieën, luxe-eiland met modeshows,
kinderboerderijen…
Donderdag 23 april t/m zaterdag 25 april: REVA: deze beurs is de plaats bij
uitstek waar fabrikanten en verstrekkers van hulpmiddelen, organisaties die
diensten aanbieden, verenigingen van personen met een beperking en de
bezoekers elkaar ontmoeten.
Vrijdag 24 april t/m zondag 26 april: Hunting Belgium: de beurs voor jagers
met een passie voor wild, jacht en natuur.

Za. 6 – WMV SDW / AFSNEE
14.00: groepsbezoek aan eco-tuinen in de regio
Di. 9 – KVLV SDW
“ouder worden een gave” door H. Schouppe
Woe. 17 – WMV SDW / AFSNEE
20.00: ledenbabbel (oc De Graet Afsnee)
Za. 20 – WMV SDW / AFSNEE
10.00: 1ste zomeronderhoud Duddegembosje

KOOPGIDS

A

Dekenij Borluut promoot de handelaa

florist Patric Schepens

accessoires-mode-handtassen

Babazou exclusief en betaalbaar
wekelijks nieuwe collectie – babazou.com
Sint-Dionysiusstraat 49, SDW; tel: 09 221 35 49

Fleurop-Interflora
Witbakkerstraat 17, SDW; tel: 09 282 45 64

advocaten

DE PINTE

tel: 09 281 22 94
Baron de Gieylaan 1/1 – De Pinte
sb.depinte@standaardboekhandel.be

boekhouding en fiscaliteit

accountantskantoor Vanofisc bvba
accountancy & tax services; Steenweg 36, 9810 Eke
tel: 09 211 18 67; kvo@vanofisc.be

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

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

MYRIAM DESTERBECK

Kristien De Beule

Poolse Winglaan 74, 9051 Sint-Denijs-Westrem
gsm : 0475 59 34 89
myriam.desterbeck@gmail.com

alarm- en camerabeveiliging

www.cabriokappen.be
L. Delebecquelaan 24, SDW
tel: 09 220 56 33; gsm: 0475 268 672

autokeuring

B

baNDAGIST

begrafenissen
Funerarium John Verniers-Jossa
begrafenissen en crematies; tel: 09 221 21 11
Beukenlaan 88, SDW; gsm: 0475 25 05 39
Zwijnaardsestnwg. 162, Gent; fax: 09 330 09 92
Bevrijdingslaan 137, Gent; ON 0885 601 189

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

bevEILIGING

bloemen en planten
orchideeënkwekerij Petrens bvba
bloeiende orchideeplanten
Lauwstraat 74, SDW; tel/fax: 09 221 15 85

kantoor Kortrijksesteenweg 1166, SDW
tel: 09 243 94 40; fax: 09 243 94 41

bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)

Patisserie Suffys

bankier van mens tot mens!
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11
sint-denijs-westrem@vdk.be

G

garages en carrosserieën
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Thierry Van HOOREN, Kareelstraat 3, SDW
Mechanische en alarm beveiliging
Veiligheidsdeuren, veiligheidscilinders
www.thierryvanhooren.be; GSM 0485 651 809

JAN ELIAS, directeur
KBC
Bank & Verzekering

Loofblommestraat 59, SDW tel: 09 222 21 96
Kouterbaan 26, S-M-Latem tel: 09 282 40 33

Specialiteit: nazorg bij mastectomie, borstprothese,
bijpassende lingerie en badpakken - steeds na afspraak
e-post: michele@simonne.be; tel: 09 225 78 60
www.simonne.be - R.I.Z.I.V.: 1.6.24992.76.250
SimOnne Care, p/a Maaltecenter, Poolse Winglaan 86 E, Gent

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

leningen, beleggingen, verzekeringen
Loofblommestraat 26, SDW; tel: 09 221 21 91

belegde broodjes ma-vr: 9-18u zat: 10-17u
Gemeenteplein 6, SDW tel/fax: 09 221 35 12

specialiteit: boterkoeken
Octaaf Soudanstraat 3, SDW tel: 09 222 36 36
open om 6 uur.; dinsdag gesloten

BOUVERNE MICHELE - Vierschaarlaan 4, SDW

bed & breakfast

bank & verzekering
Gerald De Bruyne

kantoor De Maerteleire

brasserie Olive

’t Pompoentje

maandag gesloten, warme bakkerij
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89

cafés

bedrijfsvoertuigen Inatra bvba
Mercedes, Kortrijksesteenweg 1228, SDW
tel: 09 222 74 44; fax: 09 221 75 75

garage-carrosserie Dirk Clauwaert

café Gemeentehuis

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

financiële instellingen

		

Regio Zuid-Gent CVBA		
Gemeenteplein 8, SDW		
Tel: 09 242 97 70

brood en banket

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

Tweedehandsfietsen, eindereeksfietsen en herstellingen van
fietsen, Poortakkerstraat 15, SDW
www.pdgbikestore.be

AXA bank en verzekeringen

brasserie

Adelaarsstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 334 94 70; myriam.vandenabeele@everest-law.be

PDG Bikestore

Peirsman-Verplaetse, Maenhoutstraat 70 - SML
tel: 09 222 54 55; fax: 09 222 00 87

boekhouding-fiscaliteit, Duddegemstraat 22, Afsnee
tel/fax: 09 220 28 35; gsm: 0479 65 57 24

MYRIAM VAN DEN ABEELE

verkoop & herstelling (elektrische) fietsen; tel. 09 282 82 36
www.fietsen-koen.be; fietsen.koen@skynet.be

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

G&V bvba - Johan Goemé

Karel Peeters

autohandel

F

boekHandels (tijdschr. & kranten)

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be
De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m²!
Damesmode, juwelen, handtassen, sjaals enz...
Eigen collecties/ Kwaliteitsvol én betaalbaar.
Schoonzichtstr. 27, SDW - naast Carrefour - ruime
parking - Doorlopend open 10u30 tot 18u30. 6/7.
tel: 09 245 03 11

fietsen

FIETSEN KOEN DE Pinte

gezellige, goed verwarmde zaal voor alle doeleinden
Gemeenteplein 1, SDW; tel: 09 220 21 08
woensdag gesloten; open vanaf 15u

DAGBLADHANDEL

		

lotto, stanleybet, postpunt, boeken
breiwol. Nieuw! Afhaalpunt
Kariboo Western Union - Sint-Dionysiusstraat 24, SDW
Ma.-vrij. 6-18.30 u, za. 7–15u; tel: 09 281 19 09; 0473 767 595

Dansschool

dansschool “La Mariposa” vzw
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
www.lamariposa.be

drukwerk

drukkerij Vanhalst, offset en digitaal

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

elektrische installaties

Elektro J&C

Jan Taghon; Hogeheerweg 49, SDW; gsm: 0478 94 23 39
nieuwbouw-verbouwing-herstelling

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
verdeler Seat - VW - Audi - Skoda
Onderhoud en herstelling alle merken
Garage: Grotesteenweg Zuid 28, Zwijnaarde
Carrosserie: Hogeheerweg 24A, Sint-Denijs-Westrem
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

kapsalons

Club Women (Martine Eggermont)

maandag en dinsdag gesloten
Sint-Dionysiusstraat 26, SDW; tel: 09 222 62 91

Hair & Beauty Salon Cynthia
donderdag tot zaterdag enkel op afspraak
Hogeheerweg 36, 9051 SDW, Tel. 09 279 06 88

E. Andelhofstraat 1, SDW; gsm: 0476 479 735
nieuwbouw, verbouwing, herstellingen,
hek- en poortopeners, verlichting, verwarming
www.dekostergebroeders.be

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

Hairstyliste de spiegel redken
Schoonzichtstraat 31, SDW; di-vrij 8.30-18u; zat 8.30-16u;
Maandag gesloten; 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

kapsalon Heijse
dames en heren
Hogeheerweg 45, SDW; tel: 09 220 68 14

L
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KOOPGIDS

ars van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
Pascal Haarmode Redken

Restaurant Nenuphar

Vennestraat 1, SDW; zat. doorlopend van 8-17u
dames na afspraak, heren niet op afspraak maar
wel op donderdag; hairextensions; gel-polish nagels
tel: 09 221 53 88

picasso

keukens
Van Damme Team
Hogeheerweg 3, SDW
tel: 09 222 23 40; info@bulthaupgent.be

kleding en textiel

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

TaMPOPO Japans restaurant

Immogids nv, verkoop vastgoed

S

schilderwerk

ELEGANCE www.elegancemodeboutique.be

Particulieren en bedrijven - decoratiewerk binnen
en buiten - behang, gordijnen, vloerbekleding;
Hemelrijkstraat 21, SDW
tel: 09 221 04 58; tel: 09 245 18 64

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

verwarming

Pour Elle - Martine Neyt

Nuance

Gemeenteplein 10
9051 Sint Denijs Westrem

VEPI bvba (Pierre Verenghen)

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

L
M
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R
naaigerei - kousen - kleding
herstellen van kleren; za. namid., zo. & ma. gesloten
Sint-Rochusplein 5, SDW; tel: 09 220 49 91

levensmiddelen

Sint-Dionysiusstraat 83, SDW
M: 0486 069 070 - www.irres.be

schoonheidsinstituut

De grootste trendy modewinkel in SDW! 300m² !
Zie ook rubriek Accessoiress-mode-handtassen.

MIEKE PUTZYS

T + 32 9 282 77 84
F + 32 9 280 02 84

“in de radijs” –groenten en fruit

Buiten de kantooruren op afspraak
www.bndi.be
Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

www.bndi.be

verwarming, ketel, brander, onderhoud, herstel, regeling,
vervanging; Leieriggestraat 46, Afsnee
tel: 09 329 61 44; gsm: 0495 230 330

Afsneedorp 19, Afsnee
Enkel op afspraak: 09 391 29 61
Suikerontharing/gelaatsverzorgingen/manicure/pedicure/
shellac/make-up advies
www.novapur.be

’t Pompoentje algemene voeding

warme bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging

med. voetverzorging Marijke

Ook manicure en gel, gelish, shellac !
Breeschoot 45, 9800 Astene
alleen na afspraak; www.marijkenails.be; gsm 0496 70 23 85

HILDE BUYL gespecialiseerde

voetverzorgster aan huis,
Afsnee-SDW, afspraak 0476 57 71 15

meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,
bureau, echt maatwerk,
www.deverbinding.be
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

optiek

Belle Optiek

Lenzen, hoorapparaten, sportbrillen, kinderbrillen, brillen,
zonnebrillen
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28;
www.belleoptiek.be

Optiek CASSIERS BVBA

Brillen, kinderbrillen, zonnebrillen, contactlenzen
Beukenlaan 58, SDW; tel: 09 324 36 96; www.optiekcassiers.be
Open di. - vr. 9-12u en van 13.30-19u; za. 9-17u

PAPIERHANDEL

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout
Loofblommestraat 18, SDW; tel.: 09 280 02 40
open: 9-12u/13.30-18.30u, zat. 10-12/14-17u

reizen

Kortrijksestwg 1133, SDW (Carrefour)
tel: 09 221 02 55; fax: 09 222 02 53
stdenijs@jetaircenter.be - www.jetaircenter.be

restaurants-Tearoom

Le temps d’une chanson

Gemeenteplein 3, SDW; tel: 09 329 90 19
vlees-vis grillades, salades, suggesties

kRIstof De Cocker bvba;

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

Vanaelst NORBERT alle schrijnwerk

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

slagerijen

Slager-TRAITEUR EVERAERT

Taxi gent

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

tuininrichting

Arbo Nivada – Nicolas Van Damme
boomverzorging en tuinen
Groenstraat 4, Deinze; gsm: 0473 63 48 34
info@arbonivada.be

Tom De Roo – tuinen, verhardingen, grondwerk
Goedingenstraat 12, Afsnee; tel: 09 222 71 96
gsm: 0497 90 11 23; www.tomderoo.be
Wood stories - joachim louis
Boomverzorging en houtsculpturen
www.joachimlouis.be ;gsm: 0474 33 39 70

Loofblommestraat 26, SDW FSMA 041743 A-B
tel: 09 221 21 91; fax: 09 221 21 93

De Hainaut – Blommaert bvba
verzekeringen en beleggingen
Putkapelstraat 103P, SDW; FSMA 012434 A
tel: 09 221 74 47; fax: 09 221 21 36

onafhankelijke makelaars – FMSA 16590
J. Duquesnoylaan 30, SDW
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

W
Z

vervang uw oude cilinder door een veiligheidscilinder
St.-Dionysiusstraat 33, SDW; tel: 09 221 94 69 - 0486 90 06 82

taxi en luchthavenvervoer

verzekeringsmakelaars
Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen

Kerckaert J.P. & Van De Walle bvba

sluitingsdag: donderdag en zondag
Loofblommestraat 81, SDW; tel: 09 245 27 67

slotenmakerij ‘Marc’

KBC Verzekeringen Steyaert & De Rocker bvba

verzekeringsmakelaar; fax: 09 220 53 47
David Tenierslaan 9, SDW; FMSA 061109 A

Keurslager Filip & Peggy

slotenmakerij

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

Fobe Remi bvba tel: 09 221 93 55

zondag en maandag gesloten
Loofblommestraat 17, SDW; tel: 09 221 53 62

donderdag gesloten, www.slagerijisabelleenmarc.be
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

verzekeringsagenten

Sint-Dionysiusstraat 6, SDW; tel: 09 324 39 60
Heerweg Noord 10A, Zwijnaarde - FSMA 60141

schrijn- en timmerwerken

slagerij Isabelle en Marc

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

VERKOOP EN VERHUUR

Paul De Meulemeester nv

trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

vastgoedmakelaars/immobiliën

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

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

Close-up

V

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

tuinarchitect Hugo Vervondel bvba
ontwerpen, uitvoeren van tuinen
Leieriggestr. 6, Afsnee; tel: 09 221 87 88; fax: 09 220 64 76

wasserij en chemische reiniging

Wasserij Schepens-VERMEIR
droogkuis, tapijtreiniging, zetels en kussens
Kortrijksesteenweg 1242, SDW
tel: 09 222 47 50; tel: 09 222 47 49

woninginrichting

Heytens Decor, Kortrijksesteenweg 1036, SDW

tel: 09 220 06 15; fax: 09 220 70 57
voor harmonieuze decoratie, volledig nieuw!

zalen-evenementen
Maaltebruggekasteel

kasteel te huur voor seminaries en feesten
uitstekende prijs/kwaliteit
Kortrijksesteenweg 1023, GENT
gsm: 0496 59 88 26; www.maaltebruggekasteel.be

GILDENHUIS

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

O.c. De Graet Sint-Kristof vzw
Afsneedorp 20, Afsnee; zalen te huur
info: degraet@kluyskens.net; tel: 09 220 02 23

vtbKultuur
Davidsfonds
i.s.m.

Zaterdag 23 mei: Museumdag in Den Haag
Den Haag is niet alleen het politieke hart van Nederland met
de woon- en werkplaats van de Oranjes en het historische Binnenhof als kern van de democratie! Het is ook de Stad aan Zee
met 11 kilometer strand in haar achtertuin, waar de Mosselman van Scheveningen huist. Maar Den Haag is voor ons in de
eerste plaats cultuurstad met musea die oude en hedendaagse
kunstschatten op een rijtje aanbiedt. Op deze museumdag kan
u zich laten betoveren, verrassen en inspireren.
Het Mauritshuis is betoverend en roept bij u het proces van
herkenning op. Bij het zien van Vermeers Meisje met de parel,
Rembrandts De Anatomische les, Fabritius’ Het Putttertje hebt
u zeker en vast een Aha- Erlebnis. Brueghel, Rubens, Steen, Holbein, Vermeer, Hals palmen u in en openen voor u de ramen op
de magie van de zeventiende-eeuwse kunst, vol pracht en praal
van de Gouden Eeuw.
Het Mauritshuis is pas gerenoveerd en opgefrist. Ruim tweehonderd topstukken van Hollandse en Vlaamse meesters hebben hun plaats in het klassieke interieur dat door de zijden
wandbespanning, fonkelende kroonluchters en monumentale
plafondschilderingen een aangename sfeer ademt.
Dit gemoderniseerde museum met zijn compacte en overzichtelijke collectie zorgt voor een wereldwijde uitstraling, waarbij u
zich door te kijken persoonlijk betrokken voelt. Zien = Geloven!

Het museum Louwman probeert u met een heel ander soort
charme te bekoren. Autofanaten, wees er klaar voor: een hele
rimram sport-, race- en filmauto’s passeren de revue en pakken
u met hun verrassingen in. De collectie bestaat uit ruim 230
automobielen. Het is internationaal georiënteerd en biedt een
overzicht vanaf 1866 tot de 70-er jaren.
Lijstje van bezienswaardige vehikels dat de fan zal doen likkebaarden: de enige overgebleven Eysink, 15 exemplaren van het
Nederlandse merk Spyker, een Humber van Winston Churchill,
een Mercedes-Benz van keizer Wilhelm II, Bugatti’s, de Aston
Martin van James Bond, een Cadillac van Elvis Presley enz.
De naam van dit museum verwijst naar de familie Louwman die
in 1934 met de verzameling begon.
De Amerikaan Michael Graves tekende het ontwerp van dit kolossaal gebouw (10.000 m2 expositieruimte).
Wie geen automobielfanaat is kan wandelen in de mooie tuin.
Het is een park (let op de leeuwen op het entreehek).
Op 22 mei opent de tijdelijke tentoonstelling met de originele
naam “Vormidable” die u opnieuw een gevoel van herkenning
zal geven. We kunnen er stilstaan bij werk van hedendaagse
Vlaamse beeldhouwkunst: Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Nick Ervink, Jan Fabre, Panamarenko en Johan Tahon.
Een wandeling langs de Lange Voorhout in Den Haag zal ons
verrassen, betoveren en inspireren.
Bij Escher in het Paleis kunt u bewonderen, maar u zult zich
vooral verwonderen over Eschers prachtige prenten en de wonderlijke kroonluchters in het voormalige Winter Paleis van Koningin – Moeder Emma. Het is het enige openbare gebouw in
Den Haag waar u nog de oude paleissfeer kunt zien.
Praktische informatie in het volgend nummer.
Vertrek: parking Carrefour om 7.30 uur

Basisschool

Sint-Paulus

SDW

Het is nu eindelijk officieel!
De school zal bij de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017
beschikken over een volledige nieuwbouw. Vlak na het bouwverlof van deze zomer beginnen de aannemers met de afbraak
van het oude schoolgebouw aan de hoek van het gemeenteplein. De kapel blijft behouden maar wordt getransformeerd
naar een overdekte speelplaats met toegankelijke openingen
en fietsenberging. Het wordt een overdekte speelhal die ook
verhuurd kan worden aan verenigingen uit SDW als een echt
multifunctionele gemeentehal. Meerdere ramen worden tot
beneden opengemaakt waardoor de ruimte zeer toegankelijk
wordt. Een soort mini stadshal dus.
De huidige kleuterklassen en de overdekte speelplaats blijven
verder in gebruik.
De nieuwbouw omvat 1.289 m² aan schoolgebouwen en
1038 m² extra speelplaats. Dit bouwproject zal in totaal
€ 3,4 miljoen kosten en maakt deel uit van de publiekprivate
vennootschap Scholen van Morgen.
We zijn ervan overtuigd dat het succes van kwaliteitsvol onderwijs wordt bepaald door de relatie leerling-leerkracht, de
deskundigheid en de gedrevenheid van de leerkrachten. Een
moderne infrastructuur kan hierbij wel sterk faciliterend werken en zorgen voor een aangename en vooral ruimere omgeving voor de kinderen met meer mogelijkheden.

Markant
De pinte/SDW

Donderdag 2 april: daguitstap naar Oostende
Een voorjaarsuitstap in het teken van de zee.
In de voormiddag een geleid bezoek aan de overzichtstentoonstelling “De Zee” in het Mu.ZEE in Oostende. In deze tentoonstelling, nog grotendeels samengesteld door Jan Hoet, verzamelde
hij klinkende namen uit de negentiende en de twintigste eeuw
die allen werkten rond het thema van de zee. Na zijn overlijden
stelden de curatoren alles in het werk om zijn tentoonstelling
te voltooien en ze zijn daar wonderlijk in geslaagd. De tentoonstelling loopt niet alleen in het museum maar de werken zijn
ook verspreid in de stad. Het werd dus een “Salut d’honneur
Jan Hoet”.
Lunch in het restaurant van de Kursaal van Oostende.
In de namiddag brengen we een geleid bezoek aan het Fort
Napoleon, de enige getuige van Napoleons krijgskundige bouwambities aan de kust gebouwd tegen een inval van de Engelse
vloot.
Vooraf telefonisch of per mail inschrijven bij L. De Brabandere.
Weekend van 14 tot 17 mei: trip naar Bordeaux en de wijnstreek
rond Bordeaux - volzet
Woensdag 27 mei in de namiddag: hobbyles
Creatief versieren van teenslippers voor groot en klein o.l.v.
Sabine Versmessen.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING
Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be
Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

HOORCENTRUM

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
9u30 - 12u00
14u00 - 17u30
Woensdag en zaterdag op afspraak

NORMAN

Het mag duidelijk zijn: Sint-Paulus bouwt letterlijk en figuurlijk
aan de toekomst!

HOORAPPARATEN - GEHOORBESCHERMING
Krijzeltand 4A
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
Telefoon: +32 (0)9 282 90 17
E-mail: luc.norman@veranneman-audio.be
Hoorapparaat GRATIS OP PROEF,
mits voorschrift neus- keel- oorarts.

HOORCENTRUM

NORMAN

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
9u30 - 12u00
14u00 - 17u30
Woensdag en zaterdag op afspraak

					

INFO

bibliotheek SDW
Gemeenteplein 14, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 220 20 15
Tel: 09 210 10 10
(Gentinfo verlengen en reserveren)
mail: sintdenijswestrem.bib@gent.be
openingsuren:
maandag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur
De bibliotheek is uitgerust met computers
voor gratis internet.
U kan er boeken, tijdschriftnummers, strips,
cd’s, video’s, dvd’s, cd-roms lenen, tijdschriften en naslagwerken inkijken en folders en
affiches van activiteiten in Gent en de buurt
vinden.
De bibliotheek is met hulp toegankelijk voor
rolwagengebruikers.

dienstencentrum SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 243 97 70; Fax: 09 222 90 35
e-mail: dcsd@gent.be
openingsuren:
ma., di. en vrij.:
van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
woe. van 8 tot 13 uur & van 14 tot 18 uur
do. van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen.

Politiezone Gent
Commissariaat SDW
Gemeenteplein 2, Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 266 63 80; Fax: 09 266 60 26
e-mail: comsdw@politie.gent.be
http://www.lokalepolitie.be/gent

Antennewerking
SDW en Afsnee vanuit OCMW Gent
Beste,
Onze buurtmaaltijden in samenwerking met
het Open Huis op de eerste en derde dinsdag
van de maand, daar hoef ik u waarschijnlijk
niet meer attent op te maken!
Wat ik wel nog eens onder de aandacht wil
brengen is het feit dat u met uw vragen niet
hoeft te wachten tot mijn wekelijkse zitdag op
dinsdag. Is het voor u makkelijker dat ik thuis langskom? Laat gerust iets
weten. Dan kom ik graag bij u langs.
En de vragen mogen van allerlei aard zijn: een vraag over thuiszorg, een factuur, informatie over serviceflats, iets waar u mee zit …
We zoeken samen naar een oplossing!
U blijft natuurlijk ook welkom op mijn zitdag (wekelijks op dinsdag van 10 tot
12 uur) in de bevolkingsdienst op het Gemeenteplein.
Als afsluiter doe ik ook nog eens een oproep. De dekenij is druk bezig met
het oprichten van een voedselbank. Voor dit initiatief zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. Neem gerust contact met mij op als u hier meer informatie over
wenst. Daarnaast zoeken wij ook nog steeds een geschikte locatie om de
voedselbank te huisvesten. Hebt u zelf een ruimte ter beschikking, of hebt u
een goed idee? Laat het zeker weten.
Alvast bedankt! Hartelijke groeten,
Wauter
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wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be
(09 243 97 70); (0471 90 97 54)

Open Huis

Buurtmaaltijden: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 11.30 en
12.30 uur. Inschrijven kan bij Wauter Dedobbeleer persoonlijk tot één week op
voorhand, op de zitdag iedere dinsdag van 10 tot 12 uur of op (09 266 95 39).

Dienstencentrum, Gemeenteplein 2, SDW

Activiteiten:
Kaarten, biljarten, darts: iedere dag, van maandag tot vrijdag
Line dance: elke dinsdag uitgezonderd de 3de, van 15 tot 17 uur
Knutselen samen met Okra: elke vrijdag vanaf 14 uur
Petanque: elke dag op de buitenbaan
Computer: elke donderdag tussen 14 en 17 uur, u kunt beroep doen op 3
buddy’s.
Een nieuw initiatief: kleuren voor volwassenen: alle dagen van de week. Kleurblaadjes en -potloden te verkrijgen aan de bar.

Zitdag Bart Hullebusch, antennewerking vanuit Welzijnsbureau:
elke donderdag van 9 tot 12 uur
bart.hullebusch@ocmwgent.be;
(09 266 90 00)

Bridgeclub

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

Dienstverlening O.C.M.W. GENT

Zitdag Wauter Dedobbeleer, antennewerking
voor de senioren; elke dinsdag van 10 tot 12
uur; wauter.dedobbeleer@ocmwgent.be
Tine Verplancken, Energiecel (09 266 97 18).

Leie-oever

Wij spelen elke dinsdag om 19 uur in het ontmoetingscentrum De Graet SintKristof te Afsnee, behalve gedurende de Gentse Feesten en tussen kerst en
Nieuwjaar.

&

jeanine.clauwaert@hotmail.com (09 222 09 48)
vera.ringoot@pandora.be (09 221 04 06)
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THRILLE
R
Het beste
geheim is...
geen geheim
te hebben.

OPERTUM
GUIDO STROBBE

ZATERDAG 18 APRIL 2015
van 10-12 u. en van 14-16 u.

signeersessie in de
Standaard Boekhandel
De Pinte
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL
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KORTVERHAA
GRATIS!

voordelen voor iedereen!
Voor Jos en Maria & voor Piet hun studerende zoon & voor
Jan en Frank hun buren & voor Ella het nieuwe lief van Piet
die nog een kamer deelt met Joke & voor Leentje de zus van
Maria die sinds kort gescheiden is van Joris die op zijn beurt is
ingetrokken bij Lieve die twee kinderen heeft met Alex die ze
één week op twee heeft...
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voor iedereen die echt álles uit IKEA
wil halen: van inspirerende ideeën tot
straffe aanbiedingen!

maandag-donderdag: 10u-20u
vrijdag: 10u-21u
zaterdag: 9-20u
Openbaar vervoer: Tramlijn 1
E40: afrit Expo

Wil je ook genieten van alle straffe aanbiedingen,
kortingen op het IKEA FAMILY assortiment, levenslang
ruilrecht en nog veel meer, schrijf je dan nu gratis in
op IKEA.be/familylidworden of in IKEA Gent.
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Openingstijden:

GRATIS
ONTBIJT
Bon
Bon geldig
geldig voor
voor IKEA
IKEA FAMILY
FAMILY leden,
leden, van
van 01/02/2014
01/01/2015 t.e.m.
t.e.m. 30/12/2014
31/08/2015
en
en enkel
enkel in
in IKEA
IKEA Gent,
Gent, 1
1 ontbijtpromotie
ontbijtpromotie per
per bon.
bon.

