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Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

Dekenij Borluut
Kerstverlichting
Zoals elk jaar zorgt Dekenij Borluut ook dit jaar voor de kerstverlichting om aan onze gemeente een feestelijk en sfeervol uitzicht te geven. Het is een dure aangelegenheid om
elk jaar te zorgen dat de sterren die stuk zijn te vervangen, alle sterren op te hangen en
af te halen. We rekenen dan ook op de waardering van de inwoners.
Waar de aangebrachte sterren niet branden graag defect meedelen aan de
penningmeester Lea Vandeputte (09 221 13 98)
e-mail: koopgids@dekenijborluut.be om herstel te regelen.

Nieuwjaarsconcert
vtbKultuur, vzw ID+Art, Dekenij Borluut
Zaterdag 25 januari (17.30 uur) en zondag 26 januari (11 uur)
De nieuwjaarsconcerten in Maaltebrugge, een samenwerking tussen vtbKultuur, vzw
ID+Art en vzw Dekenij Borluut zijn ondertussen een vaste waarde geworden. Een klassiek concert, een gezellige ontmoeting, een hartelijke nieuwjaarswens …
Nieuw dit jaar is het aanvangsuur op zaterdag. We maken er ook een “aperitiefconcert” van: aanvang om 17.30 uur met aansluitend een receptie.
Voor de jaarwende van 2014 opteren we voor het Strijkkwartet Ikoyenia uit De Pinte.
Ikoyenia is een echt familie-ensemble (Ikoyenia is het Grieks voor familie). De vier muzikanten van de familie Ide uit De Pinte zijn actief in diverse ensembles maar houden
ervan om samen te musiceren. Ze hebben een gevarieerd repertorium en brengen op
dit concert een paar pareltjes uit de muziekliteratuur.
Op het programma Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento in F), Ottorino Respighi
(Arie Di Corte), Peter Tsjaikovski (Andante cantabile uit het eerste strijkkwartet),
Antonin Dvorak (het Amerikaans strijkkwartet), Benjamin Britten (Simple Symphonie)
Deelname: € 14; vermeld zeker zaterdag of zondag!
Inschrijven via mia@rocvzw.be of griet.vanderghote@de-palmenaer.be of op
(09 243 41 01) en storten op rekening van vtbKultuur BE66 0001 5590 2743.
De kaarten liggen klaar aan de ingang.
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December
Sinterklaas,
roetzwarte piet,
vertrouwd voor
groot en klein,
feest van de “goedheid”
voor elkaar,
feest van geborgenheid
bij elkaar.
Kerstperiode,
aandacht voor vrede:
vrede in ons hart,
vredevolle wensen,
vredelievend omgaan
met elkaar,
vredig, warm, familiaal,
geborgen.
Vakantie, tot rust komen
van dagelijkse sleur:
kinderen pauzeren even
van schoolse taken.
Op weg naar oudejaar,
met nieuwe wensen.

TE KOOP
Sint-Dionysiusstraat 83
9051 Sint-Denijs-Westrem
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Bouwgrond voor een halfopen bebouwing op een

Vergund ontwerp beschikbaar
Gvg, Wg, Vv, Gvkr, Gdv
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Nieuwsgierig?
Bel : 0468 191 788
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Nieuwsgierig?
Bel : 0479 417 496

| De Pinte

Te vernieuwen halfopen bebouwing nabij het

Drie nieuwbouw loft-appartementen met terras

Lichtrijke open bebouwing nabij het centrum van

centrum op een ruim ZW-georiënteerd perceel.

en eigen autostaanplaats. Bewoonbare opp. van

De Pinte met een gunstige oriëntatie.
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Nieuwsgierig?
Bel : 0468 191 788
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Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070
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Nieuwsgierig?
Bel : 0468 191 788

Wij dromen met u mee van een
warme thuis in 2014 ...
Prettig eindejaar !
TE KOOP

| Sint-Denijs-Westrem

Nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers.
Centraal gelegen in een groene parktuin.
Opp. appartement : 133 m2. Opp. terras: 15 m2.
n
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E-peil: 60
Vg, Gvv, Wg, Gvkr, Gdv
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Nieuwsgierig?
Bel : 0486 069 070

| Gent

Halfopen bebouwing gelegen op wandelafstand
van het station Sint-Pieters.
Opp. grond : 220 m2. Bewoonbare opp. : 160 m2.
n
n

EPC 308 Kwh/m2
Vg, Gvv, Wg, Vkr, Dv

Nieuwsgierig?
Bel : 0468 191 788

Uitslag Fietszoektocht met sneukelingen: vragen en antwoorden
Het Kermiscomité dankt de deelnemers voor hun deelname aan de fietszoektocht
en de ijver die ze hebben bewezen om de drie vragenlijsten aan de verschillende haltes in te vullen. Er is heel veel nagedacht. Daarom willen we de juiste antwoorden
geven. Bepaalde vragen waren meerkeuzevragen.
VRAGENLIJST nr. 1 - Wielrennen
1. A. Wie is de ‘keizer van Herentals’? ---> Henri (Rik) Van Looy
B. hoeveel wedstrijden heeft hij gewonnen? (kruis aan) ---> b. 493
2. Wie werd uitgeroepen tot ‘Flandrien’ van 2013? ---> Greg Van Avermaet
3. Wie was de grootste Belgische pechvogel tijdens de Ronde van Frankrijk in
2013? ---> Jurgen Van den Broeck
4. Welke wielrenner heeft als bijnaam ‘de kannibaal’? ---> Eddy Merckx
5. Hoeveel pedalen heeft een ‘Décuplette’, een Franse fiets uit de 19e eeuw?
(kruis aan) --> d. 20
6. “De vliegende klomp” is een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske.
Staan er op de voorzijde van de strip fietsende personen? (kruis aan) ---> Ja
Zo ja, hoeveel? ---> 2		
Geef hun naam: ---> Jerom en Lambik
VRAGENLIJST nr. 2 - Matthias Vekeman en Filip Dierickx ondernamen een fietsavontuur van Gent naar Hongkong! Ze deden 22 landen aan.
1. Noem deze landen op: België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovakije,
Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan,
Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, China en Hongkong, Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië
2. A. Door hoeveel landen op hun route stroomt de ‘Donau’? ---> 7
B. Noem deze landen ---> Duitsland, Oostenrijk, Slovakije, Hongarije, Kroatië,
Servië, Bulgarije
3. Waarom is het soms schrikwekkend om met je dure fiets bij de fietsenmaker in
Azië te gaan? ---> a. Hun favoriete werktuig is een grote hamer en een slijpschijf.
4. Wat is een yurt? ---> c. Een nomadentent
5. Wat betekent salam aleykum? ---> b. De vrede zij met u
6. Hoe hoog ligt de hoogste pas op hun route? ---> a. 4655 meter
7. Hoe hoog moet een heuvel zijn, voor je hem ‘berg’ mag noemen? ---> a. 500 m
8. Hoeveel fietsen zijn er ongeveer in China? ---> b. 1 miljard
VRAGENLIJST nr. 3 - De Chinese astrologie is gebaseerd op de Chinese dierenriem.
Noem de 12 dieren van de Chinese dierenriem: rat, os (stier, buffel), tijger, konijn,
draak, slang, paard, ram (schaap, geit), aap, haan, hond, zwijn (varken).
Schiftingsvraag:
Hoeveel lekke banden hadden Matthias en Filip samen tijdens hun fietsavontuur?
---> 8
De winnaar is :
Christof De Vreese, Kleine Gentstraat 32/G, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Van harte proficiat!
De prijs, een waardebon van € 30 van Ikea, wordt persoonlijk overhandigd door de
organisator van de fietszoektocht Lieve Strybos.
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Het gezin Van Malder 			

Het gezin De Bruyne

De daarop volgende INFO’s verschijnen vermoedelijk op 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april,
23 mei. 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 “worden verwacht”, zodat
de andere verenigingen er rekening kunnen mee
houden. Telkens PLAATS, DATUM, UUR van de activiteit vermelden.

Week tot week Markant
					

december
Vrij. 6 – KWB SDW
20.00: 14de KWB-quiz (Gildenhuis)
Za. 7 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Zo. 8 – WZC ZONNEHOVE
14.30: kerstmarkt
Di. 10 – MARKANT DE PINTE / SDW
13.30: hobbyles (oc De Graet Afsnee)
Di. 10 – MARKANT DE PINTE / SDW
20.00: voordracht (Brasserie ’t Klooster De Pinte)
Za. 14 – DAC DE MOESTER
14.00: kerstmarkt (Putstraat 16, SDW)
Za. 14 – KON. HARMONIEORKEST ECHO DER LEIE
20.00: Candlelightconcert (Sint-Paulus)
Zo. 15 – SINT-CAMILLUSKOOR
19.00: Kerstconcert (parochiekerk SDW)
Ma. 16 – KVLV SDW
Kerstfeest
Di. 17 – MARKANT DE PINTE / SDW
13.30: hobbyles (oc De Graet Afsnee)
Do. 19 – DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE
causerie “Leuven Centraal”

januari
Za. 11 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Zo. 12 – DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE
nieuwjaarsreceptie (kasteel Borluut)
Ma. 13 – WMV AFSNEE / SDW
19.30: vragen uit het publiek
20.00: bestuursvergadering met wijkvertegenwoordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
Vrij. 17 – MARKANT DE PINTE / SDW
20.00: nieuwjaarsreceptie (Gildenhuis SDW)
Di. 21 – DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE
causerie “Gent tijdens de godsdienstoorlogen”
Za. 25 – VTBKULTUUR, ID+ART EN DEKENIJ BORLUUT
17.30: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
Zo. 26 – VTBKULTUUR, ID+ART EN DEKENIJ BORLUUT
11.00: nieuwjaarsconcert (Maaltebruggekasteel)
Woe. 29 – WMV AFSNEE / SDW
20.00: jaarlijkse ledenbabbel (oc De Graet Afsnee)

februari
Za. 1 – BASISSCHOOL WESTERHEM
friet en stoverij
Za. 8 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Vrij. 14 – VTBKULTUUR SDW
daguitstap naar Brugge
Woe. 19 – DAVIDSFONDS ISM MARKANT
causerie “vrouwen in de Groote Oorlog”

maart
Za. 8 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)

SDW/de pinte

Dinsdag 10 en dinsdag 17 december van 13.30 tot 17.30 uur: hobbyles “sfeerbol voor de kerstdagen” door Bea Denys
Tijdens 2 namiddagen maken we een schitterende sfeerbol in wilgetenen met
een verlichtingssnoer met verlichting erin. Deze bol ter grootte van een voetbal is een duurzaam deco-object dat jaren kan meegaan en zowel binnen als
buiten voor sfeer kan zorgen. Alle materiaal wordt geleverd in de les.
Plaats: zaaltje “De Graet Sint-Kristof” te Afsnee
Alle inlichtingen en inschrijving bij Patricia Vermeersch- Denys (09 221 95 72);
Gilbert.vermeersch@skynet.be
Dinsdag 10 december om 20 uur: voordracht “Wees zacht voor je hart – Bloeddruk: een stille doder?” door Dr. Stefan De Maeseneire, cardioloog AZ SintElisabeth Zottegem
Ons hart is een fantastische pomp die 24 uur op 24 werkt en ervoor zorgt dat
we inspanningen en prestaties kunnen leveren. Het is de levende motor van
ons lichaam. Spijtig genoeg laat het ons af en toe in de steek. Wat gebeurt
er dan? Wat is de betekenis van de bloeddrukwaarden? Hoe kunnen we die
onder controle houden?
Deze infoavond zal ons heel wat bijbrengen over welk ongelooflijk orgaan het
hart eigenlijk is en hoe of wat we kunnen herkennen als er iets misloopt.
Plaats: bovenzaal Brasserie ’t Klooster De Pinte. Leden gratis, anderen € 5.
Vrijdag 17 januari om 20 uur: nieuwjaarsreceptie met muzikale omlijsting
door het ensemble “Andante favore” - Plaats: Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem

Davidsfonds

SDW/de pinte

Donderdag 19 december: causerie “Burgemeester achter Tralies”; Guido Verschuerens levensverhaal als directeur van Leuven Centraal
Guido Verschueren, gevangenisdirecteur en laureaat Burgerschapsprijs 2010,
geeft een inkijk in de wereld van de Centrale Gevangenis van Leuven, een penitentiaire instelling voor langgestraften.
Na 34 jaar dienst gaat de “burgemeester achter tralies” in 2013 op pensioen.
Verschueren bestuurde als een burgervader “zijn” dorp en stond steeds dicht
bij zijn mensen, zowel personeel als gedetineerden. Hij vertelt meer over het
gebouw, zijn bewoners, het personeel en het regime. Leer het dagelijkse leven
in de gevangenis kennen via de dagindeling van de gedetineerden: contacten met de buitenwereld, gevangenisarbeid, gezondheidszorg, wandeling en
sport, vorming en onderwijs, cultuur en ontspanning, sanitaire voorzieningen, eten, tuchtsancties enz.
Ontdek dankzij het Davidsfonds alles over een van de meest beruchte en tegelijk ook meest vooruitstrevende gevangenissen van het land.
Guido Verschueren, die het opendeurenbeleid uitwerkte, leidt u binnen in een
bijzondere wereld.
Plaats: Gildenhuis, Loofblommestraat, Sint-Denijs-Westrem
Toegang: leden Davidsfonds gratis, anderen € 5.
Een niet te missen causerie.
Het bestuur Davidsfonds Sint-Denijs-Westrem / Afsnee

&

Hervé Mangeleer (0479 392 303)

KVLV
Maandag 16 december: kerstfeest
Van 14 tot 16 uur, kerstfeest voor de leden met een hapje, een geschenkje en
een gezellige babbel in het catecheselokaal. Inschrijven vóór 13 december
bij Nadine De Meester, Meiklokjeslaan 16, (09 222 29 38).

Parochies

SDW/AFSNEE

Welzijnszorg in Afsnee en Sint-Denijs-Westrem, op de bres tegen sociale uitsluiting, armoede.
Onze parochies doen een oproep voor solidariteit met de armste personen onder ons, er zijn er zelfs die honger hebben. Veel personen of groepen kunnen
niet genieten van de welvaart waarin wij leven. Daarom zeggen wij in deze
advent: “armoede is onaanvaardbaar, daarom doen wij een actie”. Zoals vorig
jaar zamelen wij eetwaren in voor drie sociale diensten die heel dicht bij de
armen staan.
Wij vragen jullie medewerking aan ons project. Tijdens de week van maandag 9 t.e.m. zaterdag 14 december kan je dagelijks tussen 9 en 11 uur droge
voeding afgeven op de pastorie, Pastorijdreef 2, SDW. Zaterdag 7 en zondag
8 december kan je voor de aanvang van de eucharistieviering je pakket droge
voeding deponeren aan de ingang van de kerk.
Wat zamelen we in? Conserven, soepen, droge voeding, koffie, betterfood,
vitabis, potjes babyvoeding enz.
Even kennismaken met de drie sociale diensten:
Het Geraarke, Harelbekestraat 64, 9000 Gent:
werkt reeds meer dan 25 jaar zonder subsidies met 18 vrijwilligers. Ze hebben
een tweedehandswinkel waar geschonken kledij wordt gesorteerd, gewassen,
gestreken, geordend enz. en goedkoop verkocht. Organiseert rommelmarkten
intern en extern. Met de opbrengst van deze acties koopt men o.a. etenswaren voor de tweemaandelijkse uitdeling van voedselpakketten. Goed voor
ongeveer 260 à 300 personen.
Toontje, Louis Van Houttestraat 62, 9050 Gentbrugge:
heeft ongeveer hetzelfde verhaal, werkt eveneens uitsluitend met vrijwilligers
en heeft te maken met nog veel meer mensen in nood.

Week tot week
					

Ma. 10 – WMV AFSNEE / SDW
19.30: vragen uit het publiek
20.00: bestuursvergadering met wijkvertegenwoordigers (zaaltje café “in het Gemeentehuis”)
Di. 25 – DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE
causerie “Nacht der Geschiedenis”

april
Za. 12 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke (Hoeve)
Vrij. 18 – WMV AFSNEE / SDW
19.00: lente-onderhoud Duddegembosje
Do. 24 – DAVIDSFONDS SDW / AFSNEE
causerie “van Badstoven tot Glazenstraatje”
Zo. 27 – WMV AFSNEE / SDW
deelname aan Gentse actie “Gruute kuis”

mei
Za. 10 – VZW VRIENDEN VAN DE ZONNEKERELS
17.00: stamcafé ’t Zonneke + kampinschrijving
(Hoeve)
Za. 17 – DAVIDSFONDS MET VTBKULTUUR
daguitstap naar Doornik
Zo. 18 – BASISSCHOOL WESTERHEM
schoolfeest

De Tinten, Nederpolder 6A, 9000 Gent:
is nog een apart verhaal. Zij hebben te maken met alle nationaliteiten, vluchtelingen, ontheemden, het zijn er honderden. Er is een kledingwinkel en een
hersteldienst. Met talrijke vrijwilligers worden hulpbehoevenden bijgestaan
in diverse talen zodat ze in de diepe nood aangesproken en begrepen kunnen
worden.

Slotsom van het verhaal: “zou men armoe lijden om een mondje meer?”,
oud Vlaams lied. Breng een goed gevulde mand mee!
Namens hen die zoveel armer zijn dan wij, een dikke dank je wel.

WZC

Zonnehove

Zondag 8 december: kerstmarkt
Die dag organiseren we van 14.30 tot 18 uur in onze tuin en cafetaria een
sfeervolle kerstmarkt.
Er is een variatie aan kraampjes met unieke kerstgeschenken en er is een
kunstgalerij met interessante werken van lokale kunstenaars en mooie
reproducties (V. De Saedeleer, E. Calus e.a.). De opbrengst van de verkoop van
deze werken gaat integraal naar onze animatiewerking ten behoeve van onze
bewoners.
Kom de gezellige sfeer opsnuiven met een glaasje glühwein, cava, irish coffee
of … voor ieder wat wils. Poffertjes en pannenkoeken uit het vuistje!
Er is uiteraard ook animatie voor de allerkleinsten.
Van harte welkom in het WZC Zonnehove, Loofblommestraat 4, 9051 SDW.

						
				

Wachtdiensten

HUISARTSEN
wachtdienst van 19 tot 8 uur; centraal oproepnummer: 09 220 66 66
TANDARTSEN
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen
tussen 9 en 18 uur; centraal oproepnummer:
09 033 99 69
DIERENARTSEN
wachtdienst: 09 217 00 62
APOTHEKEN - centraal oproepnummer
09 236 50 00 (Groot Gent) of 0900 10 500
(nationaal) of via www.apotheek.be

					

Public Relations
Dekenij Borluut maakt werk van haar public relations.
Michèle Smagghe-Bouverne neemt het
roer in handen:
Michèle Bouverne, Vierschaarlaan 4,
Sint-Denijs-Westrem
e-mail: pr@dekenijborluut.be;
(0475 96 05 95)

Oproep tot medewerking
Er zou een boek verschijnen over de geschiedenis van de Maaltewijk.
Het opzet vertrekt vanuit het Maaltebruggekasteel en wil diverse onderwerpen
belichten vanaf de 17de eeuw: de kunstenaarskolonie rond Bressers - Blanchaert,
het Maaltebruggekasteel en -park, de Putkapel en de neogotiek, het vliegveld en
Maaltecenter (de militaire aanwezigheid
/ de paardenrenbaan), het weeshuis en
Don Bosco, het kasteel “Bois Dormant” en
het latere Maria Middelaresziekenhuis.
Graag deden wij een beroep op al wie nog
dergelijke verhalen kent om die niet verloren te laten gaan.

&

Karel Peeters, voorzitter Dekenij Borluut, S. Beninglaan 4, SDW;
(09 243 41 02), fax (09 243 41 08);
voorzitter@dekenijborluut.be

Uitslag wedstrijd boeken
Guido Strobbe
In het nummer van oktober schreven we
een wedstrijd uit ter gelegenheid van de
kermis: hoeveel woorden staan respectievelijk in de twee boeken van Guido Strobbe, Ultio en Odium.
Dit zijn de winnaars: voor het boek Ultio
sloeg Christian De Clercq de nagel op de
kop: 115.634 woorden.
Voor het boek Odium was Gaby De Boever
er het dichtste bij: het waren er 57.718.
De winnaars mogen hun boek afhalen bij
Lea Vandeputte, M. De Wulflaan 9, SDW,
liefst na telefonische afspraak
(09 221 13 98).

Sint-Camilluskoor
Zondag 15 december om 19 uur: kerstconcert in de kerk van SDW
Telkens weer, jaar na jaar, verschijnen in de gemeente de grote borden met de
aankondiging van het kerstconcert. Daarmee brengt het koor meteen “kerst”
in al haar betekenissen in de harten van de inwoners.
Hoe het groeide? Jaren geleden, een schuchtere poging in de kapel van het
Sint-Camillusinstituut, een programma van gewone, eenvoudige liederen rond
kerst. Het kindeke op stro, de os en de ezel.... vroom gezongen, begeleid door
de toen zeventienjarige Guy Penson op klavecimbel.
Het was het begin, de hoeksteen werd gelegd van een lange reeks, muzikaal
rijk gevarieerde, professioneel ondersteunde concerten. Ze zijn niet meer weg
te denken uit het sociaal-cultureel leven van Sint-Denijs-Westrem.
Het koor drijft op enthousiasme en vriendschap. Het streeft naar een homogene en warme koorklank, onder leiding van een gedreven dirigent Lieve Strybos.
Het concert wordt dit jaar muzikaal ondersteund door het professioneel ensemble: Karla Lieve Savat (fluit), Karen Peeters (harp), Chantal Suys (cello).
De schitterend gerestaureerde kerk, met een goede akoestiek, is een meerwaarde voor een niet te missen sfeervolle avond.
Kaarten: in voorverkoop € 8; aan de kassa € 10 (kinderen onder de 12 jaar gratis).
In voorverkoop te bekomen bij de koorleden of bij Joris Sleurs.
Een tip, wees tijdig in de kerk, er zijn geen genummerde plaatsen, wie eerst
komt ... en de kerk loopt afgeladen vol. Hartelijk welkom aan elke luisteraar in
het bijzonder.
Na het concert vinden wij elkaar in het Gildenhuis, waar u, bij het inruilen van
uw toegangskaart, gratis een drank wordt aangeboden.

&

Joris Sleurs (09 222 03 01)

Nieuws

van de

Stad

Antennewerking in SDW / Afsnee vanuit het Lokaal Dienstencentrum de Vlaschaard
Weet u dat het OCMW Gent u een stookoliepremie kan toekennen of de kostprijs van 1000 liter stookolie ten laste kan nemen?
De aanvraag van de stookoliepremie moet binnen de 60 dagen na levering van
de brandstof gebeuren.
Doelgroep: er zijn 3 categorieën:
- cliënten waarbij de code van de mutualiteit eindigt op 1
- gezinnen waarbij het jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk is aan
€ 16.306,33 per jaar verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste
- een gezin dat geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling.
Een gezin kan maar één keer per jaar het maximumbedrag van € 210 krijgen.
De stookoliepremie loopt het ganse jaar door.
Voor meer info hierover kan u terecht bij uw antennewerker Nathalie Samaes
(0473 94 13 60) of tijdens de zitdag in het Dienstencentrum in Sint-DenijsWestrem, elke dinsdag van 10 tot 12 uur. U kan ook terecht bij de Cel Energie
van het OCMW Gent (09 266 99 91).

K E R S TC O N C E RT
Zondag 15 december 2013, om 19u00
Parochiekerk Sint-Denijs-Westrem

o.l.v. Lieve Strybos

Karla Lieve Savat
Fluit

Karen Peeters
Harp

Chantal Suys
Cello

Kaarten: voorverkoop € 8 / kassa € 10
Vrij van zegel, art. 198
Verantw. Uitgever: Joris Sleurs

(Kinderen onder de 12 jaar: gratis)

Meer inlichtingen: Joris Sleurs 09 222 03 01

KOOPGIDS

A

accessoires-mode-handtassen

Dekenij Borluut promoot de handelaa
boekHandels (tijdschr. & kranten)

Babazou exclusief en betaalbaar

DE PINTE

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

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

ELEGANCE

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

advocaten
Karel Peeters

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

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

G&V bvba - Johan Goemé

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

F

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

FIETSEN KOEN DE Pinte

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

financiële instellingen

		

AXA bank en verzekeringen

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

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

brasserie
brasserie Olive

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

alarm- en camerabeveiliging

kantoor De Maerteleire

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

brood en banket
bakkerij Luc (L. Myncke - Magosse)

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

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

autohandel

Patisserie Suffys

www.cabriokappen.be

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

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

B

‘t Oud bakkerijtje (Dirk Van Der Sypt)

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

balletschool

dansschool “La Mariposa” vzw
ballet-jazz-hip hop-hedendaags-…
Kortrijksepoortstraat 228, Gent; tel: 09 330 46 55
Belgiëlaan 23, SDW; www.lamariposa.be

BATTERIJEN

bed & breakfast
Kleine Gentstraat 69, SDW; tel: 09 245 07 77
gsm: 0474 502 858; www.borluut.be

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

KRISTOF De Cocker BVBA

Begrafenissen en crematies;
Loofblommestraat 15, SDW; tel: 09 222 22 54

bloemen en planten

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

florist Patric Schepens

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

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

G

voordelige en volledige bankservice; Advies op maat, uw vertrouwen waard
Kerkdreef 3, SDW tel: 09 220 33 11

garages en carrosserieën

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

C
D
E K

www.batterystreet.be
Kortrijksesteenweg 1092, SDW
Tel: 09 245 46 00; gent@batterystreet.be

Borluut B&B (I. en P. Van Aubel-Lesaffre)

JAN ELIAS, directeur
KBC
Bank & Verzekering

belegde broodjes; Hogeheerweg 29, SDW tel: 09 221 77 23
woensdag gesloten

’t Pompoentje

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

cafés

café Gemeentehuis

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

café Den Bleu - Sup. Club AA Gent
Sint-Dionysiusstr. 22, SDW; tel: 0468 18 08 31
zaal voor 150 personen; maandag gesloten

DAGBLADHANDEL

		

boeken - lotto - postpunt
Sint-Dionysiusstraat 24, SDW
“Stanleybet”- “breiwol” - Open: ma. - vr. 6-18.30u, za. 7-15u
Dirk: 0478 293 498, Anicet: 0473 767 595

digitale foto print & scanservice

kleurcopycenter Marie boulard

Kortrijksesteenweg 1194, SDW; tel: 09 221 56 37; pasfoto
kleurkopie-fun foto; Doorl. open van 9 tot 18u, zat. tot 12u

drukwerk

drukkerij Vanhalst, offset en digitaal

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

elektrische installaties

Elektro J&C

bank & verzekering
Gerald De Bruyne

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

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

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

Poortakkerstraat 131, SDW

fietsen

accountantskantoor Vanofisc bvba

Kristien De Beule

MYRIAM VAN DEN ABEELE

Examencentra voor rijbewijs

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

Big.T.Cars BVBA

Aankoop auto’s en bestelwagens
Kortrijksesteenweg 1185, SDW
Ook onderhoud en herstelling; tel: 0476 49 53 53

CAR OUTLET POINT - SILVER SERVICE
Kwaliteitsvolle tweedehands wagens open 7/7
www.caroutletpoint.be; tel. 09 222 59 11
Poortakkerstraat 15, 9051 SDW

garage-carrosserie Dirk Clauwaert
verkoop van nieuwe en tweedehandswagens
onderhoud en herstel alle merken
Duddegemstraat 20, Afsnee
tel: 09 221 90 05; fax: 09 222 67 47

garage-carrosserie G. De Paepe nv

onderhoud en herstelling alle merken,
carrosserie, verdeler Seat-VW-Skoda-Audi
Hogeheerweg 24A, SDW; tel: 09 222 01 72
info@depaepe.seat.be; www.garagedepaepe.be

garage Geert Vanmeirhaeghe
specialiteit: Volkswagen & Audi
Hemelrijkstraat 51, SDW; tel: 09 221 53 48

garage Bart Van Troos bvba

Citroën, ook tweedehandswagens
Poortakkerstraat 47, SDW
tel: 09 221 05 84; vantroosbart@hotmail.com

geschenkartikelen

AT Home - kleur en interieur

Exclusieve en milieuvriendelijke Nieuw-Zeelandse
interieurartikelen, hebbedingen en decoratie
Hemelrijkstraat 21, SDW; tel: 09 245 18 64
www.pauldemeulemeester.be

kapsalons

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

L

Club Women (Martine Eggermont)

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

M
O
R

KOOPGIDS

ars van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
restaurants-tearoom

Cynthia Hair & Beauty Salon
Hogeheerweg 36, SDW; tel: 09 221 49 35
di. tot zat. op afspraak

Le temps d’une chanson

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

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

Restaurant Nenuphar

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

picasso

kapsalon Heijse

V

vastgoedmakelaars/immobiliën

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

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

S

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

Van Damme Team

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

kleding en textiel
Close-up

Gemeenteplein 10
9051 Sint Denijs Westrem

trendy & betaalbaar, wekelijks nieuwe stukken, ruime
T + 32 9 282 77 84
parkeermogelijkheid, ma tot vrij 10-18u / zat 10-18.30u
F + 32 9 280 02 84
Loofblommestraat 23; tel: 09 330 41 77; www.close-up.be

L

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

verwarming

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

VEPI bvba (Pierre Verenghen)

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

schoonheidsinstituut

verzekeringsagenten

Pour Elle - Martine Neyt

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

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

KBC Verzekeringen Steyaert & De Rocker bvba

schrijn- en timmerwerken
kRIstof De Cocker bvba;

Nuance

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

levensmiddelen

Il Paradiso- Italiaanse specialiteiten
belegde ciabatta broodjes, meeneempasta’s
Sint-Dionysiusstraat 17, SDW; tel: 09 220 46 40

“in de radijs” –groenten en fruit

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

Vanaelst bvba alle schrijnwerk

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

Slager-TRAITEUR EVERAERT

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

’t Pompoentje algemene voeding

Keurslager Filip & Peggy

M T
O
R
eigen bakkerij; zondagvoorm. open; leveringen aan huis
Hemelrijkstraat 17, SDW; tel: 09 222 36 89; ma. gesloten

medische voetverzorging

med. voetverzorging Marijke

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

meubelen

interieurinrichting
uw-ons ontwerp, keuken, badkamer,
bureau, echt maatwerk,
werken in België & Frankrijk
atelier: Sint-Rochusplein 10, SDW; tel: 0475 892 954

optiek

Belle Optiek brillen, lenzen, hoorapparaten
Hemelrijkstraat 10, SDW ; tel: 09 222 05 28;
www.belleoptiek.be

PAPIERHANDEL

De Blauwe Pen - Michelle Eeckhout

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

reizen

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

donderdag gesloten
Sint-Rochusplein 1, SDW; tel: 09 222 59 39

slotenmakerij

slotenmakerij ‘Marc’

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

taxi en luchthavenvervoer
Taxi gent

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

tuininrichting

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

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

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

De Hainaut – Blommaert bvba

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

Kerckaert J.P. & Van De Walle bvba
onafhankelijke makelaars – FMSA 16590
J. Duquesnoylaan 30, SDW
tel: 09 222 26 27; www.vdwkerckaert.be

W
Z

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

verzekeringsmakelaars
Kantoor De Maerteleire, alle verzekeringen

Fobe Remi bvba tel: 09 221 93 55

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

slagerij Isabelle en Marc

Sint-Dionysiusstraat 6, SDW FSMA 60141
tel: 09 324 39 60; fax: 324 39 61

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

slagerijen

Sint-Dionysiusstraat 2, SDW; tel: 09 221 60 73
open: 8-12.30 en 13.30 tot 18.30; zon- en ma. gesloten

IRRES vastgoed met styling

Gentstraat 70 bus 2, 9800 Deinze
tel: 09 380 25 99; www.vastgoed-schepens.be

Buiten de kantooruren op afspraak
www.bndi.be

ELEGANCE

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

Rik Schepens, spec. verkoop en verhuur

schilderwerk

Paul De Meulemeester nv

keukens

Immogids nv, verkoop vastgoed

Kleine Gentstraat 7, SDW
M: 0486 069 070 - www.irres.be

TaMPOPO Japans restaurant

Pascal Haarmode Redken

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!

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

WMV
Het Parkbos
Vermits het project Parkbos gedeeltelijk Sint-Denijs-Westrem
doorkruist, houdt WMV eraan de bewoners voldoende te informeren. Het Parkbos, een initiatief van de overheid, ontwikkelt zich onder de vleugels van de Provincie. Het gebied van
honderden ha is nu nog in een stadium van onderhandelingen in der minne over perceelverwerving van een 40-tal ha. Bij
gebrek aan overeenkomsten wordt de rechtbank ingeschakeld
voor beslissingen. Het is de bedoeling dat er verder landbouw
wordt bedreven en, indien percelen in het parkbosgebied liggen, worden oplossingen gezocht o.a. via ruilverkaveling. Er
moeten derhalve nieuwe erfpachtovereenkomsten worden gesloten. Het Parkbos bestaat uit grote deelgebieden. Het eerste
ervan, nu echt in wording, is ruim 355 ha groot, waarvan ruim
168 ha in het bezit is van de Vlaamse Gemeenschap.
Recreatief netwerk
Een belangrijk onderdeel van de totale aanleg is het recreatief
netwerk. Daarmee zijn veel paden en enkele brugjes gemoeid.
De problemen rond de stabiliteit van de paden zorgden voor
vertraging omdat sommige dossiers opnieuw de administratieve weg moesten doorlopen.
Toch werden reeds paden en houten vlonderpaden in natte
gebieden aangelegd en bekostigd door het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB). Weldra worden wegwijzers, banken, infowanden, fietsbeugels geplaatst. De eigen huisstijl werd vooraf
besproken en vastgelegd. Het fraai vlonderpad in het gebied
van de Rosdambeek en de Hoog-Latembeek wordt weldra aangesloten op het winkel- wooncomplex “De Blauwe Poort” aan
de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem.
Zwerfvuil
Vaststelling dat passanten en bezoekers veel zwerfvuil achterlaten. Het Parkbos wordt aangelegd voor de bevolking, meer
respect voor dit gebied en de natuur wordt verwacht.
Aanleg portalen
De overheid plaatst weldra aan de portalen van het Parkbos
waarschuwingsborden en het toegankelijkheidsreglement. Er
is nood aan een algemeen mobiliteitsplan voor het Parkbos.
Een rondetafelgesprek met alle betrokkenen dringt zich op. Er
zijn 4 portalen of ingangen voorzien. Voor de aan te brengen
informatie, de nodige accommodatie en parkeergelegenheid
moet een bouwvergunning verleend worden. Voor het portaal
“Grand Noble” werd de vergunning al verleend en starten de
werken begin 2014. Het omvat: sloop van het autobedrijfje
langs de N43-steenweg, de aanleg van de halte voor De Lijn en
een parking voor 20 à 30 wagens niet ver van de winkels Aldi
en Brantano met aansluiting van deze parking op de steenweg
en een speciale loopweide voor honden.
Bodemgesteldheid
Talrijke problemen door de bodemgesteldheid waardoor plannen moeten gewijzigd of bijgewerkt worden. Voor paden (natte bodem, stabiliteitsprobleem), aard bodem (plantengroei
aanpassen aan de bodemgesteldheid en milieufactoren, zon of
schaduw, open of bosrijk gebied enz).
Maaltebruggepark
Inrichtingsplan van het park wordt door private studiebureaus
bestudeerd en vergt afspraken met 5 private eigenaars. De in-

planting van de parkbosbruggen is reeds onderzocht.
Het wanordelijk parkeren langs de Kortrijksesteenweg wordt
aangepakt.
Probleem van de waterbeheersing in de Maaltevallei via ronde
tafel op te lossen met alle betrokken partijen. Het Loop-project
wordt verder ontwikkeld en ligt dicht bij een groot percolatiegebied (neerwaartse beweging van water in de onverzadigde
zone van de bodem), waardoor vloedtoestanden niet zijn uit
te sluiten omdat dit gebied met flauwe verschillen in het reliëf
een oeroude tussenschakel is tussen het af te wateren noordwestelijk deel van het Parkbos, de Ringvaart en de Leie.
Aanleg noord-zuid
De noord-zuidas langs de oude spoorwegbedding (in 1938 aangelegd tussen Gent-Zuidstation en De Pinte), in de volksmond
De Pintelaan. Vermits reeds allerlei technische en financiële afstemmingen gebeurd zijn en de plannen van de Parkbosbruggen goed vorderen, zou de uitvoering in 2015 afgerond kunnen
zijn. De noord-zuidfietsas heeft pas zin als het erop aansluitend
fietsnet mee in de planning wordt betrokken. Veiligheid is
daarin een belangrijk aandachtspunt. Eandis zal daar een experimenteel verlichtingsproject toepassen waardoor er minder
lichtpollutie zal zijn in de natuur en de beschermde landschappen.
Varia
Sommige vragen die reeds vanaf 2011 werden gesteld kunnen
nog niet beantwoord worden omdat antwoorden uitblijven van
de bevoegde instanties.
Hulp onderhoud Duddegembosje: vrijdag 18 april 2014 om
19 uur. Nu al in de agenda plaatsen!
Volgende vergaderingen telkens op maandagavond:
13 januari, 10 maart en 12 mei 2014 in het zaaltje van café
Gemeentehuis, (ingang langs de grote zijpoort en koer). Het
publieke gedeelte om 19.30 uur, voor de bestuursleden om 20
uur. Bewoners kunnen klachten en suggesties overmaken aan
het dagelijks bestuur van WMV.
WMV-leden (die het lidgeld betaalden voor 2014) worden verwacht op de jaarlijkse ledenbabbel in het Ontmoetingscentrum De Graet Sint-Kristof in Afsnee woensdag 29 januari om
20 uur. Lid worden of blijven kan via storting van minstens
€ 10 op rekening nummer BE 16 0680 9330 9074 van WMV,
Lauwstraat 73, 9051 SDW.

&

WMV-contact: e-mail: WMV@telenet.be
zetel: Lauwstraat 73, SDW
secretariaat: Goedingestraat 30, Afsnee

Bridgeclub

Leie-oever

Wij spelen elke dinsdag om 19.15 uur in het ontmoetingscentrum
De Graet Sint-Kristof te Afsnee, behalve tijdens de Gentse Feesten
en tussen kerst en Nieuwjaar.

&

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

GEZINSBOND

SDW/AFSNEE

Lidkaart waarmee je spaart: bericht aan vroegere leden
Zoals in vorige INFO reeds gemeld, ontvangen leden van de
Gezinsbond voortaan hun spaarkorting bij de aangesloten handelaars niet langer via hun gezinsspaarkaart maar wel via de
jaarlijkse lidkaart.
Sommige gezinnen die in de periode 2002-2012 lid waren van
de Gezinsbond, maar het vandaag niet meer zijn, beschikken
wellicht nog over een gezinsspaarkaart. Heb je op die spaarkaart nog een spaartegoed staan, dan kan je aan de Gezinsbond vragen om jou dit saldo uit te betalen. Hoe dit moet
gebeuren verneem je als je eens langskomt op het plaatselijk
secretariaat bij Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117 op
maandag tussen 17 en 19 uur.
Breng natuurlijk je spaarkaart mee!
Gelieve dit te doen vóór 31 januari 2014. Nadien moet je zelf de
spaarkaart opsturen naar de Gezinsbond te Brussel en dit kan
nog tot 31 januari 2015. Na die datum vervallen alle tegoeden
op resterende spaarkaarten.
Je kan natuurlijk ook opnieuw lid worden van de Gezinsbond:
€ 35 voor het jaar 2014. Maar ook dan dien je, als lid, het tegoed van je spaarkaart over te zetten naar je “online portemonnee”. Alle inlichtingen over lidmaatschap en omzetting
van je spaartegoed bekom je op het secretariaat.
Als lid van de Gezinsbond ontvang je spaarkorting bij de plaatselijke gezinsvriendelijke handelaars:
At Home, Hemelrijkstraat 21
De Blauwe Pen, Loofblommestraat 18
Super Fantastic, Sint-Dionysiusstraat 54 A

en op het plaatselijk verkooppunt (secretariaat) bij aankoop
van voorafbetaalde gsm-kaarten, NMBS-passen (Go Pass, Rail
Pass) en filmcheques Kinepolis.

&

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

11.11.11
Campagne 2013: Kook jij ook van woede?
Wereldwijd lijden er 842 miljoen mensen honger. Dat is 1 op
8. Nochtans wordt er genoeg voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden.
Ga jij daar ook van koken?
Onze eis 1: stop voedselspeculatie voor eens en voor altijd
Steeds meer banken en grote beleggers maken enorme winsten door te speculeren met grondstoffen als graan, maïs en
soja. Dat drijft de voedselprijzen kunstmatig de hoogte in en
maakt ze heel onvoorspelbaar. Maar de markt van de voedselgrondstoffen is niet bedoeld voor deze praktijken.
Onze eis 2: de productie van biobrandstoffen mag niet concurreren met voedselproductie
Je hebt het zelf vast al gemerkt in het tankstation: brandstof
wordt steeds duurder. Logisch, want de fossiele grondstoffen
waarvan olie wordt gemaakt, raken stilaan uitgeput. Daarom
nemen Europa, de USA en groeilanden als China en Brazilië
maatregelen die de productie van biobrandstof stimuleren.
Onze eis 3: een rechtvaardig klimaatbeleid met ruimte voor
duurzame landbouw
De voedselcrisis en klimaatveranderingen gaan hand in hand.

Ons huidig voedselsysteem is dan ook tegelijk de aanstoker en
het slachtoffer van de opwarming van de aarde. Vandaag lijden
al 45 miljoen mensen honger als direct gevolg van de effecten van
klimaatverandering: droogte, overstromingen, extreme temperatuurschommelingen...
Onze eis 4: verzekerde toegang tot land en water voor iedereen
Privé-investeerders uit het Westen trekken naar het Zuiden en
kopen er enorme stukken landbouwgrond op, of krijgen die van
lokale overheden in bruikleen. Zo kunnen zij er exportgewassen
op laten telen die vaak als grondstof dienen voor de productie van
biobrandstoffen.
Zoals u merkte kwamen we dit jaar niet van deur tot deur door een
tekort aan vrijwilligers en omdat we rekenen op mensen die echt
koken van woede.
In het verleden merkten we tevens dat er steeds meer en meer
mensen de overschrijving gebruiken of online via hun bank een bedrag overschrijven om 11.11.11 te steunen. Dat is ook de veiligste
en de zekerste manier dat jouw steun terecht komt waar het moet
terecht komen. Bovendien ontvang je zo automatisch een fiscaal
attest voor bijdragen vanaf € 40.
Steun de voedselcampagne van 11.11.11 alsnog door een bedrag
over te schrijven naar de rekening: BE33 3751 0298 1646 op naam
van 11.11.11-SDW met mededeling: 731/0000/00072.
Wil je toch nog je bijdrage in de envelop steken? Dat kan, je mag
die deponeren in een brievenbus van één van onze 11.11.11-medewerkers: Eliane De Sloovere, Hogeheerweg 15; Lieve Vlamynck,
Oudeheerweg 11; Erwin en Karoline Meire-Vergote, Oudeheerweg
13 of Els Vandenbrande, Nieuwstraat 1.
Alvast bedankt voor de steun en jullie begrip!

Stedelijk

Clubhuis
Senioren
Voor

Vrijwilligers - Er worden dringend vrijwilligers gezocht voor het
Clubhuis. Men kan een afspraak maken via (0478 440 820).
Buurtmaaltijden
Is een initiatief vanuit de antennewerking van OCMW Gent in
samenwerking met het Clubhuis voor Senioren. Aan de prijs
van € 5 kunt u genieten van een lekkere maaltijd (dagsoep,
hoofdgerecht en dessert) in het Clubhuis voor Senioren, Pastorijdreef 6, SDW. (max. 45 pers.)
Aandacht: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 11.30
tot 12.30 uur (niet 13.30 uur).
Inschrijven tot 1 week op voorhand na de buurtmaaltijd of
in het Dienstencentrum van de Stad bij Nathalie Samaes op
dinsdag van 10 tot 12 uur of op het nummer (0473 941 360).
Activiteiten
Kaarten, biljarten en darts: alle dagen van maandag tot vrijdag
Lessen Tai Chi Chuan: de cursus wordt stopgezet
Daardoor kan de line dance starten vanaf 15 tot 17 uur.
Line dance: dinsdag van 15 tot 17 uur, voor iedereen toegankelijk
Knutselen, breien, enz. met Okra: vrijdag vanaf 14 uur
Boetseren: 1e, 3e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Petanque: bij goed weer elke vrijdag op de buitenbaan
Tekenles: elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14 uur
Computer: donderdag van 14 tot 17 uur. Problemen? Je kunt
beroep doen op de 3 computerbuddy’s.

Diefstal en devotie langs de Leie
De kapel “Het Putje” te Maaltebrugge
Deel 3: bouwgeschiedenis – wel en wee van de kapel
Oorspronkelijk schijnt de kapel niet meer geweest te zijn dan
een rechthoekige ruimte van ongeveer 11 op 6 meter, opgetrokken in laatrenaissancestijl en ingedeeld in 4 traveeën, elke
travee langs beide zijden doorbroken met een venster.
Tijdens de 18de eeuw werd de kapel een zeer populair bedevaartsoord waar men het Heilig Sacrament vereerde en het
water uit de historische put dronk als geneesmiddel voor zieke
ogen, keelpijn en “brand” (huiduitslag).
De Franse revolutie
Een eerste grote ramp overviel de kapel tijdens de Franse bezetting op het einde van de 18de eeuw: de kapel werd geplunderd en totaal vernield. Zij werd zoals alle kerken en kloosters
verkocht als nationaal goed. De eerste koper wou er een paardenstal van maken. Om dit te beletten werd zij opgekocht door
godvruchtige personen en zo kwam de kapel in handen van
Jan Baptist Hebbelynck die de kapel bij testament overliet aan
zijn vrouw Ivonne Van der Cammen. Onnodig te zeggen dat
de gedurige wissel van eigenaars niet bevorderlijk was voor de
kapel; zij bleef lange tijd gesloten en haar verval scheen onvermijdelijk.
Pastoor Edward De Vreese
De pastoor wou daar iets aan doen. Tijdens zijn sermoen op 23
juni 1861 beklaagde hij zich over de verwaarloosde toestand
en deed een oproep tot steun opdat het gebouw zou kunnen
aangekocht worden door de parochie. Geldinzamelingen werden gehouden en met de opbrengst werd de kapel bij akte van
12 mei 1862 voor de som van 2.750 BEF gekocht van Ivonne Van
der Cammen.

Ingevolge deze beschikking werd pastoor De Vreese alleen eigenaar van de kapel in 1871. Op 24 januari daaropvolgend schonk
E.H. Edward De Vreese, in tussentijd pastoor benoemd te Oordegem, de kapel aan de kerkfabriek van Sint-Denijs-Westrem bij
akte verleden voor notaris Nowé te Gent.
De gulle steun van graaf Joseph de Hemptinne, bewoner van
het Maaltebruggekasteel en bezieler van de neogotiek, bezorgde de kapel de gloriedagen van weleer. Ze werd in 1868
uitgebreid met een koor en sacristie naar de plannen van J.B.
Bethune en in 1884 en 1897 verrijkten Leon Blanchard en Leonard Bressers het interieur.
De brand in 1944
De kapel werd voor de
tweede maal door een grote ramp getroffen op zaterdag 2 september 1944.
Wegtrekkende
Duitse
troepen deden de munitie
springen die opgeslagen
was in barakken naast de
kapel. Vuurgensters vielen op het torentje en het dak en weldra
stond de kapel in lichterlaaie; gans de kapel brandde uit, alleen
de gevel en de muren bleven overeind.
Met de gelden toegekend door het Ministerie van Wederopbouw als oorlogsschade werd de kapel heropgebouwd onder
leiding van architect Adrien Bressers. Aannemer Marcel Kallaert van Gent voerde de werken uit die aanvingen op maandag
7 september 1959.

De aankoop gebeurde op naam van drie priesters, nl. Edward
De Vreese, pastoor van Sint-Denijs-Westrem, Edward Vanderscheuren, onderpastoor en Jozef Van Besien, leraar aan het
gesticht Sint-Jozef te Sint-Niklaas, in beding dat de volle eigendom zou komen aan de langstlevende van de drie.

1868: het bijgebouwde neogotisch koor en de sacristie zijn duidelijk zichtbaar

PVDB

de kapel vandaag

zaterdag 14 december 2013 // 20u

sportzaal van het Sint-Paulusinstituut, Loofblommestraat 2 te Sint-Denijs-Westrem

creatie: ANDERZ Evergem

Dirigent Manuel Herrebaut

Toegang vvk 9 euro // kassa 10 euro
Deuren open om 19u30
Kaarten in voorverkoop
0478 24 50 49 (Tom Verdonck) // 0495 59 04 94 (François Wuyts) // candlelight@echoderleie.be

IKEA FAMILY:

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

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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voor iedereen die echt álles uit IKEA
wil halen: van inspirerende ideeën tot
straffe aanbiedingen!

GRATIS

ONTBIJT
Bon geldig voor IKEA FAMILY leden, van 02/01/2013 t.e.m. 31/12/2013
en enkel in IKEA Gent. 1 portie per bon.
IKEA.be/Gent

Openingstijden:
maandag-donderdag: 10u-20u
vrijdag 10u-21u
zaterdag: 9u-20u

Openbaar vervoer : Tramlijn 1
E 40 : Afrit “ Expo”

IKEA.be/Gent

